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1

Inleiding

1.1

Aanleiding en doel

Vanwege de ouderdom van het voorgaande bestemmingsplan heeft de gemeente Vlaardingen
besloten een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de Oostwijk-Zuid. Het voorgaande
bestemmingsplan voor dit gebied dateerde namelijk uit 1993 en de Wet ruimtelijke ordening
verplicht ertoe om elke tien jaar een nieuw plan vast te stellen. Volgens die wet moet daarbij
uiterlijk op 1 juli 2013 voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan zijn vastgesteld.
Het doel van het nieuwe plan is een actuele juridisch-planologische regeling te geven voor de
wijk Oostwijk-Zuid in Vlaardingen. Deze regeling legt voor de komende tien jaar vast welke
bebouwing en welk gebruik in deze wijk is toegestaan en dient als toetsingskader voor
bouwaanvragen.
Dit bestemmingsplan bestaat uit drie delen: een verbeelding waarop de bestemmingen in het
plangebied zijn aangegeven, regels die de inhoud van de ingetekende bestemmingen geven,
en een toelichting waarin de achtergronden van het bestemmingsplan zijn beschreven. De
verbeelding vormt samen met de regels het bindende deel van het bestemmingsplan. In de
toelichting worden de keuzes die in het bestemmingsplan zijn gemaakt, nader gemotiveerd en
verantwoord. Omdat zich geen nieuwe ontwikkelingen in het plangebied voordoen, ligt de
nadruk op beheer en behoud van de bestaande gebouwde omgeving.
1.2

Ligging plangebied
De Vlaardingse Oostwijk ligt ten oosten van het (historische) stadscentrum van Vlaardingen,
direct grenzend aan de Oude Haven. De Schiedamseweg doorsnijdt het gebied en verdeelt de
wijk in een noordelijk en zuidelijk deel. Dit bestemmingsplan heeft alleen betrekking op het
zuidelijke deel.
Het bestemmingsplangebied “Oostwijk-Zuid” wordt aan de noordzijde begrensd door de
Schiedamseweg. Omdat ook het stationsgebied van Vlaardingen-Oost in het bestemmingsplan
is meegenomen, wordt de noordelijke plangrens ook bepaald door de Parkweg, de Van
Hogendorplaan en de Mr. L.A. Kesperweg. Aan de zuidoostelijke zijde wordt het plangebied
over de gehele lengte begrensd door de spoorlijn Rotterdam – Hoek van Holland. De Oude
Haven is de westelijke grens van het plangebied. De afbeelding ‘globale ligging op luchtfoto’
geeft de begrenzing van het plangebied weer.

1.3

Voorgaand bestemmingsplan
Het bestemmingsplan “Oostwijk-Zuid” is een actualisering van het gelijknamige
bestemmingsplan “Oostwijk-Zuid”, vastgesteld door de gemeenteraad op 11 maart 1993 en
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 13 juli 1993. De plangrens van beide plannen is
vrijwel hetzelfde.
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1.4.

Planvorm
Dit bestemmingsplan zet zoveel mogelijk de rechten uit het voorgaande bestemmingsplan voort
en is daarmee grotendeels conserverend van aard. Het plan maakt geen nieuwe (grootschalige)
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Wel zijn diverse zaken van ondergeschikte aard aangepast,
zoals de regeling voor erfbebouwing (die moest worden aangepast naar aanleiding van de
inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ook is de bestemming van
een aantal percelen gewijzigd omdat hier inmiddels nieuwbouw is verrezen of de feitelijk
aanwezige functie is veranderd. Het betreft ontwikkelingen die de afgelopen jaren buiten het
bestemmingsplan om, via een afzonderlijke procedure, van een bouwtitel zijn voorzien (zoals
bijvoorbeeld artikel 19 WRO-vrijstellingsprocedures).

1.5

Leeswijzer
Deze toelichting bestaat uit zeven hoofdstukken. Na dit eerste inleidende hoofdstuk wordt in
hoofdstuk 2 het beleidskader bij het plan uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt de bestaande
situatie in het plangebied toegelicht en in hoofdstuk 4 wordt een aantal onderzoeksaspecten
behandeld. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de juridische onderdelen van het plan waarna
in hoofdstuk 6 de uitvoerbaarheid wordt toegelicht. In hoofdstuk 7 tot slot wordt de
bestemmingsplanprocedure toegelicht.
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2

Beleid

2.1

Inleiding
Op zowel Rijks-, provinciaal, regionaal als gemeentelijk niveau bestaan er diverse
beleidsstukken waarbij met het opstellen van bestemmingsplannen rekening moet worden
gehouden. In dit hoofdstuk wordt het plan getoetst aan de relevante beleidsstukken.

2.2

Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 inwerking getreden en
geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op Rijksniveau. In de
structuurvisie schetst het Rijk ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028.
De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging.
Door urbanisatie, individualisering, vergrijzing en ontgroening nemen de ruimtelijke verschillen
toe. Vanaf 2035 groeit de bevolking niet meer. De samenstelling van de bevolking, en daarmee
de samenstelling van huishoudens, verandert. Ambities tot 2040 zijn onder andere het
aansluiten van woon- en werklocaties op de (kwalitatieve) vraag en het zoveel mogelijk
benutten van locaties voor transformatie en herstructurering. Ook wil het Rijk ervoor zorgen dat
in 2040 een veilige en gezonde leefomgeving met een goede milieukwaliteit wordt geboden.
In de SVIR is verder vastgelegd dat provincies en (samenwerkende) gemeenten
verantwoordelijk zijn voor programmering van verstedelijking. (Samenwerkende) gemeenten
zorgen voor (boven)lokale afstemming van woningbouwprogrammering die past binnen de
provinciale kaders. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de
woningbouwprogramma’s.
Het bestemmingsplan “Oostwijk-Zuid” geeft een juridisch-planologische regeling voor de
bestaande wijk in Vlaardingen. Het plan maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk,
maar borgt wel diverse belangen zoals die op het gebied van waterkeringen en externe
veiligheid. In die zin draagt het plan dus bij aan een veilige en gezonde leefomgeving met een
goede milieukwaliteit.
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Het Rijk legt met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de nationale
ruimtelijke belangen juridisch vast. Het besluit is op 30 december 2011 in werking getreden en
bij besluit van 28 augustus 2012 (in werking getreden op 1 oktober 2012) aangevuld.
Onderwerpen waarvoor het Rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam,
bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren,
bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster,
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening van
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defensietaken. Ter bescherming van deze belangen zijn reserveringsgebieden, begrenzingen
en vrijwaringszones opgenomen.

Afbeelding: uitsnede Barro

Direct ten zuiden van het plangebied “Oostwijk-Zuid” is de Nieuwe Maas (inclusief de havens)
aangeduid als rivierbed c.q. stroomvoerend deel van het rivierbed. Het bestemmingsplangebied
is echter niet gelegen binnen deze zone, waarmee dit aspect uit het Barro geen nadere
aandacht behoeft.
Woonvisie
Op 1 juli 2011 maakte het Rijk de Woonvisie bekend. De beleidsagenda van de Woonvisie volgt
kort gezegd drie hoofdlijnen:

Het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op huur- en koopmarkt;

Het verbeteren van de condities voor investeringen op de woningmarkt;

Het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden.
Het kabinet wil het eigenwoningbezit structureel bevorderen. De Woonvisie geeft hiertoe enkele
maatregelen die de koopmarkt zouden moeten versterken. Ook wil het kabinet de komende
jaren toe naar een huurwoningenmarkt waar huurprijs en gewildheid beter op elkaar zijn
afgestemd. Ook hiervoor worden diverse maatregelen gegeven. De Woonvisie geeft verder aan
dat de investeringscondities voor woningbouw moeten worden verbeterd en dat de leefbaarheid
van de woon- en leefomgeving moet worden verbeterd.
Het geven van een actuele regeling voor erfbebouwing bij woningen in dit bestemmingsplan
komt tegemoet aan het streven van het Rijk om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te
versterken.
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2.3

Provinciaal beleid
Provinciale Structuurvisie
Op basis van de Wro moeten gemeenten, provincies en Rijk hun beleid neerleggen in één of
meer structuurvisies. Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft ervoor gekozen één integrale
ruimtelijke structuurvisie voor Zuid-Holland te ontwikkelen. Het uitgangspunt is “lokaal wat kan,
provinciaal wat moet”. In de Provinciale Structuurvisie geeft de provincie aan wat zij als
provinciaal belang beschouwt en hoe zij daarop wil gaan sturen.
De Provinciale Structuurvisie werd op 2 juli 2010 vastgesteld. Inmiddels zijn ook een eerste
herziening en jaarlijkse actualiseringen vastgesteld. De structuurvisie bevat het ruimtelijk beleid
tot 2020 met een doorkijk naar 2040. Het accent ligt op sturing vooraf en sturing op kwaliteit.
Functiekaart
Het plangebied “Oostwijk-Zuid” is op de functiekaart van de Provinciale Structuurvisie
aangeduid als ‘bestaand stads- en dorpsgebied 2010’. Het betreft een aaneengesloten
bebouwd gebied, waarin de functies wonen, werken en voorzieningen gemengd en gescheiden
voorkomen. Daarnaast is het gehele plangebied aangeduid een ‘stads- en dorpsgebied met
hoogwaardig openbaar vervoer’. Dergelijke gebieden worden gekenmerkt door een
gedifferentieerd ruimtegebruik, dat het gebied aantrekkelijk maakt voor mensen om te wonen en
voor bedrijven om zich te vestigen. Bovendien zijn ze optimaal bereikbaar met het openbaar
vervoer. Tot slot is het spoorlichaam aan de zuidzijde van het plangebied aangeduid als
primaire waterkering.
Ten behoeve van het behoud en bescherming van deze waterkering is in dit bestemmingsplan
een dubbelbestemming “Waterstaat – Waterkering” opgenomen.

Afbeelding: uitsnede functiekaart Provinciale Structuurvisie
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Kwaliteitskaart
Op de kwaliteitskaart heeft het plangebied de aanduiding ‘Kwaliteit in stads- en dorpsgebied’.
Gestreefd wordt om bij toekomstige nieuwe ontwikkelingen, de bestaande identiteit te
waarborgen en voort te bouwen op karakteristieke structuren en de ligging aan en in het
landschap. Daarnaast heeft het plangebied in de kwaliteitskaart de aanduiding ‘Kwaliteit van
stads- en dorpsrand’. De stads- en dorpsrand is de zone op de grens van bebouwd gebied en
landschap. Het is het deel van stad of dorp met potentie voor een hoogwaardig en geliefd
woonmilieu, doordat hier de genoegens van stedelijk en buiten wonen bij elkaar komen.
e

De 1 van Leyden Gaelstraat en de Oude Haven/Oosthavenkade hebben de aanduiding
‘gevarieerd en verbindend vrijetijdslandschap’ gekregen. Ter plaatse dient ruimte te worden
geboden aan het verbinden van stedelijk groen (binnen en buiten de contour) door middel van
recreatieve doorgaande routes die aansluiten op het recreatief routenetwerk. Deze
ontwikkelingen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit ter plaatse en de samenhang
tussen het binnenstedelijk en buitenstedelijk groen. Dit bestemmingsplan biedt hiertoe
voldoende mogelijkheden.
Omdat dit bestemmingsplan conserverend van aard is en er geen grote nieuwe ontwikkelingen
in het plangebied worden voorzien, is het bestemmingsplan niet in strijd met het beleid uit de
Provinciale Structuurvisie.

Afbeelding: uitsnede kwaliteitskaart Provinciale Structuurvisie

Provinciale Verordening Ruimte
Om het provinciale ruimtelijke belang, zoals beschreven in de Provinciale Structuurvisie, te
kunnen uitvoeren is de Provinciale Verordening Ruimte opgesteld. Hierin zijn de zaken die
generiek van aard zijn (relevant voor alle gemeenten of een bepaalde groep gemeenten) en in
eerste instantie vooral een werend of beperkend karakter hebben vastgelegd. De provincie acht
de borging hiervan van groot belang. Tevens zijn de nationale belangen zoals vastgelegd in de
AMvB Ruimte ook in de Provinciale Verordening Ruimte opgenomen ten behoeve van een
doorwerking in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Tot slot zijn in de verordening regels
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gesteld over de inhoud van bestemmingsplannen en de inhoud van de toelichting van
bestemmingsplannen.
Voor conserverende bestemmingsplan van binnenstedelijke woongebieden, zoals in OostwijkZuid, gelden geen specifieke regels. Het plan past daarmee binnen het beleid uit de Provinciale
Verordening Ruimte.
2.4

Gemeentelijk beleid
Stadsvisie Vlaardingen, Koers op 2020
De stadsvisie van de gemeente Vlaardingen is op 10 februari 2000 vastgesteld door de raad en
vormt het strategische beleidskader voor gebiedsontwikkeling voor een periode van 20 jaar.
De kernpunten van de stadsvisie zijn:
 integratie en sociale samenhang bevorderen;
 een gevarieerd woon- en leefmilieu bereiken op wijkniveau;
 streven naar gedifferentieerde woonmilieus en mensen zoveel mogelijk de mogelijkheid
bieden om in hun eigen wijk een wooncarrière te doorlopen;
 woningaanbod meer aanpassen op de vraag vanuit de woningmarkt;
 stabilisatie van de werkgelegenheid op het huidige niveau, waarbij de industriële sector
terrein zal verliezen en de werkgelegenheid in andere sectoren zal toenemen.
Het conserverende bestemmingsplan “Oostwijk-Zuid” geeft voor de realisatie van deze
kernpunten geen concrete mogelijkheden, maar binnen de gekozen wijze van bestemmen kan
wel een en ander gebeuren zoals het (inpandig) aanpassen van woningen en de bevordering
van de sociale samenhang.
Ruimtelijke structuurschets Vlaardingen 2020
De Ruimtelijke structuurschets Vlaardingen is in 2003 vastgesteld door de gemeenteraad en
vormt een ruimtelijke uitwerking van de stadsvisie, “Koers op 2020”. De vele grote lopende
projecten zijn in samenhang gezet met elkaar, met toekomstige projecten en met de integrale
ontwikkeling van stad en buitengebied.
De structuurschets is verder van belang om nieuwe projecten gericht te kunnen uitvoeren. De
belangrijkste doelstellingen zijn:
 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.
Het plangebied is in de ruimtelijke structuurschets aangeduid als ‘centrum stad/wijk’, zoals op
de afbeelding ‘uitsnede Ruimtelijke Structuurschets Vlaardingen 2020’ te zien is. Daarnaast
e
vormt de Oude Haven een cultuurhistorische as en bevindt zich aan de 1 Van Leyden
Gaelstraat een ‘groenplaats/plein’
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Afbeelding: Ruimtelijke structuurschets Vlaardingen 2020. In blauw: ligging plangebied

De waarden zoals deze worden omschreven in de Ruimtelijke Structuurschets zijn in dit
bestemmingsplan bestendigd en worden niet aangetast.
Economische Visie 2004-2010
De economische visie geeft op hoofdlijnen het economisch beleid van de gemeente
Vlaardingen voor de periode 2004-2010 weer. Ondanks dat deze periode inmiddels verstreken
is, wordt het beleid uit de economische visie vooralsnog onverkort van kracht beschouwd.
De gemeente Vlaardingen ziet twee prioriteiten voor het ruimtelijk economisch beleid:
1. De (her)ontwikkeling van (verouderde) bedrijvenlocaties vormt de topprioriteit
Aanbod van voldoende bedrijfsruimte op goede locaties is van levensbelang voor de
Vlaardingse economie. De beschikbaarheid van ruimte is namelijk een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Aanwezigheid van bedrijvigheid heeft een stuwende werking voor de
economie van Vlaardingen en legt daarmee de basis voor het ontwikkelen van andere
belangrijke voorzieningen.
2. Herstructurering van woonwijken
De Economische Visie plaatst de herstructurering en revitalisering van bedrijventerreinen
voorop, maar ziet daarnaast het belang van herstructurering van woonwijken en
voorzieningen.
Concreet voor Oostwijk-Zuid geeft de visie geen specifieke beleidsuitgangspunten.
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Welstandsnota
De gemeenteraad heeft de Welstandsnota Vlaardingen 2012 vastgesteld. De voorgaande
welstandsnota dateerde van 2004. De nieuwe nota was nodig, omdat door wetswijzigingen veel
bouwactiviteiten vergunningsvrij zijn geworden én om tegemoet te kunnen komen aan zowel
een dereguleringswens als de wens om excessen beter te kunnen aanpakken. De nota maakt
een onderscheid in een hoog, regulier en een luw welstandsregime. De gemeente richt zich in
haar welstandregime vooral op de ‘echt te beschermen gebieden’ en biedt daarnaast meer
vrijheid en snelheid. Met een excessenregeling blijft er de mogelijkheid om in te grijpen bij
buitensporigheid. In de nota staat wanneer een bouwwerk wel of niet moet worden voorgelegd
aan de welstandscommissie en welke bouwwerken welstandsvrij zijn. Verder is er verschil in
weging van de achterzijde en de voorzijde van gebouwen en er is verschil in de weging van
bouwwerken aan grote toegangswegen en bouwwerken aan niet wijkbepalende wegen.
Nota Prostitutiebeleid 2002
Per 1 oktober 2000 is het algemeen bordeelverbod wettelijk opgeheven. Door het invoeren van
een vergunningenstelsel voor de prostitutie hebben gemeenten de mogelijkheid een adequaat
en effectief prostitutiebeleid te voeren. Dit heeft er in Vlaardingen toe geleid dat de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) daarop is aangepast en gewijzigd. Op basis hiervan kan de
gemeente een integraal en samenhangend beleid voeren voor de totale 'seksindustrie'. Gelet op
het aanbod in de steden rondom Vlaardingen stelt de gemeente in haar 'Nota Prostitutiebeleid'
voor, om aansluiting te zoeken bij de huidige praktijk. Dit impliceert dat slechts de huidige
bestaande seksinrichting voor vergunningverlening in aanmerking komt en dat de vestiging van
nieuwe seksinrichtingen niet wordt toegestaan. Op grond van de in de APV gehanteerde
definitie en volgens inventarisatie van de politie beschikt Vlaardingen over één seksinrichting (in
de Rivierzone – KW-haven, dus buiten het onderhavige bestemmingsplan).
Een eis die aan de te verlenen vergunning wordt gesteld is dat het bedrijf past in het
bestemmingsplan. Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid hierbij is dat seksinrichtingen
strijdig zijn met alle geldende bestemmingsplannen. Met betrekking tot de bestaande
seksinrichting geldt ten aanzien van deze bepaling een overgangsregeling. Bij het maken van
nieuwe bestemmingsplannen en het aanpassen van vigerende bestemmingsplannen zal de
komst van nieuwe seksinrichtingen expliciet worden uitgesloten. Dat is dus in het voorliggende
plan ook het geval.
Gemeentelijk Speelruimtebeleid
Op 24 januari 2013 heeft de gemeenteraad het ‘Speelruimteplan – Spelen in Vlaardingen’
vastgesteld. Er was behoefte aan actualisatie, waarbij is nagegaan of de doelen die toen zijn
vastgesteld m.b.t. spreiding, kwaliteit, inrichting, etc. aanpassing behoefden. Er was tevens
sprake van een taakstelling tot bezuiniging, waardoor moest worden bekeken op welke wijze
het resterende budget zo goed mogelijk kon worden ingezet.
Speerpunten speelruimtebeleid:
De speerpunten van het nieuwe speelruimtebeleid zijn:
1. Kwaliteitsverbetering van formele speelruimte. Dit betekent dat het opknappen van
speelplekken, of omvormen voor een andere leeftijdsgroep, of verwijderen. Kwaliteit
gaat daarbij voor kwantiteit. De spreiding en sociale en fysieke veiligheid worden daarbij
meegewogen.
2. Kwaliteitsbehoud van informele speelruimte. Dit wordt bereikt door het onderhoud af te
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stemmen op speelmogelijkheden en doorgaand verkeer om woonbuurten heen te
leiden.
3. Kwaliteitsverbetering en -behoud in samenspraak en samenwerking met bewoners en
beheerders.
In het plangebied ‘Oostwijk-Zuid’ is een beperkt aantal speelvoorzieningen aanwezig. Op de
kop van de Boslaan bevindt zich een trapveldje en een speeltuin. Tevens bevinden zich aan de
e
1 Van Leyden Gaelstraat, de Oosthavenplaats en de Piet Heinplaats speelvoorzieningen. Er
zal een verschuiving plaatsvinden tussen het aantal plekken voor kinderen van 6 tot 12 jaar en
het aantal kinderen van 0 tot 6 jaar. Er zijn binnen de bestemmingen ‘Groen’ en de diverse
verkeersbestemmingen voldoende mogelijkheden geboden om speelvoorzieningen te
realiseren. Bovendien zijn veel speelvoorzieningen vergunningsvrij.
Actieplan Wonen; woonvisie Vlaardingen 2008-2030
In het Actieplan Wonen worden de kaders, doelstellingen en mogelijke maatregelen voor een
Vlaardingse woonvisie voor de periode tot 2030 gegeven. Voor de realisatie hiervan is een
trendbreuk nodig: niet bouwen voor de maximale opbrengst of een maximum woningaantal,
maar werkelijk bouwen voor de vraag. Bij meer bouwen voor de (toekomstige) vraag is een
grootschalige herstructurering gewenst waarbij de verouderde wijken geleidelijk worden
omgevormd naar een groenstedelijk woonmilieu met meer eengezinswoningen in lagere
dichtheden. Belangrijke randvoorwaarde bij deze trendbreuk is dat de aandachtsgroep
(huishoudens met lage inkomens) niet in de knel komt.
Het verder uitwerken van de Woonvisie gebeurt binnen diverse kaders. In de centrumstedelijke
woonmilieus (Centrum, VOP, Oostwijk) zal een forse kwaliteitsimpuls in woningen en
woonomgeving moeten worden gegeven. Dit is goeddeels mogelijk binnen de in dit
bestemmingsplan
gegeven
bestemmingen,
zoals
“Groen”
en
de
diverse
verkeersbestemmingen. Voor het overige faciliteert het bestemmingsplan geen concrete
ontwikkelingen.
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2005-2015
In het door de gemeenteraad op 16 maart 2005 vastgestelde "Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoer Plan" (GVVP) wordt ingezet op "kwaliteit in bereikbaarheid". Het GVVP draagt, als
uitwerking van de Ruimtelijke Structuurschets, bij aan de ruimtelijke ambities van de stad. Het
stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer (OV) is daarvoor de basis. Het
gemeentebestuur realiseert zich daarnaast dat een voortgaande groei van de automobiliteit
onafwendbaar is. Gekozen is om deze groei op te vangen binnen de grenzen van leefbaarheid
en veiligheid.
Het GVVP richt zich op kwaliteit en bereikbaarheid. Dit impliceert:
 veilige speelruimte voor kinderen (bijvoorbeeld in 30 km/uur zones);
 veilige en prettige bereikbaarheid van scholen (over vrijliggende fietspaden);
 ongehinderde bevoorrading van winkels (op vastgelegde tijden);
 aanpassing wegennet in de Rivierzone;
 goede regioverbindingen;
 prettige en veilige winkelmogelijkheden in het stadshart (voetgangersgebied).
De gewenste bereikbaarheid krijgt gestalte in een vijftal beleidsrichtingen:
 waarborgen van de bereikbaarheid door middel van een samenhangend verkeersnetwerk;
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vergroten van de verkeersveiligheid;
bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving en de ruimtelijke organisatie van de stad;
bevorderen van de economische dynamiek (door knooppuntontwikkeling);
monitoren binnen de jaarlijkse begrotingscyclus.

In Vlaardingen wordt het doorgaande verkeer gebundeld op gebiedsontsluitingswegen (50
km/h-wegen). Waar mogelijk wordt langzaam- en snelverkeer op deze wegen van elkaar
gescheiden. De overige wegen worden ingericht als erftoegangswegen (zoals in de vorm van
30 km/h-zones). Op de erftoegangswegen wordt langzaam- en snelverkeer in principe
gemengd. Een te hoge verkeersintensiteit (voornamelijk veroorzaakt door doorgaand verkeer) is
hier ongewenst. Voor alle wegen en fietsroutes in Vlaardingen geldt het streven naar een
duurzaam veilige inrichting. De onderhavige bestemmingsplanregeling biedt voldoende ruimte
om de bovengenoemde doelstellingen te realiseren, bijvoorbeeld door onderscheid te maken in
stroom-, gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen. Dit komt de veiligheid ten goede.
Gemeentelijke Fietsnota
De Fietsnota Vlaardingen, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 3 april 2008, is een
uitwerking van het Gemeentelijk Verkeer- Vervoerplan (GVVP). De Fietsnota richt zich op het
stimuleren van het fietsgebruik in Vlaardingen. De wijze waarop met het fietsbeleid moet
worden omgegaan, nodigt uit tot een integrale benadering van het mobiliteitsvraagstuk in relatie
met aanverwante begrippen als veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit,
economische vitaliteit, welzijn en duurzaamheid.
Het fietsbeleid in de gemeente hanteert de volgende uitgangspunten:
 stimuleren van het gebruik van duurzame vervoerwijzen;
 bijdrage leveren aan een levendige, economische, bloeiende en (verkeers)veilige stad met
een daarbij passend fietsbeleid;
 de fiets een prominente plek geven in ruimtelijke ontwikkelingen;
 een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Het Vlaardings fietsnetwerk krijgt door middel van de volgende doelstellingen gestalte:
 verkeersveiligheid voor fietsers;
 comfortabele en aantrekkelijke routes;
 korte reistijd en goede doorstroming;
 directe en samenhangende routes.
Het aanpassen van de fietsinfrastructuur alleen is niet voldoende om het fietsgebruik te
stimuleren. Om het fietsen aantrekkelijker te maken, vindt een integrale benadering plaats op de
volgende speerpunten:
 goede en aantrekkelijke fietsparkeervoorzieningen;
 goede bewegwijzering;
 verbeteren van de sociale veiligheid voor fietsers (onder andere openbare verlichting);
 aanpak van fietsendiefstal;
 stimuleren en faciliteren van verkeerseducatie.
De onderhavige bestemmingsplanregeling biedt voldoende ruimte om de bovengenoemde
doelstellingen te realiseren.
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Gemeentelijk parkeerbeleid
De doelstelling van het parkeerbeleid is een evenwichtige verdeling op maat tussen vraag naar
en aanbod van de beschikbare parkeerplaatsen voor alle vervoermiddelen. Het streven is dat in
Vlaardingen de verschillende doelgroepen op redelijke afstand van de bestemmingen kunnen
parkeren of dat er goede alternatieve vervoermiddelen zijn.
Gezien de doelstelling van het parkeerbeleid heeft de gemeenteraad op 24 januari 2008 de
volgende beleidskaders voor het parkeerbeleid in Vlaardingen vastgesteld:
 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 er op gericht om de parkeervraag en het parkeeraanbod zoveel
mogelijk per gebied op elkaar af te stemmen zodat gebieden zo min mogelijk met elkaars
probleem worden opgezadeld;
 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.
In 2012 is het parkeerbeleid op een aantal punten gewijzigd naar aanleiding van een
tussentijdse evaluatie. De bovenstaande doelstellingen worden echter gehandhaafd.
De onderhavige bestemmingsplanregeling biedt voldoende ruimte om de bovengenoemde
doelstellingen te realiseren. Bovendien is het parkeerbeleid opgenomen als bijlage bij de regels,
waarbij is bepaald dat bij het oprichten van een bouwwerk, de vergroting van een bestaand
bouwwerk en/of de verandering in functie op een perceel, moet worden voorzien in het aantal
parkeerplaatsen zoals bepaald in het Parkeerbeleid 2008.
Gemeentelijk Plan van Aanpak Luchtkwaliteit
Verontreinigende stoffen in de buitenlucht hebben een negatieve invloed op de gezondheid. De
componenten stikstofdioxide en fijn stof (NO2 en PM10) zijn momenteel de belangrijkste
veroorzakers van negatieve effecten. Wanneer er over gezondheidseffecten wordt gesproken
wordt er onderscheid gemaakt tussen acute en chronische effecten. Acute effecten treden op
na een kortdurende blootstelling, van enkele uren tot dagen, aan verhoogde concentraties van
luchtverontreinigende stoffen. Chronische effecten treden op na jarenlange blootstelling aan
gemiddelde niveaus van luchtverontreiniging.
Belangrijke bronnen van luchtverontreiniging zijn (diesel)motoren van wegverkeer, maar in de
regio Rijnmond ook industrie (inclusief overslag en raffinaderijen), mobiele werktuigen,
zeescheepvaart en binnenvaart. Vanwege Europese en nationale regelgeving is voor
Vlaardingen een Plan van aanpak Luchtkwaliteit opgesteld (2007) met een aantal lokale
maatregelen. De meeste maatregelen zijn verkeer- en vervoergerelateerd. Het gaat hier
ondermeer om:
 Geen doorgaand verkeer over sommige weggedeelten;
 Autoluw maken van het stadshart;
 Streven naar een schoon gemeentelijk wagenpark door schone(re) motoren, alternatieve
brandstoffen als groengas/aardgas en elektrisch vervoer;
 Kwaliteitsverbetering fietsnetwerk;
 Aanleg van diverse rotondes om de doorstroming te bevorderen, waardoor emissies
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worden gereduceerd;
 Aanpassing Marathonweg door ongelijkvloerse kruising met de Hoekse lijn, waardoor
verkeersafwikkeling en doorstroming worden bevorderd;
 De maatregelen zijn in diverse stadia van uitvoering.
Met betrekking tot de scheepvaart is/wordt op diverse locaties walstroom geïnstalleerd of
onderzocht. Het gaat om de Oude Haven, KW-haven, de Buitenhaven en de Vulcaanhaven
(kade DFDS).
De Vlaardingse maatregelen liggen in het verlengde van zowel het Regionaal Actieprogramma
Luchtkwaliteit van de Stadsregio als de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit (RAP/RAL). Door
maatregelen te treffen en daarmee te voldoen aan de normen – of zelfs tot verder onder de
norm te gaan – kunnen ruimtelijke projecten doorgang vinden en wordt bijgedragen aan een
gezonder leefklimaat voor bewoners en bezoekers. Deze plannen dateren al van 2005.
Daarnaast is in augustus 2009 het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in
werking getreden. Dit programma is een samenwerkingsverband tussen overheden dat door het
uitvoeren van maatregelen is gericht op het halen van de Europese normen. Het programma
wordt jaarlijks gemonitord. Om de Rijnmondgemeenten van actuele informatie te voorzien
brengt de DCMR sinds enkele jaren een Kwartaalbericht luchtkwaliteit uit. Het laatste betreft het
vierde kwartaal 2011.
Programma Duurzaamheid
De gemeenteraad heeft in juni 2012 het Programma Duurzaamheid Vlaardingen 2012-2015
‘Samen voor een duurzaam Vlaardingen’ vastgesteld. Vlaardingen wil zowel voor zijn huidige
bewoners als voor toekomstige generaties een duurzame stad aan het water zijn: schoon,
groen en gezond. Uitgangspunt is om samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en medeoverheden te werken aan een stad met een hoge kwaliteit van leven waar
het prettig wonen, werken en recreëren is.
Groenplan - Vlaardingen Blijvend Groen
De gemeenteraad heeft in juni 2012 het ’Groenplan - Vlaardingen Blijvend Groen’ vastgesteld.
De komende jaren wil de gemeente het groen in Vlaardingen op niveau houden. Dit moet in
deze tijd met minder middelen en met andere regels dan voorheen. Dat vereist keuzes. Deze
zijn vastgelegd in het nieuwe groenbeleidsplan. Er is gekozen voor vier speerpunten: gebruik en
beleving, ecologie, duurzame instandhouding en structuren en netwerken. Het nieuwe beleid is
gericht op de lange termijn. De gemeente wil het groen duurzaam in stand houden en kwaliteit
bieden tegen realistische kosten. Het doel is gevarieerd groen van voldoende kwaliteit, een
duurzaam ingerichte openbare ruimte en voldoende afwisseling voor de burgers.
Horecabeleid
Horeca is van groot belang voor Vlaardingen. De horeca bepaalt mede de sfeer in de stad en
kan een bijdrage leveren aan een levendige, aantrekkelijke en sociaal veilige stad. Daarnaast
kan de horeca van belang zijn voor andere voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van
detailhandel, dienstverlening, cultuur en recreatie. Het gemeentebestuur streeft naar een goede
balans tussen de verschillende functies: een maximum aan sfeer en levendigheid en een
minimum aan overlast.
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In 2005 is nieuw horecabeleid geformuleerd met de Nota Horecabeleid (2 juni 2005), omdat de
gemeente de ambitie etaleerde zich in te willen zetten voor een attractieve horeca in de stad.
Genoemd beleid is tot stand gebracht in overleg met de diverse partijen (o.m. Koninklijke
Horeca Nederland en politie). Afgelopen jaren lag de nadruk in Vlaardingen op het terugdringen
van de overlast die horeca kan veroorzaken. Een beleid van regelgeving en striktere
handhaving heeft een positief effect gehad. Daardoor is er nu meer ruimte om naar de positieve
aspecten van de horeca te kijken en naar de mogelijkheden om die aspecten nog beter tot
uitdrukking te brengen, in het belang van de horecaondernemer én de stad Vlaardingen.
Het bestemmingsplan is aan te merken als één van de belangrijkste sturingsinstrumenten.
Horeca-activiteiten zijn in principe alleen toegestaan in panden en op locaties die daarvoor in de
bestemmingsplannen van de gemeente zijn aangewezen. Op een locatie die daarvoor niet
bestemd is, kan een horecagelegenheid zich alleen vestigen als het bevoegd gezag hiervoor
een afwijking verleent óf als het bestemmingsplan kan worden gewijzigd. De gemeente
Vlaardingen heeft de wens om de economie van de stad te versterken. Daarom wil het
gemeentebestuur ook aan de horecasector de nodige ontwikkelingsruimte bieden. Daarbij is
van belang dat ontwikkelingen juist daar plaatsvinden waar ze het meest wenselijk zijn. De
uitgangspunten voor het horecabeleid kunnen worden vertaald in vier ambities:
1. Een gevarieerd aanbod van goede kwaliteit – herkenbare stedelijke horeca als een van
de aantrekkelijke aspecten van de stad;
2. Een goede kwaliteit van de buitenruimte – herkenbaarheid en bereikbaarheid van
locaties waardoor de horeca kan floreren;
3. Horeca in de nabijheid van andere stedelijke functies – mogelijkheid tot wederzijdse
versterking benutten;
4. Een evenwichtige afweging van belangen.
Bij de laatste speelt vooral dat groei van de horeca niet plaats mag vinden tegen elke prijs.
Andere belangen, zoals een aantrekkelijk woonklimaat of een rustige omgeving, moeten ook
worden afgewogen. In principe mag de horeca niet leiden tot een hinderlijke verstoring van de
overige functies (zoals wonen en werken). Beperking van hinder moet steeds het uitgangspunt
zijn, zonder op voorhand de horeca te verbieden of ontwikkeling onmogelijk te maken. Om de
invloed op het leefklimaat inzichtelijk te maken, hanteert de gemeente een onderscheid naar
type horeca (dag/avond/nacht). Deze categorie-indeling (van licht naar zwaar) is tevens
vastgelegd in de begripsbepalingen in de regels van dit bestemmingsplan. Het geactualiseerde
horecabeleid is op 19 oktober 2010 vastgesteld. Hierbij is een praktisch hanteerbare en actuele
typering c.q. categorie-indeling een belangrijk hulpmiddel. In dit bestemmingsplan wordt de
volgende categorie-indeling voor de horeca gehanteerd:
Categorie 1 Lichte horeca / dagzaken
Deze categorie omvat de winkelondersteunende horeca, zonder alcoholvergunning.
Voornaamste criterium is de Winkeltijdenwet, hetgeen inhoudt maandag tot en met zaterdag
geopend tot maximaal 22.00 uur en op koopzondagen. Hierdoor veroorzaken zij slechts
beperkte hinder voor omwonenden. Tot de categorie lichte horeca behoren zaken als een
automatiek, broodjeszaak, lunchroom, ijssalon en een traiteur/afhaalcentrum. Daarbij moet
worden opgemerkt dat indien zaken als een ijssalon, traiteur/afhaalcentrum niet beschikken
over voorzieningen of faciliteiten om het gekochte voedsel ter plaatse te nuttigen, zij in
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bestemmingsplan-technische zin niet vallen onder horeca-inrichtingen, maar zijn aan te merken
als detailhandel (winkel). Dit laat echter onverlet dat zij dienen te beschikken over een
horecaexploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Voor bepaalde zaken als een traiteur/afhaalcentrum of een ijssalon geldt dat zij wel op zondag
geopend mogen zijn, omdat zij vallen onder het vrijstellingenbesluit (artikel 10b van het
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet).
Categorie 2 Horeca
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 Winkeltijdenwet 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 / inrichtingen gericht op het verschaffen van
logies, al of niet in combinatie met het verstrekken van consumpties en/of drank, vallen onder
deze categorie (hotel, pension).
Categorie 3 Middelzware horeca
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 een groter publiek aantrekken en
daardoor aanmerkelijke hinder voor de omgeving met zich meebrengen. Zaken als een
(grand)café, bierhuis, biljart- of poolcentrum en een proeflokaal vallen onder deze categorie.
(N.B. Echter als het proeflokaal gecombineerd wordt met eten, valt het onder categorie 2).
Categorie 4 Zware horeca
Met zware horeca worden zaken aangeduid die gelet op vloeroppervlakte veel bezoekers
hebben en waar geluid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. Hieronder vallen
zaken als zalenverhuur / partycentrum (regulier gebruik t.b.v. feesten, muziek,
dansevenementen), dancing / discotheek, bar/nachtclub en een casino of amusementscentrum
(met horeca). De laatste is onder de zware horeca geplaatst gelet op de bijzondere wetgeving
waarmee deze te maken heeft.
Categorie 5 Bijzondere categorie
In Vlaardingen worden twee bijzondere horeca-categorieën onderscheiden: a. paracommerciële
horeca en b. coffeeshops.
a. paracommerciële horeca
Onder paracommerciële horeca vallen sportkantines en sociaal-culturele en educatieve
instellingen.
In het plangebied Oostwijk-Zuid bevindt zich één paracommerciële inrichting: “Hendriks
Huyskamer” aan de Eendrachtsstraat 23. Dit is een klein restaurantje aan huis. De inrichting is
op de verbeelding en in de regels van dit bestemmingsplan aangeduid als ‘specifieke vorm van
horeca – paracommerciële horeca’. Hier zijn de beleidsregels voor paracommerciële horeca van
toepassing.
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b. coffeeshops
De tweede bijzondere categorie binnen de horeca-indeling wordt ingenomen door de
coffeeshop. De coffeeshop is een alcoholvrije inrichting waarin de kleinschalige verkoop van
cannabisproducten wordt gedoogd, al of niet voor gebruik ter plaatse. Aan de vestiging van een
coffeeshop en ook het verlenen van een exploitatievergunning wordt een aantal specifieke
eisen gesteld. De volgende toetsingscriteria worden daarbij gehanteerd:
 Geen vestiging van een coffeeshop binnen een afstand van 150 meter van een
bestaand verkooppunt van softdrugs, om te voorkomen dat een concentratie van
coffeeshops ontstaat;
 Coffeeshops worden alleen toegestaan in bestaande horecapanden. Er worden ten
behoeve van coffeeshops geen procedures gevolgd voor vrijstelling van een
bestemmingsplan;
 Geen coffeeshops in specifieke woonbuurten waar aantasting van de woon- en
leefomgeving zich eerder manifesteert;
 Geen coffeeshops binnen een afstand van 250 meter van scholen, club- en
buurthuizen, jongerencentra en andere jeugdinstellingen.
Het aantal coffeeshops in Vlaardingen is vastgesteld op drie; meer vestigingen worden niet
toegelaten (Nota “Cannabis en coffeeshops in Vlaardingen” – 1997). Binnen de grenzen van het
plangebied Oostwijk-Zuid bevindt zich één coffeeshop (Oosthavenkade 10), welke op de
verbeelding is voorzien van de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca – coffeeshop’.
Detailhandelsnota 2013
In januari 2013 heeft de gemeenteraad de nieuwe detailhandelsnota vastgesteld. De centrale
doelstelling van het detailhandelsbeleid is het realiseren van een evenwichtige
detailhandelsstructuur, die aansluit bij de aankoopbehoeften en bezoekmotieven van de
consument, en dusdanig duurzaam is, dat gemeente en ondernemers hierin willen blijven
investeren. Naast dit hoofddoel streeft de gemeente de volgende subdoelen na:
 het versterken van de koopkrachtbinding en -toevloeiing van Vlaardingen als regionaal
verzorgend centrum om de bestedingen in de detailhandelssector te doen toenemen;
 het consolideren van de werkgelegenheid in de detailhandelssector en gerelateerde
sectoren;
 het stimuleren van de aantrekkingskracht en wederzijdse versterking tussen
detailhandel, warenmarkt, toerisme, cultuur en horeca, als belangrijke onderdelen van
het totaalproduct ‘binnenstad’.
Juist in deze nieuwe tijden is het belangrijk dat er bij het opstellen van een detailhandelsvisie
keuzes worden gemaakt. Bij het maken van die keuzes vindt de gemeente de volgende punten
van belang:




Een winkelstructuur, die voorziet in een bepaalde mate van duurzaamheid: meervoudig
ruimtegebruik waar mogelijk, voldoende ruimtelijke kwaliteit en alternatief aanwendbare
gebouwen.
Voortbouwen op wat al sterk en kansrijk is. Dit verdient de voorkeur boven het nieuw in
de markt zetten van winkelgebieden.
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Bij het (her)ontwikkelen van winkelgebieden zorgen voor voldoende kritische massa,
een massa die past bij het (reëel gedefinieerde) ambitie- en verzorgingsniveau, en niet
overmatig groot is of juist te klein gekozen is.
De keuze voor een duidelijk profiel voor elk winkelgebied, vertaald in promotie,
branchering, winkelgrootte, maar ook in ruimtelijke randvoorwaarden ten aanzien van
bijvoorbeeld bereikbaarheid, parkeren en de inrichting van de openbare ruimte.
Voorkomen van nieuwe solitaire ontwikkelingen, en zorgen voor zo veel mogelijk
clustering qua bezoekmotief van gelijksoortige detailhandel. Dit betekent bijvoorbeeld
concentratie in de binnenstad van branches en formules waar het recreatieve
bezoekmotief domineert, concentratie van branches en formules waar boodschappen
doen centraal staat in de hoofd- en wijkcentra, en zoveel mogelijk concentratie van
winkels waar het doelgerichte motief domineert in perifere centra.
De kwalitatieve verbetering van de winkelstructuur is leidend, een verbetering die in
overeenstemming is met het ambitieniveau. Staar niet blind op de vierkante meters,
maar beantwoord de vraag of het voor de consument nu en straks leidt tot meer keuze,
op aanvaardbare afstand.

Bij een visie op de gewenste winkelstructuur hoort ook een visie hoe om te gaan met
winkelgebieden of winkellocaties die als weinig perspectiefrijk worden gezien. In zijn
2
algemeenheid geldt dat bij de uitbreiding aan m ’s detailhandel, het een kwaliteitsverbetering
van het (winkel)gebied betekent. Dit houdt in:
 dat met de uitbreiding, het winkelgebied compacter wordt en er een betere routing
ontstaat;
 dat de uitbreiding ruimtelijk past (verkeerstechnisch, milieutechnisch, op aanvaardbare
afstand voor de consument, stedenbouwkundig);
 dat, in geval van uitbreiding van een bestaande winkel, het modernisering
(schaalvergroting of specialisatie) betreft. Deze modernisering is noodzakelijk wanneer
dit betekent dat de aantrekkingskracht van een winkelcentrum en de werkgelegenheid
hierdoor behouden blijft of toeneemt;
 dat de uitbreiding door middel van een distributieplanologisch onderzoek is
onderbouwd.
Een distributieplanologisch onderzoek (DPO), uitgevoerd door de branche/winkel die zich wil
vestigen, zal moeten aantonen dat er vraag is vanuit de markt, dat er geen duurzame
ontwrichting in de detailhandelsstructuur in Vlaardingen en de regio optreedt en welke
verdringingseffecten er te verwachten zijn.
Met betrekking tot de bestaande (wijk- en) buurtwinkelcentra is het beleid dat uitbreiding van het
winkelvloeroppervlak in de dagelijkse artikelen-sector in twee gevallen toelaatbaar is:
 Indien het modernisering (schaalvergroting of specialisatie) betreft. Modernisering is
noodzakelijk wanneer dit betekent dat de aantrekkingskracht van een winkelcentrum
2
hierdoor behouden blijft. Het maximale aantal m ’s w.v.o. voor een supermarkt is hierbij
2
afhankelijk van het verzorgingsgebied en maximaal 0,25 m w.v.o. per inwoner. Dit
2
betekent, dat er in het hoofdwinkelcentrum maximaal 1.000 m w.v.o. (inclusief de VOP
2
en de Oostwijk), in De Loper maximaal 1.400 m w.v.o. en op de Van Hogendorplaan
2
maximaal 500 m w.v.o. beschikbaar is.
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Indien het een verplaatsing van winkelareaal betreft vanuit een ander winkelcentrum of
vanuit een solitaire locatie. Dit onder de voorwaarde dat de fysieke structuur van het
winkelcentrum, waarin men zich wilt vestigen, dit toelaat en de koopkracht in de wijk
groot genoeg is.

Met betrekking tot verspreide bewinkeling is het beleid dat de gemeente in de woonwijken
levendigheid, sociale cohesie en werken in de wijk wil bevorderen. Detailhandel (richtlijn
minimaal één bedrijfsruimte per 100 woningen) kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
Daarom continueert de gemeente het bestaande beleid van bestaande bedrijfsruimten in
woonwijken, die zijn bedoeld voor kleinschalige bedrijven en voorzieningen, waaronder
detailhandel.
Voor de Oostwijk is het centrum van Vlaardingen het hoofdwinkelgebied met de
Schiedamseweg als aanloopstraat met gemengde functies. Bestaande verspreide bewinkeling
in de wijken wordt toegestaan maar bij uitbreiding of verplaatsing wordt de voorkeur gegeven
aan de bestaande winkelconcentraties. De bestaande winkelfuncties die zich in het gebied
bevinden zijn in dit bestemmingsplan van een aanduiding voorzien.
Ambitiedocument gebiedsgericht milieubeleid
Het college van burgemeester en wethouders heeft een ambitiedocument laten opstellen over
gebiedsgericht milieubeleid en biedt dit aan de raad. In het document is beschreven welke
milieuambities Vlaardingen heeft voor verschillende deelgebieden in de gemeente en hoe deze
ambities input zullen gaan vormen bij ruimtelijke planontwikkeling. De ambities zijn
gebiedsgericht omdat ze zijn afgestemd op de specifieke kenmerken van verschillende
deelgebieden in Vlaardingen en de specifieke kansen en bedreigingen die zich daar voordoen.
Dit betekent dat niet overal dezelfde milieukwaliteit wordt nagestreefd, maar dat het gewenste
kwaliteitsniveau afhankelijk is van de kenmerken van verschillende gebieden. Het acceptabele
maximale geluidsniveau ligt bijvoorbeeld op een bedrijventerrein hoger dan in het centrum.
Voor Oostwijk-Zuid geldt het gebiedstype “Stedelijk wonen”. Onder dit gebiedstype valt het
grootste deel van de woonwijken in Vlaardingen, alsook (het grootste gedeelte van) de
Oostwijk. Dit woonmilieu kent een middelhoge dichtheid. De woningen zijn grondgebonden of
gestapeld, maar veelal of voor een belangrijk deel tot circa 4 lagen. Het beeld is door de hogere
dichtheid enerzijds wat stenig, maar in de gebieden bevinden zicht grote (semi-) openbare
ruimte voor parkeren en groen. De hoofdfunctie van dit gebiedstype is wonen, met als
nevenfuncties winkels, lichte bedrijven en horeca.
Daarnaast is voor het gebiedstype “Stedelijk wonen” inzicht gegeven in het ambitieniveau van
Vlaardingen voor de aspecten energie, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem, groen
(groenbeleidsplan) en water (waterplan). De in de milieukwaliteitsprofielen vastgelegde ambities
en de bandbreedte waarbinnen deze kunnen variëren, vormen het kader aan de hand waarvan
de gewenste milieukwaliteiten voor een bepaalde ontwikkeling kunnen worden beschreven en
gerealiseerd. De milieukwaliteitsprofielen kunnen dus niet direct worden toegepast voor
specifieke ruimtelijke plannen. Zij vormen een algemeen milieuafwegingskader per gebiedstype,
dus voor gebieden met bepaalde kenmerken. De milieukwaliteitprofielen kunnen ook het kader
vormen voor het bepalen van de milieu-inzet voor bestaande situaties. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de renovatie van een woonwijk of de sanering van een bepaald gebied (geluid,
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bodem of lucht). Opgemerkt moet worden dat de formulering en realisatie van milieuambities en
hogere kwaliteiten voor bestaande gebieden vaak aanzienlijke financiële gevolgen hebben. De
kosten om een betere milieukwaliteit in bestaande situaties te realiseren zijn in ieder geval altijd
wezenlijk hoger dan bij nieuw te ontwikkelingen locaties.

2.5

Conclusie
Het nationale beleid doet geen specifieke uitspraken met betrekking tot het plangebied, maar
werpt evengoed geen belemmeringen op. Bovendien worden er met dit bestemmingsplan geen
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Daarmee is het plan in overeenstemming
met het nationaal beleid.
In de Provinciale Structuurvisie is het plangebied reeds aangeduid als ‘bestaand stads- en
dorpsgebied 2010’, overeenkomstig de huidige situatie. Omdat dit bestemmingsplan
conserverend van aard is en er geen nieuwe ontwikkelingen worden voorzien, is het
bestemmingsplan niet in strijd met het beleid uit de Provinciale Structuurvisie. Ook het overige
provinciale beleid werpt geen belemmeringen op voor dit het bestemmingsplan Oostwijk-Zuid.
Ook vanuit het gemeentelijk beleid zijn er geen belemmering voor het bestemmingsplan
“Oostwijk-Zuid”.
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3

Omschrijving plangebied

3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de bestaande situatie in het plangebied beschreven. Daarbij wordt nader
ingegaan op de ruimtelijke, functionele en ontsluitingsstructuur van Oostwijk-Zuid.

3.2

Ontstaansgeschiedenis
Oostwijk is de eerste uitbreidingswijk van Vlaardingen en is centraal gelegen ten opzichte van
het historische stadscentrum. Desondanks wordt de wijk fysiek van het centrum gescheiden
door de ligging van het water de Oude Haven. Hieronder wordt ingegaan op de ruimtelijke
structuurdragers in Vlaardingen en de ontstaansgeschiedenis van de Oostwijk.
Ruimtelijke structuurdragers in Vlaardingen
De eerste bewoning in Vlaardingen dateert van 2500 jaar voor Christus. De belangrijkste
bestaansbron door de eeuwen heen in Vlaardingen werd gevormd door de visserij en – in
mindere mate – door de landbouw. Door de aanleg van dijken en de haven, is het beeld van het
huidige historische gedeelte van de binnenstad (waarvan de Oostwijk onderdeel uitmaakt) sterk
bepaald. De huidige structuur van Vlaardingen wordt dan ook gekenmerkt door de zogenaamde
‘ruggengraatstructuur’: de noordzuid-gerichte as die wordt gevormd door de bebouwing aan
weerszijden van de Oude Haven, met de Markt en omgeving aan de zuidzijde en de Molen aan
de Korte Dijk aan de noordzijde. Deze structuur is duidelijk te herkennen in diverse
stadsplattegronden door de eeuwen heen. In 1572 werd op een stadsplattegrond aangegeven
e
dat de huidige Nieuwe Maas begrensd werd door de dijk die ligt ter plaatse van de huidige 1
van Leyden Gaelstraat. De slotenstructuur, ongeveer evenwijdig aan de Oude Haven, werd in
1630 voor het eerst afgebeeld op een stadsplattegrond waarbij aan de kop van de huidige
Schiedamseweg al een eerste aanzet van bebouwing en van de weg is te zien.
De groei van de Oostwijk
De nu nog aanwezige historische elementen in Vlaardingen dragen in belangrijke mate bij aan
de visuele beleving en herkenbaarheid van de stad. Onder andere in de Oostwijk is het huidige
stratenpatroon gedeeltelijk gebaseerd op het oorspronkelijke slotenpatroon: op een
stadsplattegrond uit 1893 is te zien dat de situering van de Willem Beukelszoonstraat en de
Oosterstraat vermoedelijk bepaald is door de ligging van sloten die een verbinding vormden
tussen de eerder genoemde sloten. De Eendrachtsstraat en de Callenburgstraat zijn aangelegd
volgens het tracé van de eerder genoemde sloten, evenwijdig aan de Oude Haven.
e

De ‘echte’ groei van Oostwijk ontstond in de 19 eeuw met villa’s en middenstandswoningen
langs de nieuwe invalsweg naar Rotterdam (de Schiedamseweg) en woningen voor
industriearbeiders in de richting van de haven en de spoorlijn (zie ook onderstaande
afbeelding).
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Schiedamseweg (Bron: Bing Maps)Afbeelding: plangebied bezien vanuit het noorden; op de voorgrond de
villa’s aan de
Schiedamseweg (bron: Bing Maps)

De wijk wordt gekenmerkt door een heldere hoofdstructuur, met veelkleurigheid en
verscheidenheid in onderdelen. Deze structuur is zichtbaar in een tweetal overgangen:
 Van oost naar west met een vernauwing van het profiel: van vrijstaande villa’s naar
gesloten bebouwing, van woningen naar winkels en van voortuinen naar stenen fronten;
 Van noord naar zuid van villabebouwing en middenstandswoningen naar het
havengebied met industrie en arbeiderswoningen.
In het gebied direct achter de Oosthavenkade is echter sprake van een onduidelijke structuur,
die niet eenduidig te benoemen is. Beeldbepalend voor Oostwijk-Zuid zijn met name de
gevelwanden aan de Oosthavenkade, de Schiedamseweg (westelijke gedeelte) en de Arnold
Hoogvlietstraat.
3.3.

Functionele structuur
Oostwijk-Zuid is in hoofdzaak een woonwijk, met in de zone langs de Oude Haven diverse
voorzieningen. De woonbebouwing bestaat uit ruime twee-onder-eenkappers en vrijstaande
woningen langs de Schiedamseweg, rijwoningen in het gebied ten zuiden daarvan en diverse
gestapelde woongebouwen (flats) aan de zuidzijde van het plangebied. Deze flats zijn gelegen
e
e
aan de 1 Van Leyden Gaelstraat, de 2 Van Leyden Gaelstraat en de Spoorsingel. Er zijn
plannen in ontwikkeling voor de bouw van 9 nieuwe eengezinswoningen aan de Willem
Beukelszoonstraat / Oranjestraat (plan “Nieuwe Thuis”). Deze passen binnen de vigerende
bestemmingsregeling.
Naast woonbebouwing bevindt zich in het gebied een grote hoeveelheid verspreid liggende
functies, wat kenmerkend is voor het gebied. Aan de zuidzijde bevindt zich wat bedrijvigheid,
dus richting het Vlaardingse industriegebied. Aan de oostzijde van het woongebied is het NS-
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station “Vlaardingen Oost” gelegen. Ook dit is meegenomen in het bestemmingsplangebied.
Hieronder wordt nader ingegaan op de functionele structuur in het bestemmingsplangebied.
Detailhandel
Binnen het plangebied zijn diverse detailhandelszaken gevestigd. Concentraties van
detailhandel bevinden zich onder meer aan de Oosthavenkade, de Schiedamseweg en de
Eendrachtstraat. Daarnaast bevinden zich in het plangebied nog een aantal verspreid liggende
detailhandelsvestigingen.
Horeca
Er zijn verschillende horecagelegenheden binnen het plangebied gelegen. Deze concentreren
zich met name aan de Oosthavenkade en de Schiedamseweg. Vaak gaat het om
horecagelegenheden in de lagere categorieën, maar aan de Oosthavenkade is bar dancing
“Showtime” (horecacategorie 4) gelegen. Ook bevinden zich in het plangebied nog diverse
verspreid liggende horecagelegenheden, waaronder een snackbar aan de Eendrachtstraat 78
e
en een café aan de 1 van Leyden Gaelstraat 17-19. Tevens bevindt zich binnen het plangebied
één coffeeshop: “De Zeespiegel” aan de Oosthavenkade 10.

Afbeelding: plangebied bezien vanuit het zuiden; uiterst links de Oude Haven en helemaal bovenin de
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Maatschappelijke voorzieningen
In het plangebied Oostwijk-Zuid zijn diverse maatschappelijke voorzieningen aanwezig,
waaronder de basisscholen ‘De Klinker’ en ‘Het Spectrum’, kindercentrum Anansi en een
sporthal.
Bedrijven
Verspreid over het plangebied komen verschillende bedrijven voor. Een deel daarvan past
binnen de omschrijving ‘aan huis gebonden beroep’. Het uitoefenen van deze beroepen is
mogelijk binnen de bestemming “Wonen”. Verder zijn diverse niet-aan huis gebonden bedrijven
aanwezig, waaronder een bedrijfsverzamelgebouw aan de Spoorsingel dat onder meer
onderdak biedt aan een autobedrijf en een slijterij.
Groen en water
e

Binnen het plangebied komen diverse structurele groenvoorzieningen voor. Aan de 1 Leyden
van Gaelstraat en de Koningstraat bevinden zich twee grotere groenstroken, met verschillende
speelvoorzieningen en een voetbalveld. Tevens is parallel aan het spoorlichaam een
langgerekte groenstrook aanwezig. De belangrijkste straten in Oostwijk-Zuid kennen vaak ter
weerszijden grote, volgroeide boombeplantingen, wat de straten een hoogwaardige uitstraling
geeft.
De meest in het oog springende waterpartij in het plangebied is de Oude Haven. Hier zijn
ligplaatsen voor vaartuigen gesitueerd. Verder bevinden zich ten zuiden van drie
woongebouwen langs de spoorsingel wat grotere waterpartijen.
3.4.

Verkeer en parkeren
Wegenstructuur
De Schiedamseweg is de voornaamste toegangsweg tot het plangebied en vormt tevens een
belangrijke verbinding naar het centrum van Vlaardingen. Het Verploegh Chasséplein, gelegen
halverwege de Schiedamseweg, staat daarnaast via de Binnensingel / Julianasingel direct in
verbinding met de Westlandseweg. In de wegencategorisering is het een
gebiedsontsluitingsweg.
Oostwijk-Zuid wordt daarnaast hoofdzakelijk ontsloten via de Oosthavenkade en de
Binnensingel. Het gehele gebied is aangeduid als 30km-zone, met uitzondering van de
Schiedamseweg, het Verploegh Chasséplein en het Burgemeester van Lierplein.
Parkeren
Het parkeren in het plangebied vindt vooral plaats langs de wegen, en op sommige locaties op
afzonderlijke parkeerterreintjes zoals aan de Koningstraat, het binnenterrein ten noorden van de
Oosterstraat, de diverse hofjes aan de Touwbaan en de verschillende gebieden rondom het
treinstation Vlaardingen-Oost. Doordat de Oostwijk een grotendeels vooroorlogse wijk is, is het
parkeren in sommige gedeelten problematisch. Bij recente ontwikkelingen zoals de sporthal aan
de Oosterstraat is dan ook een inpandige parkeergarage gerealiseerd. Ook op de begane grond
van de woonbebouwing aan de zuidzijde van de Binnensingel is een grote parkeergarage
aanwezig.
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Openbaar vervoer
Door de centrale ligging binnen het stedelijk gebied van Vlaardingen bestaan voor OostwijkZuid diverse openbaar vervoersmogelijkheden. Zo wordt het busstation Vlaardingen-Oost onder
meer aangedaan door de streekbuslijn Maasland/Schiedam (126), die tevens via de
Schiedamseweg rijdt. Ook kan gebruik worden gemaakt van buslijn 56 (vanaf het Westerhoofd
en het Liesveldviaduct via de Schiedamseweg naar Holy-Noord). Lijn 57 loopt over de Hoflaan.
De halte ‘Oude Havenbrug’ is echter in de directe nabijheid van Oostwijk-Zuid gelegen.
Naast bovengenoemde buslijnen is in de uiterste oostzijde van het plangebied NS-treinstation
Vlaardingen Oost gesitueerd. Hier kan gebruik worden gemaakt van de Sprinter tussen Hoek
van Holland en Rotterdam.
Fietsroutes
De NS-stations Vlaardingen-Centrum en Vlaardingen-Oost liggen op loopafstand en zijn per
fiets bereikbaar via rechtstreekse routes. Van het NS-station Vlaardingen-Oost loopt een
fietsverbinding via de Schiedamseweg richting het centrum.
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4

Onderzoek

4.1

Inleiding
Een van de strategische doelen van het milieubeleid in Vlaardingen is dat duurzame
ontwikkeling en omgevingskwaliteit uitgangspunt zijn voor de stedelijke vernieuwing.
Concretisering vindt plaats in een bestemmingsplan als het voorliggende. In dit hoofdstuk wordt
daarom ingegaan op een aantal milieu- en omgevingsaspecten, die bij dit plan een rol spelen.

4.2

Bodemkwaliteit

4.2.1 Kader
Wet bodembescherming
Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop deze ontwikkelingen gaan
plaatsvinden, geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij
nieuwbouwactiviteiten dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te zijn
gebracht. In het algemeen geldt dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone bodem
dienen te worden gerealiseerd.
Gemeentelijk bodembeleid
De vastgestelde gemeentelijke bodemkwaliteitskaart, die onderdeel is van de
Bodembeheernota Vlaardingen 2004, geeft een globaal beeld van de achtergrondwaarden. In
het kader van het project “Bodem in Beeld” is op basis van het bodeminformatiesysteem Strabis
een beeld verkregen van de bodemkwaliteit van onderzochte locaties. Op grond van historisch
onderzoek zijn de meeste verdachte locaties onderzocht. Voor alle te ontwikkelen bouwlocaties
of infrastructurele werken wordt vooraf een verkennend onderzoek uitgevoerd en indien
noodzakelijk, aanvullend onderzoek.
4.2.2 Onderzoek en conclusie
In de gemeentelijke bodembeheernota is het plangebied aangeduid als functiegebied 1:
“Centrum Oost, Oostwijk, Maasboulevard”. De feitelijke bodemfunctie is hier “wonen met/zonder
tuin, bedrijven, centrumfuncties, NS-station”, oftewel ‘wonen en recreatie’. Dit deelgebied heeft
als overwegend gevoeligste functie, de functie ‘wonen’. In de bodemkwaliteitskaart voor de
bovengrond is Oostwijk-Zuid aangeduid als ‘wonen’ en in de kaart voor de ondergrond als
‘landbouw’. De bodemkwaliteitskaart geeft een goede indicatie van de gebiedseigen
bodemkwaliteit binnen een gebied, maar bij een eventuele ruimtelijke ontwikkeling moet altijd
nog specialistisch onderzoek worden uitgevoerd. Omdat dit bestemmingsplan geen nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt, heeft het bestemmingsplan “Oostwijk-Zuid” geen
invloed op de bodemkwaliteit. Er worden geen nieuwe gevoelige functies mogelijk gemaakt,
waar de bodemkwaliteit een belemmering kan zijn voor de haalbaarheid. Daarmee vormt de
bodemkwaliteit geen belemmering voor dit plan.
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4.3

Akoestische aspecten

4.3.1 Wegverkeerslawaai
Kader
Conform artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) 2007 bevindt zich aan weerszijden van een
weg een zone waarbinnen akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Alvorens
geluidgevoelige objecten - zoals woningen of scholen - kunnen worden geprojecteerd, dient te
worden onderzocht of aan de normen van de Wgh wordt voldaan. De zonebreedte is afhankelijk
van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied).
Onderzoek en conclusie
Binnen het plangebied zijn geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, nieuwe wegen,
spoorwegen en industrieterreinen en/of fysieke wijzigingen gepland. Geen van de aanwezige
geluidsbronnen vormt dan ook een belemmering voor de vaststelling van dit bestemmingsplan.
Er behoeven evenmin hogere waarden te worden vastgesteld.
Het aspect akoestiek vormt daarom geen belemmering voor de haalbaarheid van het
bestemmingsplan.
4.3.2 Railverkeerslawaai
Kader
Het plangebied grenst in het zuiden aan de NS-spoorlijn Hoek van Holland – Rotterdam. Op
grond van het Besluit geluidhinder spoorwegen bevinden zich langs alle spoorwegen
geluidzones. Voor deze spoorlijn is dat aan weerszijden een zone van 100 meter. Binnen deze
zone bedraagt de voorkeursgrenswaarde voor nieuwe woningen 55 dB, voor bestaande is dit
65dB. De bestaande woningen langs de Spoorsingel liggen binnen deze geluidzone.
Onderzoek
Omdat tussen de woningen aan de noordzijde van de Spoorsingel en het spoor zowel de
Spoorsingel is gelegen als een geluidscherm, wordt er van uitgegaan dat de
voorkeursgrenswaarde van 65 dB voor bestaande situaties niet wordt overschreden.
Conclusie
Vooral in het zuidelijk deel van het plangebied langs het spoor is de geluidsbelasting
aanzienlijk, maar voor stedelijk gebied en gelet op de ligging naast een spoorlijn niet
uitzonderlijk. De voorkeursgrenswaarde voor bestaande situaties wordt niet overschreden,
zodat ook nergens sprake is van een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde.
Railverkeerslawaai is geen knelpunt voor het bestemmingsplan, het is wel een aandachtspunt.
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4.3.3 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 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. 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 alleen van
belang voor nieuwe situaties.
Onderzoek
Het plangebied is gesitueerd binnen de akoestische invloedssfeer van de zonering
industrielawaai (Botlek/Pernis en Vulcaanhaven/Koningin Wilhelminahaven/Klein Vettenoord).
Voor beide industrieterreinen zijn saneringsprogramma’s vastgesteld, waardoor de feitelijke 50
dB(A)-contour verder naar het zuiden ligt.
Conclusie
Het plangebied ligt binnen de 50 dB(A) contour. Aangezien er geen nieuwbouw is geprojecteerd
binnen de contour, vormt industrielawaai geen knelpunt voor het bestemmingsplan.
4.4

Luchtkwaliteit

4.4.1 Kader
De kern van de “Wet luchtkwaliteit” (titel 5.2 luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer) is het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een bundeling
maatregelen op regionaal, nationaal en internationaal niveau die de luchtkwaliteit verbeteren en
waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen/projecten zijn opgenomen die de luchtkwaliteit
verslechteren.
Het doel van het NSL is om overal in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor de
luchtverontreinigende stoffen, waarvan stikstofdioxide (NO 2) en fijn stof (PM10) de belangrijkste
zijn.
Naast de introductie van het NSL is de invoering van het begrip “niet in betekenende mate
bijdrage” (NIBM) een belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM
bij aan de luchtkwaliteit als zowel de jaargemiddelde grenswaarde NO 2 als PM10 niet meer
toeneemt dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde van die stof. Dit betekent, kortweg, dat
3
als de toename van de beide jaargemiddelde concentraties kleiner is of gelijk is aan 1,2 µg/m
3
(3% van 40 µg/m ) een ontwikkeling kan worden beschouwd als een project dat NIBM bijdraagt
aan de luchtkwaliteit.

Bestemmingsplan “Oostwijk-Zuid”
Toelichting
Vastgesteld, 26 juni 2014

30

4.4.2 Onderzoek
Een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de verslechtering van de
luchtkwaliteit als zowel de jaargemiddelde grenswaarde NO 2 als PM10 niet meer toeneemt dan
3%. Een luchtkwaliteitsonderzoek is voor een conserverend plan daarom niet noodzakelijk. In
het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de achtergrondconcentraties ter plaatse
bepaald.
Beoordeling achtergrondconcentraties NO2 en PM10
In het CarII-rekenmodel, webbased versie 10.0, zijn voor het gehele grondgebied van
Nederland de achtergrondconcentraties ingevoerd (vaste parameters), onderverdeeld in
vlakken van 1 km bij 1 km. De bepaling hiervan vindt plaats aan de hand van de x, ycoördinaten. Voor het onderhavige bestemmingsplan zijn de coördinaten x=83788, y=435966
van belang.
De bijbehorende jaargemiddelde achtergrondconcentraties NO2 en PM10 in het jaar 2012
3
3
bedragen respectievelijk 24,3 µg/m en 29,8 µg/m . Voor de beide stoffen bedraagt de
3
jaargemiddelde grenswaarde 40 µg/m . Bij de achtergrondconcentratie voor PM10 is rekening
gehouden met de voor de gemeente Vlaardingen geldende correctie voor zeezout. Deze
3
bedraagt 5 µg/m . De trend is dat de achtergrondconcentraties voor de beide stoffen in de
toekomst afnemen.
4.4.3 Conclusie
Het onderhavige conserverende bestemmingsplan wordt aangemerkt als NIBM. In het kader
van een goede ruimtelijke ordening zijn de achtergrondconcentraties NO 2 en PM10 inzichtelijk
gemaakt. De beide achtergrondconcentraties ter plaatse van het plangebied zijn veel lager dan
de gestelde grenswaarden uit bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit.
Geconcludeerd kan worden dat het milieuaspect luchtkwaliteit, volgens artikel 5.16, lid 1 aanhef
en onder a en c Wm, geen belemmeringen oplevert voor het bestemmingsplan.
4.5

Milieuzonering

4.5.1 Kader
Voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is een juiste
afstemming tussen de verschillende voorkomende functies wonen noodzakelijk. Daarbij kan
gebruik worden gemaakt van een milieuzonering die uitgaat van richtinggevende afstanden
tussen hinderlijke functies (in de vorm van gevaar, geluid, geur, stof) en gevoelige functies. In
de brochure “Bedrijven en Milieuzonering” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) (versie 2009) zijn deze richtafstanden opgenomen. Van deze richtafstanden kan
gemotiveerd worden afgeweken.
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4.5.2 Onderzoek
Inventarisatie van bedrijvigheid binnen het plangebied
In het plangebied worden enkele bedrijfsactiviteiten uitgeoefend, die in milieuhygiënische
opzicht invloed hebben op het onderhavige bestemmingsplan. De richtafstanden, die zijn
opgenomen in de VNG-brochure, zijn bedoeld voor nieuwe situaties en behoeven dus in
beginsel niet aangehouden te worden voor bestaande situaties. In het kader van een goede
ruimtelijke ordening zijn de richtafstanden kort geanalyseerd.
In het bestemmingsplan zijn, als beroep en bedrijf aan huis, bedrijven toegestaan in de
milieucategorieën 1 of 2. Deze categorieën hebben een geringe uitstraling naar de omgeving
toe. In de regels van het bestemmingsplan is daarbij bepaald dat beroepen en/of bedrijven
ondergeschikt moeten zijn aan de woonfunctie en tevens niet meer mogen beslaan dan 25%
2
van het vloeroppervlak van de woning (met een maximum van 50 m ). Het is dus niet mogelijk
om al te grootschalige (en dus hinderlijke) bedrijven op te richten. De regeling waarborgt
daarmee dat de woonomgeving geen onevenredige hinder ondervindt van beroepen en
bedrijven aan huis.
Verder zijn in het bestemmingsplan enkele potentieel hinderlijke inrichtingen aanwezig. Het
betreft de jachthaven in de Oude Haven en het treinstation Vlaardingen Oost. De jachthaven is
een inrichting milieucategorie 3.1, waarvoor een richtafstand van 50 meter geldt. Deze
jachthaven is een relatief kleine recreatiehaven met circa 120 plaatsen en richt zich vooral op
de pleziervaart. De jachthaven valt onder de werking van het Activiteitenbesluit omdat:
 er geen voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor de reparatie, en/of nieuwbouw
van metalen schepen van 25 meter of meer;
 er geen opslag van vloeibare brandstoffen (< 150 m3) of afgewerkte olie in boven- of
ondergrondse tanks of meer dan 15 m3 van deze stoffen inpandig in een bovengrondse
tank plaatsvindt;
 er geen stooktoestellen voor verwarming of warmtekrachtopwekking met een thermisch
vermogen per toestel van 7.500 kW aanwezig zijn;
 er geen koel- en vriesinstallaties of warmtepompen aanwezig zijn met een capaciteit, of
een totale capaciteit, van meer dan 1.500 kg ammoniak of van meer dan 100 kg
propaan, butaan of mengsels van propaan en butaan;
 er niet meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen;
 er geen sprake is van een samenstelling van een jachthaven met een horeca-, sport- of
 recreatie-inrichting of met een zwembad;
 er geen permanente voorzieningen aanwezig zijn ten behoeve van de gelijktijdige
aanwezigheid van meer dan 2.000 bezoekers.
In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat de maximale toegestane langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau op de gevels van gevoelige gebouwen (waaronder woningen) maximaal 50
dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A) mag bedragen in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.
Dat betekent dat buiten dit bestemmingsplan om, het Activiteitenbesluit leidend is voor de
toegestane geluidsbelasting en daaraan voldaan moet worden. Daarmee kan gesproken
worden van een goed woon- en leefklimaat.
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Station Vlaardingen-Oost is een inrichting milieucategorie 3.2, waarvoor een richtafstand van
100 meter geldt. De afstand tot de dichtstbijzijnde woningen bedraagt ruim 100 meter. In de
huidige situatie is er geen sprake van noemenswaardige milieuhinder als gevolg van het station.
Tot slot kan melding worden gemaakt van bar dancing “Showtime”, die is gevestigd aan de
Oosthavenkade 9. Op deze inrichting is het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer van toepassing. Binnen de inrichting wordt muziek ten gehore gebracht.
Aanpandig aan de inrichting zijn geluidgevoelige bestemmingen aanwezig. B&W van
Vlaardingen hebben in maart 2012 besloten volgens artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en
overeenkomstig artikel 2.20, lid 5 van het Activiteitenbesluit om maatwerkvoorschriften vast te
stellen voor deze inrichting. Het gaat hierbij om voorschriften met betrekking tot geluid. De
inrichting heeft in het bestemmingsplan een toereikende functieaanduiding (horeca van
categorie 4) verkregen.
Inventarisatie van bedrijvigheid buiten het plangebied
Direct ten zuiden van Oostwijk-Zuid begint het Vlaardingse industriegebied, waar diverse
grotere en milieuhinderlijke bedrijven zijn gelegen. Het gaat om onder andere Rotterdam Bulk
Terminal; diverse laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen, grote opslagbedrijven voor
soms chemische stoffen en dergelijke. Sommige bedrijven hebben een milieucategorie van 5.3.
Hoewel er soms strijd is met de richtafstanden van de hiervoor genoemde grote bedrijven, kan
dus worden gesteld dat er sprake is van een bestaande situatie en het bestemmingsplan
beoogt niet hier actief verandering in aan te brengen. Verder zijn dergelijke grote
(milieuhinderlijke) bedrijven altijd gebonden aan de separate milieuwetgeving, waardoor de
meeste bedrijven over een milieuvergunning (moeten) beschikken. In zo’n specifieke
vergunning zijn de gedetailleerde werkzaamheden en activiteiten binnen een bedrijf vastgelegd
en vaak aan bepaalde normen en voorwaarden gekoppeld. Daarbij is, in relatie tot de specifieke
activiteiten, een afweging gemaakt ten opzichte van de omliggende woongebieden. Gesteld kan
derhalve worden dat de afweging of sprake is van een goed woon- en leefklimaat, is en wordt
gemaakt in het kader van de milieuvergunningen van de grotere bedrijven.
4.5.3 Conclusie
Het plan maakt geen nieuwe gevoelige bestemmingen mogelijk. Er hoeft daarom niet getoetst
te worden aan de situatie ten opzichte van bestaande milieubelemmerende inrichtingen ten
opzichte van nieuwe gevoelige bestemmingen.
De planvorming ondervindt van het aspect ‘milieuzonering’ geen hinder. Er is hiertoe in het
bestemmingsplan geen beschermende regeling opgenomen.
4.6

Externe veiligheid

4.6.1 Kader
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving
kunnen opleveren, zoals milieurisico’s, transportrisico’s en risico’s die kunnen optreden bij de
productie, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen in inrichtingen. Bij de (her)inrichting
van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de ruimtelijke (on)mogelijkheden.
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In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels
omtrent externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van
risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro-besluit betrekking heeft. Hierbij
dienen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename
hiervan, berekend te worden.
Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die
plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of
langs een vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet
-5
overschreden mag worden. Voor bestaande situaties wordt het niveau van 10 per jaar als
-6
grenswaarde gehanteerd, 10 per jaar geldt als richtwaarde. Voor nieuwe situaties geldt een
-6
grenswaarde van 10 per jaar. Een richtwaarde is daarbij niet van toepassing.
Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van
een calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een
bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de
status van een oriënterende waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm.
Desondanks hebben overheden en betrokken private instellingen een inspanningsverplichting
om te voldoen aan deze oriënterende waarde en dient een toename van het GR bestuurlijk te
worden verantwoord.
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Op 27 mei 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. Het
Bevi legt veiligheidsnormen op aan overheden die besluiten nemen over bedrijven die een risico
vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld chemische
fabrieken, LPG-tankstations en spoorwegemplacementen waar goederentreinen met gevaarlijke
stoffen rangeren. Deze bedrijven verrichten soms risicovolle activiteiten dichtbij (beperkt)
kwetsbare objecten waaronder woningen, ziekenhuizen, scholen, winkels, horecagelegenheden
en sporthallen. Hierdoor ontstaan risico’s voor mensen die in de buurt ervan wonen of werken.
Het besluit verplicht gemeenten en provincies bij het verlenen van milieuvergunningen en het
maken van bestemmingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Dit betekent
bijvoorbeeld dat woningen op een bepaalde afstand moeten staan van een bedrijf dat werkt met
gevaarlijke stoffen.
Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor
Met ingang van 1 januari 2013 treedt het Besluit externe veiligheid transportroutes (Btev) in
werking. De circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (cRNVGS) waarin de basis
van de regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen is gelegd, is per 31
juli 2012 gewijzigd.
Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het
Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond
buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid
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inrichtingen (Bevi). Daarmee zijn nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10 contour niet
toegestaan. Ook is vastgesteld dat wanneer binnen het invloedsgebied van een buisleiding een
ruimtelijk besluit wordt genomen, de verantwoordingsplicht van toepassing is.
Het Bevb gaat uit van een belemmerde strook van 4 of 5 meter, afhankelijk van de werkdruk.
Voor deze strook geldt een bouwverbod en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden.
Net als bij het Bevi worden de risicoafstanden en rekenmethodiek die volgen uit het Bevb
opgenomen in een regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).
4.6.2 Onderzoek

Risicokaart
Zoals blijkt uit de provinciale risicokaart, zijn er in het plangebied geen externe
veiligheidsbronnen aanwezig, die een belemmering kunnen opwerpen voor de planvorming. De
spoorlijn Rotterdam – Hoek van Holland aan de zuidzijde van het plangebied is geen
transportroute van gevaarlijke stoffen.
In de directe nabijheid van het bestemmingsplangebied daarentegen bevinden zich wel een
aantal risicobronnen. Deze worden hierna behandeld.
Rijksweg A4
De afstand van het plangebied tot de Rijksweg A4 bedraagt ruim 500 meter. Deze weg is op de
risicokaart aangemerkt als een transportroute voor gevaarlijke stoffen. Vanwege de restricties
die gelden voor transport in de Beneluxtunnel (alleen stofgroepen LF1 en LF2) is er echter geen
sprake van een invloedsgebied dat het plangebied overlapt. Bovendien is het plangebied
gelegen buiten het GR-verantwoordingsgebied van 200 meter, dat op grond van het Btev geldt.
Een verantwoording is dan ook niet noodzakelijk.
Nieuwe Maas
Ten zuiden van het plangebied is de Nieuwe Maas gelegen, de belangrijkste toegang tot
zeehavens. De afstand tot het plangebied varieert van circa 500 meter tot ruim 800 meter. Door
deze ruime afstand is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Nieuwe Maas niet relevant en
is een verantwoording voor het groepsrisico in Oostwijk-Zuid niet noodzakelijk.
Havengebieden
Binnen de Vlaardingse havengebieden bevinden zich diverse risicovolle inrichtingen.. De
risicovolle inrichtingen waarvan het invloedsgebied het plangebied Oostwijk-Zuid overlapt zijn
de volgende inrichtingen:
 VOPAK Vlaardingen, Koningin Wilhelminahaven ZOZ 1
 CIMCOOL Industrial Products B.V., Schiedamsedijk 20
 Shell Nederland Raffinaderij B.V, Vondelingenweg 601
De plaatsgebonden risicocontour van deze inrichtingen reikt niet tot het plangebied. Hierna
wordt de externe veiligheidssituatie bij de drie inrichtingen nader toegelicht.
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VOPAK Vlaardingen
Deze inrichting is een BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen) vanwege de opslag van giftige
stoffen. Een BRZO-inrichting valt onder het Bevi en is een inrichting die valt onder de zwaarste
categorie risicovolle inrichtingen. Het invloedsgebied bedraagt circa 2.070 meter. Het Bevi
vereist een verantwoording van het groepsrisico indien een bestemmingsplan binnen het
invloedsgebied wordt vastgesteld. Dit geldt ook voor een conserverend bestemmingsplan.
Het plangebied ligt op ten minste 400 meter van de inrichting. Een verantwoording van het
groepsrisico is gegeven. Omdat sprake is van een conserverend plan kan deze verantwoording
beperkt van aard zijn. Er wordt daarom ingegaan op de waarde van het groepsrisico,
zelfredzaamheid en de bestrijdbaarheid in het plangebied.
CIMCOOL Industrial Products B.V.
Aan de Schiedamsedijk 20 is deze risicovolle inrichting gelegen. De inrichting beschikt over
opslagplaatsen voor de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen en wordt derhalve
gerekend tot een Bevi-inrichting. In geval van een incident met toxische stoffen is het
invloedgebied 915 meter. Het plangebied is op circa 650 meter afstand van de inrichting
gesitueerd.
Op grond van de externe veiligheidsvisie van de gemeente Vlaardingen en de Actualisatie RI
Vlaardingen is bepaald dat het invloedsgebied zeer gering is en dat formeel geen sprake is van
een groepsrisico.
Gezien de conserverende aard van het bestemmingsplan en het feit dat het invloedsgebied in
de toekomst niet zal reiken tot het plangebied wordt een verantwoording van het groepsrisico
niet zinvol geacht.
Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Aan de Vondelingenplaatweg 601 is Shell Nederland Raffinaderij gelegen. Deze inrichting is
voornamelijk bedoeld voor de verwerking van ruwe olie en het vervaardigen en opslaan van
brandstoffen en basisoliën. Waterstoffluoride is de meest risicoveroorzakende stof die binnen
de inrichting aanwezig is. Dit bedrijf is een BRZO-inrichting en wordt derhalve gerekend tot het
Bevi.
Volgens de risico-inventarisatie heeft de inrichting een invloedsgebied van 9.800 meter. Het
plangebied is op circa 1.500 meter gelegen. Het Bevi vereist een verantwoording van het
groepsrisico omdat er een nieuwe situatie wordt vastgelegd binnen het invloedsgebied van
deze inrichting. Omdat het plan conserverend van aard is, zal het plan geen bijdrage leveren
aan het groepsrisico en volstaat een beperkte verantwoording.
wegen, water en spoorwegen was voorheen neergelegd in de circulaire “Risiconormering
vervoer
Verantwoording groepsrisico VOPAK en Shell
Het maatgevende scenario is voor beide inrichtingen een toxische brand. Bij een toxische brand
komen toxische stoffen vrij waardoor een toxische wolk ontstaat. De omvang van het
effectgebied wordt bepaald door de hoeveelheid toxische damp die vrijkomt en de verspreiding
van de dampwolk. De verspreiding van de dampwolk is mede afhankelijk van de
weersomstandigheden (windrichting en snelheid e.d.). In het meest ongunstige geval kunnen bij
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een incident bij VOPAK tot op 2.070 meter dodelijke slachtoffers vallen. Bij Shell kunnen
slachtoffers vallen tot 9.800 meter.
Groepsrisico
In het kader van de Actualisatie RI Vlaardingen (25 juli 2012) is een QRA uitgevoerd die inzicht
geeft in de waarde van het groepsrisico. Omdat met dit bestemmingsplan geen nieuwe
ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt, geeft deze QRA een representatief beeld van de
waarde van het groepsrisico. De waarde van het groepsrisico is zeer gering bij maximaal 10
slachtoffers. De afbeelding ‘fN-curve VOPAK’ geeft een overzicht weer van de fN-curve van
VOPAK. Formeel is er alleen sprake van een groepsrisico indien sprake is van 10 mogelijke
slachtoffers of meer.
Vastgesteld kan worden dat sprake is van een relatief laag groepsrisico. Het huidige
groepsrisico ligt ruim onder de oriëntatiewaarde van het groepsrisico.
Ook voor Shell is in de actualisatie een QRA opgesteld. Omdat met dit bestemmingsplan geen
nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt, geeft deze QRA een representatief beeld van
de waarde van het groepsrisico. De waarde van het groepsrisico overschrijdt de
oriëntatiewaarde. De afbeelding ‘fN-curve Shell’ geeft een overzicht weer van de fN-curve van
Shell. Ten aanzien van Shell is sprake van een relatief hoog groepsrisico. Het conserverende
bestemmingsplan Oostwijk-Zuid verandert hier niets aan. Het plan brengt geen toename van
het groepsrisico teweeg en de risicobron is niet gelegen binnen het plangebied. De
veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) wordt om advies gevraagd. Volledigheidshalve
wordt ingegaan op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid.
Zelfredzaamheid
Bij het scenario van een toxische wolk is het van belang dat de aanwezigen in het effectgebied
binnen blijven en dat ramen, deuren en ventilatiepompen worden gesloten. Hiermee wordt een
safe-haven principe gecreëerd. Bij ontwikkelingen wordt daarom geadviseerd afsluitbare
ventilatiesystemen in gebouwen toe te passen waarmee kan worden voorkomen dat toxische
stoffen binnentreden.
Bij het toxisch scenario speelt risicocommunicatie een belangrijke rol. Ten behoeve van deze
zelfredzaamheid is het van belang dat het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) wordt
ingezet.
Om de effectiviteit van de hierboven genoemde maatregelen te garanderen is het zinvol dat
bewoners en bedrijfspersoneel door middel van risicocommunicatie worden geïnformeerd en
geïnstrueerd over de risico's en de mogelijke maatregelen die zij zelf kunnen nemen. De
gemeente heeft in dat kader een informatieplicht.
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Afbeelding: fN curve VOPAK

Afbeelding: fN curve Shell
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Bestrijdbaarheid
De VRR dient in het kader van het vooroverleg om advies gevraagd te worden. In het advies zal
worden ingegaan op de bereikbaarheid van het gebied voor hulpdiensten en in hoeverre
voldoende blusvoorzieningen aanwezig zijn.
Cumulatie van groepsrisico
Over cumulatie wordt gesproken als personen zich binnen het invloedsgebied van meervoudige
risicovolle activiteiten bevinden, waardoor de kans dat deze personen slachtoffer worden
groter is dan ten gevolge van één risicovolle activiteit. Vaststaat dat cumulatie moet worden
betrokken bij de verantwoording van het groepsrisico. Omdat het bestemmingsplan
conserverend van aard is, is het niet reëel om veiligheidsmaatregelen te treffen aan de
kwetsbare objecten. De regionale brandweer wordt om advies gevraagd ten aanzien van de
cumulatie van het groepsrisico.
Rotterdam The Hague Airport
Op bijna zes kilometer ten noordoosten van het bestemmingsplangebied is Rotterdam The
Hague Airport gelegen. Omdat er geen wettelijk toetsingskader bestaat voor de externe
veiligheidssituatie rondom deze luchthaven, dient het interimbeleid van de provincie ZuidHolland als toetsingskader. Dit interimbeleid is gebaseerd op de berekende PR-contour en de
hoogte van het GR conform het “voorkeursalternatief plus kleine recreatieve luchtvaart”
(VA+KRL), welke is weergegeven in de MER Nieuwe Inrichting Rotterdam Airport ’99. Binnen
deze risicokaders bestaan de volgende ontwikkelingsmogelijkheden:
-5
-6
 Louter niet-arbeidsintensieve bedrijvigheid en verkeersfuncties tussen de 10 en 10
PR contour;
-6
 Geen nieuwe kwetsbare objecten in de PR 10 contour;
 Voor nieuwbouwprojecten die het GR doen toenemen geldt een motivatieplicht.

Afbeelding: Risicocontouren in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport, zoals opgenomen in beleidskader
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Zoals uit de afbeelding ‘Risicocontouren in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport’
blijkt, zijn geen externe veiligheidscontouren die uitgaan van deze luchthaven, gelegen over het
plangebied. Dit werpt derhalve geen belemmeringen op.
Het plangebied is niet gelegen binnen het verantwoordingsgebied. Een verantwoording is
daarom niet noodzakelijk. Vanuit deze risicobron gelden geen belemmeringen.
4.6.3 Conclusie
Er zijn geen externe veiligheidsaspecten die de planvorming belemmeren. Er is derhalve geen
beschermende regeling in het bestemmingsplan opgenomen. De veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR) wordt om advies gevraagd.
4.7

Natuur en landschap

4.7.1 Kader

Soortenbescherming
De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels,
reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen zijn alleen Huismuis, Bruine en Zwarte rat niet
beschermd. Van de vissen, ongewervelde dieren (zoals vlinders, libellen en sprinkhanen) en
planten zijn alleen de in de wet genoemde soorten beschermd.
De Ffw gaat uit van het “nee, tenzij”-principe. Dit betekent dat alleen onder bepaalde (zeer
stringente) voorwaarden een inbreuk mag worden gemaakt op de bescherming van soorten en
hun leefomgeving. Daarnaast beschermt de wet niet alleen soorten in het algemeen, maar ook
individuen van soorten.
Voor ruimtelijke ingrepen die gevolgen hebben voor een beschermde soort en/of zijn leefgebied
moet een ontheffing op grond van de Ffw worden aangevraagd. Voor een aantal soorten geldt
daarenboven het beschermingsregime van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor
werkzaamheden die uit een bestemmingsplan voortvloeien dient voor de start van die
werkzaamheden ontheffing te worden aangevraagd indien beschermde soorten voorkomen. Bij
de vaststelling van een bestemmingsplan dient duidelijk te zijn of en in hoeverre een ontheffing
kan worden verkregen.
Overigens geldt voor alle in het wild levende planten- en diersoorten de zogenaamde zorgplicht.
Dit houdt in dat “voldoende zorg” in acht moet worden genomen voor alle planten en dieren en
hun leefomgeving. Concreet betekent dit dat bij ruimtelijke ontwikkeling gezorgd moet worden
dat dieren niet gedood worden en dat planten verplant worden. Ook dient gelet te worden op
bijvoorbeeld de voortplantingsperiode van amfibieën en de zoogperiode van zoogdieren.
Gebiedsbescherming
LNV heeft in 1990 de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd. De EHS bestaat uit
een netwerk van natuurgebieden. Het doel van de EHS is de instandhouding en ontwikkeling
van deze natuurgebieden om daarmee een groot aantal soorten en ecosystemen te laten
voortbestaan.
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Bescherming
van (natuur)gebieden
heeft daarnaast
ook
plaats
Natuurbeschermingswet. Daaronder vallen de volgende typen gebieden:
 Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden);
 Beschermde Natuurmonumenten;
 Wetlands.

middels

de

Binnen beschermde natuurgebieden gelden (strenge) restricties voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een
vergunningplicht.
Gemeentelijk Groenplan
In juni 2012 stelde de gemeenteraad het nieuwe ‘Groenplan – Vlaardingen Blijvend Groen’ vast.
Zie hierover meer in paragraaf 2.4. van deze toelichting.
4.7.2 Onderzoek

Soortenbescherming
De Toets Ffw start met een globaal onderzoek (quickscan), waarin gekeken wordt of er een
reële kans is op het al dan niet voorkomen van beschermde soorten in of net buiten het
plangebied. Indien blijkt dat die kans aanwezig is, zal een uitgebreid veldonderzoek moeten
plaatshebben op het moment dat er kans is op (negatieve) effecten op de mogelijk aanwezige
beschermde soorten als gevolg van werkzaamheden die voortvloeien uit het plan. Als daarbij
wordt aangetoond dat inderdaad beschermde soorten aanwezig zijn, zal een effectenstudie
moeten worden gedaan. Indien daaruit blijkt dat er handelingen gaan plaatshebben die nadelige
gevolgen hebben voor de aanwezige beschermde soorten, is mogelijk een aanvraag /
ontheffing ex artikel 75 van de Ffw aan de orde. Daarbij moet in beeld worden gebracht hoe de
voorgenomen werkzaamheden zodanig worden aangepast dat dergelijke gevolgen niet of in
mindere mate zullen optreden.
Ten behoeve van de quickscan naar het voorkomen van beschermde soorten is in het kader
van dit bestemmingsplan een bureauonderzoek uitgevoerd. Het bureauonderzoek is integraal in
deze paragraaf opgenomen; er is dus geen afzonderlijke rapportage. Aan de hand van
verspreidingsgegevens uit databaken op internet zoals “www.telmee.nl”, “www.waarneming.nl”
en “www.ravon.nl” en uit inventarisatieatlassen zoals de “Atlas van de Nederlandse zoogdieren”
(Broekhuizen et al, 1992) en de “Atlas van de Nederlandse vleermuizen” (Limpens et al, 1997)
en habitateisen van beschermde flora en fauna, in combinatie met terreinkenmerken en de
ligging van het plangebied in zijn omgeving, is een inschatting (expert judgement) gemaakt van
het voorkomen van beschermde soorten.
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In het plangebied komen mogelijk enkele algemeen voorkomende soorten voor (tabel 1 Ffw),
waarbij het kan gaan om soorten zoals huisspitsmuis, egel, mol, konijn, bosmuis, vos, kleine
marterachtigen als bunzing, kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker en/of middelste
groene kikker (bastaardkikker), meerkikker, grasklokje en zwanenbloem. Er is daarnaast kans
op het voorkomen van juridisch zwaarder beschermde soorten in het plangebied. Het kan
daarbij gaan om de vissoorten kleine modderkruiper, rivierdonderpad (beide tabel 2 Ffw) en
bittervoorn (tabel 3 Ffw). Deze soorten kunnen voorkomen in de Oude Haven en mogelijk ook in
de watergang langs de Spoorsingel.
In het plangebied komen waarschijnlijk vleermuizen voor, zoals gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis en/of laatvlieger. Alle Nederlandse vleermuizen zijn strikt beschermd middels
tabel 3 van de Ffw en Bijlage IV van de HR. In het plangebied zijn mogelijk vaste
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen zijn strikt
beschermd en kunnen worden aangetroffen in spleten van bebouwing en op zolders (gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger). Er is een kleine kans dat er zich ook vaste
verblijfplaatsen (van ruige dwergvleermuis) in (oude) bomen met spleten en holten bevinden in
het plangebied, maar dergelijke bomen zijn nauwelijks aanwezig. Waarschijnlijk zijn in het
plangebied ook foerageergebieden aanwezig van bovengenoemde vleermuissoorten. Ten slotte
kunnen in het plangebied vliegroutes aanwezig zijn langs lijnvormige opgaande structuren zoals
bomenlanen (bijvoorbeeld langs de Oude Haven, de Binnensingel en/of de Spoorsingel).
Foerageergebied en vliegroutes zijn ook beschermd als ze van significant belang zijn. Ze
gelden als significant belangrijk indien bij aantasting de functionaliteit van een verblijfplaats (in
de omgeving) in het geding komt.
Waarschijnlijk broeden er vogels in de tuinen en groenstroken en op het water in het
plangebied. Ook in beplanting tegen bebouwing en in holtes/spleten in bebouwing of onder
dakpannen kunnen vogels broeden. Alle vogels zijn strikt beschermd door de Ffw. De huidige
interpretatie van de Ffw verplicht rekening te houden met het broedseizoen van vogels. Dit
betekent dat niet met verstorende werkzaamheden mag worden begonnen in het broedseizoen,
tenzij op dat moment door een deskundige is vastgesteld dat ter plaatse geen broedvogels
aanwezig zijn. Het broedseizoen is soortspecifiek, maar loopt ongeveer van half maart tot half
juli. Ontheffing wordt niet verleend. Buiten het broedseizoen zijn er geen verplichtingen vanuit
de Ffw. Vaste verblijfplaatsen van enkele vogelsoorten (bijvoorbeeld nesten van sommige
roofvogels en uilen, alsmede huismus- en gierzwaluwnesten) vormen hierop een uitzondering;
deze zijn jaarrond beschermd. In het plangebied kunnen in bomen in groenstroken dergelijke
jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn van roofvogels als sperwer, maar de
kans daarop is klein. De kans op de aanwezigheid in bebouwing van vaste verblijfplaatsen van
gierzwaluw (veelal onder dakpannen of in spouwmuren) en huismus is wel groot.
Mogelijk komen op de kademuren langs de Oude Haven beschermde muurplanten voor. Het
kan daarbij gaan om soorten als tongvaren, steenbreekvaren, blaasvaren en zwartsteel (soorten
van tabel 2 Ffw).
Andere juridisch zwaarder beschermde soorten (tabellen 2 en 3 Ffw / Bijlage IV HR) zijn niet te
verwachten in het plangebied.
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Afbeelding: uitsnede gebiedendatabase Ministerie van LNV inclusief globale ligging plangebied

Gebiedsbescherming
Uit de gebiedendatabase van het Ministerie van LNV kan worden afgeleid dat er geen
beschermde natuurgebieden in de nabijheid van het plangebied aanwezig zijn. Het
dichtstbijzijnde beschermde gebied bevindt zich op een afstand die varieert van 500 tot ruim
800 meter vanaf het plangebied (de Maas). Daarnaast is het bestemmingsplan “Oostwijk-Zuid”
conserverend van aard. Daarom levert het aspect ‘gebiedsbescherming’ geen belemmeringen
op voor het plan.
Groenstructuren
Op basis van de algemene doeleinden, de in het groenbeleidsplan benoemde groene hoofd- en
substructuur en de omschreven sterke kanten van het Vlaardingse groen zijn vijf
planonderdelen benoemd. In het plangebied bevinden zich diverse groengebiedjes en
volgroeide bomen, die voor de stad een belangrijke rol spelen: het zijn gebieden die een
speciale functie hebben en een hoge gebruiksintensiteit kennen. Een groot deel van deze
openbare ruimtes bepaalt dan ook het sociale hart van Vlaardingen. Deze blijven in het plan
behouden.
4.7.3 Conclusie
Soortenbescherming
In het plangebied komt een aantal door de Ffw beschermde soorten voor. Het betreft
waarschijnlijk vooral algemene beschermde soorten (tabel 1 Ffw). Voor deze soorten geldt
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echter een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Wel is de zorgplicht van toepassing op deze
(en alle andere in het wild levende) planten- en diersoorten.
Daarnaast komen in het plangebied enkele andere juridisch zwaarder beschermde
soort(groep)en voor (tabellen 2 en 3 Ffw / Bijlage IV HR):
 vleermuizen zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger (tabel 3
Ffw / Bijlage IV HR), die vaste verblijfplaatsen kunnen hebben in bebouwing (en ruige
dwergvleermuis mogelijk ook in bomen met holtes/spleten) en foerageergebieden en
vliegroutes langs opgaande, lijnvormige structuren;
 (broed)vogels in de tuinen en groenstroken en op het water in het plangebied; ook in
beplanting tegen bebouwing en in holtes/spleten in bebouwing of onder dakpannen
kunnen vogels broeden; tevens zijn waarschijnlijk jaarrond beschermde vaste
verblijfplaatsen aanwezig van huismus en gierzwaluw (in bebouwing) en mogelijk van
roofvogels als sperwer (in bomen in groenstroken);
 vissoorten als kleine modderkruiper en rivierdonderpad (tabel 2 Ffw) en bittervoorn
(tabel 3 Ffw) in de Oude Haven en/of in de watergang langs de Spoorsingel;
 muurplanten als tongvaren, steenbreekvaren en zwartsteel (tabel 2 Ffw) op kademuren
langs de Oude Haven.
Aangezien onderhavig plan hoofdzakelijk conserverend is, vloeien er geen ruimtelijke
ontwikkelingen uit voort die tot een overtreding van de Ffw zouden kunnen leiden. Indien in de
toekomst ruimtelijke ontwikkelingen plaatshebben, dient vooraf door een deskundige in het veld
nader onderzocht te worden of ter plaatse bovengenoemde beschermde soorten inderdaad
aanwezig zijn. Daarbij gaat het om de volgende zaken:
 bij het vergraven of dempen van water of het plaatsen of weghalen van constructies in
het water dient vooraf te worden bepaald of ter plaatse beschermde vissoorten
aanwezig zijn;
 bij werkzaamheden aan kademuren dient vooraf te worden bepaald of ter plaatse
beschermde (muur)planten aanwezig zijn. Bij renovatie van kademuren dient rekening
gehouden te worden met de groeiplaatsfactoren van muurplanten. Door voor goede
vochtcondities te zorgen en geschikte mortel te gebruiken kunnen omstandigheden
worden gecreëerd waar de verschillende soorten muurplanten goed kunnen groeien;
 bij het verbouwen of slopen van bebouwing dient vooraf te worden bepaald of ter
plaatse vaste verblijfplaatsen van vleermuizen, gierzwaluw en/of huismus aanwezig
zijn;
 bij het kappen van bomen dient vooraf te worden bepaald of ter plaatse vaste
verblijfplaatsen van vleermuizen en/of vogels aanwezig zijn en/of vliegroutes van
vleermuizen.
Daarbij dient steeds te worden bepaald of op dat moment verplichtingen in het kader van de
Ffw aan de orde zijn.
In alle gevallen dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Dit
betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen niet met verstorende werkzaamheden begonnen mag
worden in het broedseizoen, tenzij op dat moment door een deskundige is vastgesteld dat ter
plaatse geen broedvogels aanwezig zijn. Het broedseizoen is soortspecifiek, maar loopt
ongeveer van half maart tot half juli. Ontheffing wordt niet verleend. Buiten het broedseizoen
zijn er geen verplichtingen vanuit de Ffw.
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Gebiedsbescherming
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de EHS. Er zijn daarom geen verplichtingen met
betrekking tot de EHS.
Het plangebied is evenmin onderdeel van een gebied dat onder de Natuurbeschermingswet valt
en omdat dergelijke gebieden evenmin in de omgeving van het plangebied aanwezig zijn, zijn er
voor voorliggend plan geen verplichtingen vanuit de Natuurbeschermingswet.
4.8

Water

4.8.1 Kader
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, verplicht in ieder ruimtelijk plan, geeft aan wat de gevolgen zijn van een
ruimtelijk plan voor de waterhuishouding in het betreffende gebied. 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
Hoogheemraadschap van Delfland.

het

bestemmingsplangebied

deel

uit

van

het

4.8.2 Beleid

Europese Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (EKRW) is in oktober 2000 vastgesteld door het Europees
Parlement en de Europese raad. De richtlijn biedt 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.
e

Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21 eeuw
e

De nota ‘Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21 eeuw’ van Ministerie van Verkeer
Waterstaat en 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 van de vorige eeuw, toen verschillende delen van Nederland regelmatig overlast
van water hadden. 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.
Nieuwe ruimtelijke besluiten mogen de problematiek van veiligheid en wateroverlast niet
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ongemerkt vergroten.
Waterbeheerplan Hoogheemraadschap van 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 voorliggende waterparagraaf
geformuleerd.
4.8.3 Huidige situatie watersysteem

Algemeen
Het plangebied is gelegen in de polder Oostwijk (benaming Delfland: Vlaardingen-Oost). Het
watersysteem kent een drietal peilgebieden.
Veiligheid en waterkeringen
De spoorbaan, die ligt aan de zuidzijde van het bestemmingsplangebied, heeft een
waterkerende functie. Vanaf het straatniveau is het spoortracé dan ook wat hoger gelegen. De
waterkerende functie is in het bestemmingsplan voorzien van een beschermende
dubbelbestemming “Waterstaat – Waterkering”.
Waterkwantiteit
De waterbergingsopgave is voor het Waterweggebied (de totale zone van gemeentes langs de
Maas) relatief klein. Dat komt door de gemeentelijke overstortbemaling die op veel plekken
plaatsvindt.
Het plangebied ligt in het stedelijk gebied. Conform de Watersysteemanalyse dient de
waterberging zodanig te zijn gedimensioneerd dat 1x per 10 jaar (T=10) een maximale
peilstijging van 20 cm kan voorkomen en 1x per 100 jaar (T=100) een maximale peilstijging van
50 cm. De polder Oostwijk, waarin dit plan is gelegen, heeft op grond van deze criteria
momenteel geen bergingsopgave.
Omdat het bestemmingsplan conserverend van aard is en geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk
maakt, is het niet noodzakelijk om water te compenseren. Bij eventuele toekomstige
ontwikkelingen moet altijd wel de richtlijn van Delfland worden aangehouden.
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Watersysteemkwaliteit en ecologie
Omdat het gebied bij hevige regenval wordt overbemalen, komt er wel eens rioolwater in het
oppervlaktewater terecht. Anderzijds wordt daarbij vaak regenwater en oppervlaktewater naar
de zuivering afgevoerd. Wanneer in de toekomst de mogelijkheid zich voordoet het water
gescheiden af te voeren, zou dat een flinke winst betekenen. Het bestemmingsplan faciliteert dit
echter niet aangezien het conserverend van aard is.
De oppervlaktewateren in het bestemmingsplangebied zijn de Oude Haven, die intensief wordt
gebruikt voor het aanleggen van (plezier)vaartuigen, en de wateren ten zuiden van de
woonbebouwing langs de Spoorsingel. De ecologische betekenis van deze wateren is beperkt.
Afvalwater en riolering
Het gebied is, traditioneel, op een gemengd rioleringssysteem aangesloten. In het gebied is
slechts een relatief kleine hoeveelheid oppervlaktewater aanwezig en dat dit niet tot overlast
leidt, is het gevolg van overstortbemaling: bij hevige regenval wordt het water uit de riolering
met een grote capaciteit op de Nieuwe Waterweg gepompt.
4.8.4 Vertaling in het bestemmingsplan
In het bestemmingsplan is het bestaande relevante hoofdoppervlaktewater opgenomen in de
bestemming “Water”. Ter bescherming van de waterkering onder het spoor, is voor zowel de
kernzone als de beschermingszone de dubbelbestemming “Waterstaat – Waterkering”
opgenomen. Voor het overige zijn in het bestemmingsplan geen concrete zaken in het kader
van de waterhuishouding geregeld.
Deze waterparagraaf is voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van Delfland. In het kader
van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, heeft het
hoogheemraadschap aangegeven in te kunnen stemmen met de waterparagraaf.
4.9

Archeologie en cultuurhistorie

4.9.1 Archeologie
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.
Kader
Wet op de archeologische monumentenzorg
In de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) zijn de uitgangspunten van het
Verdrag van Malta (1992) binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt
de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke
ontwikkeling en de financiering van opgravingen, waarbij in beginsel geldt: “de veroorzaker
betaalt”. Het belangrijkste doel van de wet is het behoud van het bodemarchief “in situ” (ter
plekke), omdat de bodem de beste garantie biedt voor een goede conservering van de
archeologische waarden.
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Provinciaal beleidskader Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland
 Algemeen
In het beleid van de provincie wordt grote waarde gehecht aan de kartering en
toekomstverkenning van de cultuurhistorische waarden in Zuid-Holland. Deze waarden,
samengevat met de term Cultuurhistorische Hoofdstructuur, bestaan uit de nog aanwezige
historisch-(steden)bouwkundige, historisch-landschappelijke en archeologische objecten,
structuren en gebieden. Het doel van deze kartering en toekomstverkenning is het mogelijk
maken van een integraal (dat wil zeggen in samenhang met overige beleidsvoornemens) en
gebiedsgericht (dat wil zeggen gericht op de cultuurhistorische waarden en hun omgeving)
monumentenbeleid.
 Archeologie
Op de kaart van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland zijn zowel bekende
archeologische waarden aangegeven als ook de gebieden met een zekere archeologische
verwachting. Het gaat hierbij om de bekende terreinen van zeer hoge en hoge archeologische
waarde, die ook op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) zijn opgenomen, alsmede de
gebieden met een kans (variërend van zeer hoog tot laag) op het aantreffen van archeologische
sporen.
Gemeentelijk Archeologisch beleidsplan 2009-2013 (2009)
Om archeologische waarden van meet af aan volwaardig mee te kunnen wegen in ruimtelijke
plannen is de archeologie via de WAMZ (Wet op de Archeologische Monumentenzorg) en de
herziening van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 geïntegreerd in de systematiek van de
ruimtelijke ordening in Nederland. De meeste beslissingen over ruimtelijke inrichting worden op
gemeentelijk niveau genomen. Gemeenten krijgen op basis van de Monumentenwet dan wel de
WAMZ de rol van bevoegd gezag. Dit betekent dat de gemeente bij ruimtelijke plannen ervoor
dient te zorgen dat archeologische belangen bekend zijn en dat er in het afwegingsproces
zorgvuldig mee wordt omgesprongen. Voor de gemeente Vlaardingen heeft dit de volgende
consequenties.
Archeologie wordt primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid
 De gemeente moet archeologiegevoelige gebieden opnemen in bestemmingsplannen
(desnoods op aanwijzing van de provincie);
 De gemeente mag zelf voorwaarden stellen of ontheffing verlenen bij
vergunningverlening (bouw- en sloopvergunning, aanlegvergunning);
 De gemeente is verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar op, haar archeologische
beslissingen en keuzes;
 De gemeente moet in haar hoedanigheid van bevoegd gezag toezien op de kwaliteit
van de uitvoering van archeologische werkzaamheden.
Vlaardingen heeft met betrekking tot de nieuwe ontwikkelingen de "Beleidsnota Archeologie
2009-2013” opgesteld, met daarin opgenomen de regels hoe om te gaan met de bodem in
relatie tot ruimtelijke plannen. Deze beleidsnotitie is vastgesteld op 1 oktober 2009.
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Onderzoek

1

Archeologische verwachtingen in het plangebied
De archeologische verwachting voor het bestemmingsplangebied Oostwijk-Zuid (plangebied
226) is gebaseerd op de resultaten van de archeologische inventarisatie die voor het
plangebied is uitgevoerd (zie: Van Loon 2011).De verwachting is chronologisch weergegeven
en wordt getoond in de afbeelding ‘archeologische verwachtingen in het
bestemmingsplangebied’.
In het plangebied ligt een rivierduinencomplex, dat bewoond was in het midden-neolithicum.
Gezien rivierduinen gevormd worden in het laat Dryas, is ook laat-paleolithische en
mesolithische bewoning mogelijk. Een top van de rivierduin is aangetroffen op circa - 3,80 m
NAP. AMK-terrein 10428 omvat deze top met neolithische bewoning en ligt grotendeels in het
plangebied. Voor deze zone geldt een hoge verwachting op vondsten en sporen uit het
neolithicum. De rest van het rivierduinencomplex strekt zich voor een groot deel uit over de
oostelijke helft van het plangebied. Bijkaart 2 van de geologische kaart geeft aan dat
rivierduinafzettingen hier mogelijk aangetroffen kunnen worden vanaf - 13 m NAP. Voor deze
zone geldt een middelhoge verwachting op vondsten en sporen uit het neolithicum,
mesolithicum en laat-paleolithicum.
Ten oosten van het plangebied zijn in het veen nederzettingssporen uit de ijzertijd gevonden.
De goed geconserveerde vondsten werden gedaan op circa - 2,80 m NAP. Booronderzoeken in
het plangebied geven aan dat er ook in het plangebied nog verschillende veenlagen in de
ondergrond aanwezig zijn. Ter hoogte van de Willem Beukelszoonstraat en de Callenburgstraat
is op een diepte van - 2,02 m NAP de onderzijde van een mogelijk paalgat en een mogelijke
paalkuil waargenomen uit de ijzertijd / Romeinse tijd. Voor het plangebied betekent dit een
middelhoge verwachting op sporen en vondsten uit de ijzertijd.
Op Sportpark Vijfsluizen zijn verschillende nederzettingssporen en een cultuurlaag uit de
Romeinse tijd gevonden op de oeverwallen van kreken. Sporen werden aangetroffen vanaf 2,10 m NAP, vondsten vanaf - 1,84 m NAP. Ook ten noorden van het plangebied zijn geulen
waargenomen die actief waren voor de middeleeuwen. Gezien de ligging van het plangebied,
mogen ook hier kreken verwacht worden. In hoeverre het Romeinse loopniveau nog aanwezig
is, is niet bekend. Voor de Romeinse tijd geldt een middelhoge verwachting op sporen en
vondsten.
e

In de 12 eeuw (late middeleeuwen) legde men dijken aan ter bescherming van de nederzetting
en de ontginningen. Voor het verwachte verloop van de dijktracés is een hoge verwachting
opgenomen. De dijken zullen in de loop van de tijd onder hun eigen gewicht naar beneden zijn
e
gezakt en steeds weer zijn opgehoogd. Dus zelfs na (mogelijke) egalisatie in de 20 eeuw
kunnen er nog restanten in de bodem aanwezig zijn.

1

Bronnen en literatuur: Van Loon, C., 2011: Archeologisch inventarisatierapport 5. Bestemmingsplan 226 (in

voorbereiding): Oostwijk-zuid.
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De rest van het bestemmingsplangebied was tijdens de middeleeuwen en een deel van de
nieuwe tijd een kwelder- en gorzengebied. De eerste bewoning in het gebied vond plaats vanaf
1630 rond de Schiedamseweg en de Oosthavenkade. Van daar uit verspreidde de bewoning
zich langzaam zuid- en oostwaarts. Deze eerste assen van stedelijke bewoning ten oosten van
e
de Haven hebben een hoge verwachting voor de 17 eeuw en later. Hoewel middeleeuwse
bewoningsresten niet verwacht moeten worden, kunnen wel andere structuren aangetroffen
worden. Zo kruisen het ‘Oostelijke Spuiwater’ en diens natuurlijke voorganger het plangebied.
Als de natuurlijke voorganger hier niet volledig vergraven is door de aanleg van het Spuiwater,
e
mogen er 16 -eeuwse dempingspakketten verwacht worden. De waterloop kan ook afval en
eventueel scheepsresten bevatten, daterend uit de gehele periode waarin deze stroom actief
was.
Als de buitenkade van de Grote Buitenweide niet volledig genivelleerd is bij de aanleg van de
Oostwijk, kunnen resten van de buitenkade en Steenen Kade nog aangetroffen worden ter
e
hoogte van de 1 Van Leyden Gaelstraat (circa 2,54 en 2,94 m NAP). In het hele plangebied
kunnen tevens restanten van perceelsgrenzen (greppels / sloten) uit de nieuwe tijd aangetroffen
worden.

Vertaling in bestemmingsplan
Om de aanwezige en verwachte archeologische monumenten tegen vernietiging te behoeden,
is in dit bestemmingsplan een beschermende regeling opgenomen door middel van diverse
dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie”. Ten behoeve van de dubbelbestemmingen
mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. Bouwwerken ten behoeve van
de samenvallende (onderliggende) bestemmingen mogen slechts onder voorwaarden worden
gebouwd. Daarnaast is voor diverse werken en werkzaamheden een omgevingsvergunning
voor het uitvoeren ervan nodig.
In lijn met de Monumentenwet 1988 en provinciaal beleid zijn projecten met een omvang van
minder dan 100 m² vrijgesteld van de verplichting om voorafgaand aan de uitvoering van de
plannen aandacht aan archeologie te besteden. Zo worden huis-, tuin-, en keukenprojecten niet
onnodig zwaar met kosten voor archeologisch onderzoek belast. Uitzondering hierop zijn
projecten die plaatsvinden in zone “Waarde – Archeologie 1” en “Waarde – Archeologie 2”.
Naast een vrijstellingsgrens naar omvang, gelden er in het bestemmingsplangebied
verschillende vrijstellingsgrenzen naar gelang de diepte van de geplande bodemingrepen. Deze
grenzen zijn gebaseerd op de resultaten van een archeologische inventarisatie (Van Loon
2011). Heien wordt in Vlaardingen als verstorend voor het bodemarchief beschouwd. Dit
betekent dat plannen met heiwerkzaamheden ook in dit plangebied aandacht dienen te
besteden aan archeologie.
In het bestemmingsplangebied worden vier dubbelbestemmingen onderscheiden:


“Waarde - Archeologie 1” (WR-A-1; rood): Alle projecten waarbij bodemingrepen
plaatsvinden die dieper gaan dan 1 m onder NAP dienen aandacht te besteden aan
archeologie.
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“Waarde - Archeologie 2” (WR-A-2; blauw): Projecten met een omvang van meer dan
50 m² en bodemingrepen dieper dan 30 cm onder maaiveld dienen aandacht te
besteden aan archeologie.
“Waarde - Archeologie 3” (WR-A-3; groen): Projecten met een omvang van meer dan
100 m² en bodemingrepen dieper dan 30 cm onder maaiveld dienen aandacht te
besteden aan archeologie.
“Waarde - Archeologie 4” (WR-A-4; geel): Projecten met een omvang van meer dan 100
m² en bodemingrepen dieper dan 1 m onder NAP dienen aandacht te besteden aan
archeologie.

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 een
‘Inventariserend Veldonderzoek’ (IVO) volgen. In het IVO worden door middel van nondestructief onderzoek (bijvoorbeeld grondboringen, grondradar, weerstandsmetingen) of meer
destructieve methoden (het trekken van proefsleuven) bijkomende 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 behoudenswaardige archeologische waarden bevatten.
Het uitgangspunt van de archeologische monumentenzorg is dat terreinen die archeologische
waarden bevatten 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 belangrijke archeologische waarden dienen deze door
middel van een opgraving te worden gedocumenteerd. Hieronder kan ook worden verstaan, het
archeologisch begeleiden van de werkzaamheden. Opgraven en begeleiden dient te gebeuren
door een bedrijf dat hiertoe volgens de Monumentenwet gemachtigd is.
De kosten voor de stappen die in de procedure gevolgd dienen te worden, komen ten laste van
het project (de initiatiefnemer/veroorzaker).
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Afbeelding: archeologische verwachtingen in het bestemmingsplangebied.
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Afbeelding: archeologische dubbelbestemmingen in het plangebied
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4.9.2 Cultuurhistorie
Kader
Gemeentelijke Nota Monumenten 2005
De gemeentelijke nota Monumenten 2005 benadrukt het belang van de cultuurhistorie voor het
onderscheidend vermogen van Vlaardingen. Een belangrijk hulpmiddel om de structuur van
gebieden te behouden is de opstelling van een cultuurhistorische waardenkaart. Ook het Rijk
beoogt met de Modernisering voorhanden.
Naast de bescherming van structuren is het mogelijk op objectniveau bescherming te bieden. In
de nota Monumenten 2005 is vermeld dat de vermelde inventarisaties nader uitgewerkt kunnen
worden. De lijst beeldbepalende panden in door het college van burgemeester en wethouders
vastgesteld. In de regels worden hiervoor bouwregels opgenomen. De lijst kan ook worden
gezien als basis voor de mogelijke aanwijzing van gemeentelijke monumenten.
Beschermd Stadsgezicht
Aanwijzing tot Beschermd Stadsgezicht
Op 27 maart 2009 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed formeel aan de gemeente
Vlaardingen gevraagd of er draagvlak is voor aanwijzing van een gedeelte van Vlaardingen tot
Rijksbeschermd Stadsgezicht. Het Rijk kan deze procedure starten op grond van artikel 25 van
de Monumentenwet 1988. De gemeenteraad van Vlaardingen heeft op 29 oktober 2009
besloten positief te adviseren over medewerking aan de aanwijzing tot Beschermd
Stadsgezicht. Op 14 februari 2013 heeft de plaatsvervangend directeur van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed het besluit tot aanwijzing Beschermd Stadsgezicht aan de wethouder
uitgereikt. Het besluit is op 20 februari 2013 gepubliceerd en ligt zes weken ter visie. het besluit
is inmiddels onherroepelijk.
Het Beschermd Stadsgezicht Vlaardingen is een goed herkenbaar voorbeeld van een
oorspronkelijk Middeleeuwse dijk- en havennederzetting, waar na opening van de Nieuwe
Waterweg (1872) een belangrijke stedelijke ontwikkeling plaats vond in de vorm van een nieuw
haven- en industriegebied en een nieuw woongebied met stadspark. Het Beschermd
Stadsgezicht omvat drie duidelijk te onderscheiden gedeelten:
1. een Middeleeuwse lineaire dijk- en havennederzetting met een eveneens
Middeleeuwse kerkring langs de westzijde van de Oude Haven (een voormalige kreek).
2. een buitendijks rond 1900 tot ontwikkeling gekomen haven- en industriegebied aan de
oostzijde van de Oude Haven
e
e
3. een binnendijks laat 19 , begin 20 -eeuws woongebied bestaande uit stedelijke villa- en
middenstandsbouw en niet-planmatig tot stand gekomen arbeiderswoningen, eveneens
ten oosten van de Oude Haven. De hierop aansluitende parkaanleg (Het Hof en het
Oranjepark) maakt deel uit van het gezicht.
Ontstaan en ontwikkeling
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
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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
De periode tot 1800
De oostelijke polders
Ten oosten van de haven ligt een buitendijks gebied, dat vooral als weide- en hooiland in
gebruik is. Achtereenvolgens worden ook hier delen bekaaid. Rond 1627 wordt aan de oostzijde
van de Vlaarding een buitenplaats aangelegd: 't Hof. De buitenplaats omvat een landhuis met
formele tuinaanleg, gelegen in de hoek tussen de huidige Hoflaan en de Hogelaan. Ten zuiden
daarvan ligt de Buitenweide. Die wordt doorsneden door het Toepad, de voorloper van de
Schiedamseweg. Het Toepad komt uit bij de haven, op de plek waar in 1613 de eerste brug
wordt gebouwd. De buitenpolders gaan hierna de 'Overbrugse Polders' heten en het Toepad
wordt de kortste weg naar Schiedam. Rond de brug komt wat bebouwing en langs het Toepad
verschijnen veel tuinen, maar verder blijft de Buitenweide onbebouwd. Aan de oostzijde van de
haven vestigen zich mettertijd wat bedrijfjes, zoals kuiperijen en andere met de visserij verband
houdende ambachten. De zeevisserij is het belangrijkste middel van bestaan, in het midden van
e
de 18 eeuw heeft Vlaardingen zo'n 100 vissersschepen in de vaart.
e

De 19 eeuw
Visserij en industrie
De eerste sector die profiteert is de Vlaardingse visserij. Het nieuwe kanaal en de introductie
2
van de 'logger' - een nieuw type zeilschip speciaal voor de haringvangst - spelen in het
voordeel van Vlaardingen, dat uitgroeit tot de belangrijkste haringhaven van Nederland.
Innovaties als katoenen visnetten (rond 1870) en de stoomlogger (1896) hebben een verdere
intensivering van de visserij tot gevolg.
Nu de grootste schepen de stad kunnen bereiken, komt deze ook in de belangstelling als
vestigingsplaats voor watergebonden industrie. In 1870 wordt aan de Oosthavenkade een
stoomnettenmakerij gebouwd, in 1874 begint Stoommeelfabriek ‘De Maas’ aan de
Westhavenkade de productie en na 1877 ontstaat uit een boterfabriek de melkfabriek
‘Hollandia’, die zich hierna sterk uitbreidt.
Ook op visserijgebonden nijverheid, zoals visverwerkingsbedrijven, rederijen en kuiperijen,
oefent de haven aantrekkingskracht uit. Rederijen van elders vestigen zich eveneens in
Vlaardingen. Aan de noordzijde van de kade van de Buitenweide wordt een tweede touwslagerij
ingericht.
In 1891 wordt Vlaardingen eindelijk ook met het Nederlandse spoorwegnet verbonden (lijn
Schiedam - Hoek van Holland). De nieuwe spoordijk neemt tevens de rol van waterkering over
van de oude Maasdijken. Waar het spoor de Oude Haven kruist, wordt een sluis gebouwd,
waardoor de Oude Haven wordt opgesplitst in een binnen- en een buitenhaven. In deze periode
verrijzen diverse bedrijven en pakhuizen langs de Oost- en Westhavenkade, waaronder het
2

de eerste Nederlandse loggers werden in 1867 in Vlaardingen gebouwd
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wijnpakhuis ‘Oporto’ (1888). Typerend is ook de komst van op de visserij en scheepvaart
georiënteerde winkels en cafés.
De nieuwe Oostwijk
Met de toenemende werkgelegenheid ontstaat behoefte aan nieuwe woongebieden. De
ontwikkeling van de woningbouw in de oostelijke polders - later Oostwijk I genoemd - komt op
gang na het verharden en recht trekken van de Schiedamseweg, het voormalige Toepad. Deze
weg dient tevens als basis voor het wegen- en stratenplan, dat voornamelijk ontwikkeld wordt
door stadsarchitect G.N. Itz. De Schiedamseweg wordt halverwege gekruist door een tweede
as, de huidige Binnensingel / Julianasingel. Op de kruising van deze assen komt een groot rond
plantsoen, het Verploegh Chasséplein. In het kielzog van de economische ontwikkelingen krijgt
de oostelijke uitbreiding in hoog tempo zijn beslag. De bebouwing wordt aan het particulier
initiatief overgelaten: aannemers, speculanten en industriëlen. Een samenhangend bouwplan is
er niet, waardoor een gevarieerd straatbeeld ontstaat.
Omstreeks 1880 worden de eerste vier straten aangelegd, haaks op de Oosthavenkade, min of
meer volgens de oorspronkelijke verkaveling: de Bleekstraat, de Willem Beukelszoonstraat, de
Oosterstraat en de Maasstraat. Via de dwarsstraten Eendrachtstraat en de Callenburgstraat
worden zij met de Schiedamseweg verbonden. Daarnaast zijn er enkele korte achterstraatjes,
die slechts indirect bereikbaar zijn. Aan de zuidkant vormt de tweede touwbaan van
Vlaardingen een lange barrière. Ten noorden van de Schiedamseweg, waar inmiddels enkele
villa’s zijn gebouwd, worden rond 1900 twee evenwijdige straten aangelegd, de Emmastraat en
de Hofsingel. De Hofsingel, die uitkijkt op het park, wordt aan een zijde bebouwd met
aaneengesloten herenhuizen. De Emmastraat wordt bebouwd met eenvoudige, eenlaagse
huizen met afzonderlijke kappen en topgevels.
Het zuidwestelijke part tussen Schiedamseweg en Binnensingel wordt rond 1910 grotendeels
bebouwd met arbeiderswoningen. De Binnensingel wordt uitgevoerd als een brede laan met
middenberm en beplanting. Vanaf de Van Leyden Gaelstraat loopt zij via een fraaie oprit
omhoog naar de spoordijk, om via een overweg op de Koningin Wilhelminahaven uit te komen.
Langs deze singel worden na 1910 herenhuizen gebouwd, het eerst aan de westzijde.
Omstreeks 1910 komt het Verploegh Chasséplein gereed. Het plein wordt bebouwd met rijk
uitgevoerde fabrikanten- en redersvilla’s.
Aan de oostzijde van de Binnensingel verrijzen een N.H. en een gereformeerde kerk. Beide
e
zullen later worden gesloopt, maar de spits in het plantsoen aan de 1 Van Leyden Gaelstraat is
bewaard gebleven. De gereformeerde kerk zal later worden vervangen door de Oosterkerk aan
de Schiedamseweg.
Woningwet
In 1902 treedt de Woningwet in werking. De wet stelt eisen aan de kwaliteit van de bebouwing
en verplicht de gemeente tot het maken van een uitbreidingsplan. Het eerste uitbreidingsplan
van Vlaardingen komt pas in 1916 gereed. Het voorziet in een verdere groei ten oosten van de
as Binnensingel-Julianasingel. Ten zuiden van de Schiedamseweg komen de Nieuwe
e
Kerkstraat, de 2 Van Leyden Gaelstraat en enige licht gebogen dwarsstraten tot stand. Hier
worden voornamelijk meerlaagse arbeiderswoningen gebouwd door wooncorporaties.
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Het gebied ten noorden van de Schiedamseweg krijgt een heel ander karakter. Hier komen
onder meer de Parkweg, de Hogelaan en het Emmaplein gereed, die worden verbonden door
een aantal korte dwarsstraten. Het stratenplan sluit aan op de bestaande structuur, die wordt
bepaald door de Hogelaan, een oude buitendijkse kade, en de Schiedamseweg. In dit deel is
meer plaats voor groen in de vorm van bomen en voortuinen. Langs de Schiedamseweg
verrijzen grote en kleinere villa’s en ontstaat een lineaire structuur met hoogwaardige
bebouwing. De Parkweg wordt alleen aan de zuidzijde bebouwd met aaneengesloten
herenhuizen met uitzicht op het talud van de Schiedamsedijk en een groenaanleg met
waterpartij. Aan de andere straten en lanen in dit gebied verrijzen in de jaren 1915-1935
verschillende typen herenhuizen en middenstandswoningen.
Huidig ruimtelijk karakter
Algemeen
Het transformatieproces van dijk- en vissersnederzetting tot industrie- en transitohaven is in
Vlaardingen nog goed herkenbaar aan de plattegrond en de bebouwing. Kenmerkend daarvoor
is de tegenstelling tussen het besloten karakter van het historische stadscentrum enerzijds, en
het open, industriële karakter van de nieuwe havengebieden en de nieuwe stedelijke uitleg van
stadsarchitect ir. G.N. Itz anderzijds.
De ruggengraat van de middeleeuwse nederzetting is de voormalige Maasdijk. Deze bestaat uit
de Kortedijk, de Hoogstraat en de Markt, die de oorspronkelijke dijk vormden ten westen van de
Vlaarding. De Maassluissedijk en de Schiedamsedijk sluiten hier op aan.
e

e

Bepalend voor het eind 19 , begin 20 -eeuwse haven- en industriegebied zijn de uitbreidingen
aan de Oost- en Westhavenkade en de Koningin Wilhelminahaven. Aan de kades staat een
groot aantal historische, havengerelateerde panden.
Het ongeveer gelijktijdig tot stand gekomen woongebied met villa’s, middenstands- en
arbeiderswoningen ten oosten van de Oude Haven heeft als belangrijkste structuurelement het
assenkruis Schiedamseweg - Binnensingel/Julianasingel, met het Verploegh Chasséplein als
scharnierpunt. Het stadspark, gevormd door 't Hof en het Oranjepark, sluit hier op aan.
Saneringen
In het deel van Oostwijk tussen de spoorlijn en de Van Leyden Gaelstraat zijn in de jaren 1980
de (corporatie)woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Hierbij is ook het bijzondere
viaduct van de Binnensingel richting Koningin Wilhelminahaven verdwenen.
In de jaren 1960 is de historische bebouwing aan de Westhavenplaats doorgebroken om de
Schiedamseweg door te trekken naar het nieuwe winkelcentrum Liesveld.
Tenslotte hebben ook de werkzaamheden in het kader van de dijkverzwaring effect gehad op
het historisch karakter. Ten zuiden van de spoordijk is in de jaren 1990 een nieuwe, hogere dijk
aangelegd, waarbij ook de sluis in de Oude Haven is vervangen. Tegelijk werd aan de voet van
deze dijk een nieuwe verbindingsweg aangelegd met een nieuwe brug tussen de Galgkade en
de Oosthavenkade.
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Omschrijving per deelgebied
Schiedamseweg en omgeving
Voor de stedenbouwkundige structuur zijn van belang:
 de Schiedamseweg (voormalige Toepad) als ruimtelijk structurerend element vanuit het
stadscentrum naar het oosten;
 de voorname Binnensingel als kruisende dwarsas, met middenberm;
 het Verploegh Chasséplein als scharnierpunt op de kruising van de twee hoofdassen;
 de stedenbouwkundige uitleg aangelegd tussen 1870 en 1900 met de latere uitbreiding
in 1912-’13 van de Oosterstraat, de Binnensingel en de 2e Van Leyden Gaelstraat;
 de voornaamste structuurelementen daarin: de lengteassen Hofsingel en Emmastraat,
de Willem Beukelszoonstraat, de Oosterstraat, de 2e Van Leyden Gaelstraat en de
Spoorsingel;
 de voornaamste dwarsassen: Eendrachtstraat, Callenburgstraat, Wilhelminastraat en
Julianasingel met in het verlengde de Binnensingel;
 het driehoekige Emmaplein als secundaire pleinruimte;
 de zichtassen op en over de havens en het Buizengat;
 het terrein van de voormalige gasfabriekterrein met watertoren en brandweerkazerne;
 de parkaanleg in Engelse landschapsstijl van ’t Hof en het Oranjepark.
Voor de inrichting en bebouwing zijn van belang:
 de twee- en drielaagse, vrijwel aaneengesloten gevelwanden aan de Hofsingel,
grotendeels haaks op de straat georiënteerd;
 de bebouwing aan Callenburgstraat en Emmastraat die bestaat uit begane grond met
kapverdieping, haaks op de straat georiënteerd;
 het gevarieerde gebruik van tuit-, klok- en schoudergevels die aan de bebouwing in het
gebied Schiedamseweg e.o. (Oostwijk) een individueel karakter verlenen;
 de vrijstaande herenhuizen met diepe voortuinen en karakteristiek sierhekwerk aan het
Verploegh Chasséplein;
 de tweelaagse, gespiegelde of geschakelde panden en bouwblokken met kapverdieping
aan de Binnensingel.
Begrenzing Beschermd Stadsgezicht
De omgrenzing van het Beschermd Stadsgezicht Vlaardingen is aangegeven op afbeelding
‘begrenzing Beschermd Stadsgezicht’. De grens loopt vanaf de Nieuwe Maas achter de
bebouwing aan de Westhavenkade, buigt na de spoorwegovergang via de Parallelweg de
Steenplaats in, steekt de Vetteoordskade over en loopt dan verder achter de percelen van de
Prins Hendrikstraat langs. Buigt dan westwaarts achter de percelen van de Zomerstraat langs.
Via Maassluissedijk en Dijksteeg, achterlangs het stadhuis, over de as van de Kuiperstraat en
achter de noordzijde bebouwing Peperstraat langs en verder achter de bebouwing aan de
westkant van de Hoogstraat en Kortedijk, met inbegrip van de molen Aeolus.
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Afbeelding: begrenzing Beschermd Stadsgezicht Vlaardingen

De Schiedamsedijk vormt - tot de spoordijk - de noordelijke begrenzing van het beschermd
gezicht en valt als belangrijke structuur binnen de begrenzing Via de noordzijde van de
spoordijk buigt de grens naar het zuiden, dan over de spoorlijn heen, en over de Vulcaanweg.
Vervolgens neemt zij de oostelijke kades van de Koningin Wilhelmina mee, achter het
visserijpakhuis langs, naar de Nieuwe Maas. De noordoever van de Nieuwe Maas vormt de
zuidelijke begrenzing van het gezicht.
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Het Beschermd Stadsgezicht is in het bestemmingsplan voorzien van de dubbelbestemming
“Waarde – Cultuurhistorie”. Hier gelden stringente bouwregels en is een omgevingsvergunning
nodig voor het slopen van een pand of object, het wijzigen van stoepen en/of de indeling van
wegen, het dempen van waterlopen en het verwijderen, kappen, rooien of beschadigen van
bomen.
Beeldbepalende objecten/panden
De gemeente Vlaardingen hecht, naast de bescherming van structuren als beoogd met het
Beschermd Stadsgezicht, aan haar monumentale en beeldbepalende panden en ook de
objectgerichte bescherming van cultuurhistorische waarden. Deze, veelal historische,
gebouwen dragen bij aan een positieve belevingswaarde van de gemeente. In het plangebied
zijn diverse monumenten aanwezig, logischerwijs veelal langs de historische lijnen de Oude
Haven en de Schiedamseweg. De monumenten en beeldbepalende panden en objecten in het
plangebied zijn aangeduid als ‘karakteristiek’. Hier zijn, in afwijking van het elders in het plan
bepaalde, de bestaande afmetingen en situering maximaal toelaatbaar. Er geldt een
verplichting tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning bij sloopwerkzaamheden, waarbij
de monumentencommissie om advies wordt gevraagd.
4.10 Overige belemmeringen
4.10.1 Inleidend
Naast de hiervoor beschreven milieuaspecten kunnen er nog andere belemmeringen in of nabij
het plangebied aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op de planvorming. Het gaat
bijvoorbeeld om de aanwezigheid van straalpaden, planologisch relevante kabels en leidingen
(zoals waterleidingen of rioleringsleidingen), beschermingszones en dergelijke.
4.10.2 Onderzoek
Er zijn geen belemmerende factoren die de plannen beïnvloeden. Het gebied is op de
risicokaart niet geclassificeerd als ‘overstromingsgebied’. Evenmin is er sprake van straalpaden,
of (niet eerder genoemde) beschermingszones.
4.10.3 Conclusie
Er zijn geen overige belemmeringen die van invloed zijn op de planvorming. Een planologische
bescherming is niet aan de orde.
4.11 Duurzaamheid
4.11.1 Kader

Nationaal klimaatbeleid
Teneinde de Kyotodoelstellingen te realiseren, is landelijk klimaatbeleid geformuleerd. De korte
termijn doelstelling voor Nederland is de uitstoot van de belangrijkste broeikasgassen in de
periode van 2008 - 2012 met 6% terug te dringen ten opzichte van 1990. Op de lange termijn

Bestemmingsplan “Oostwijk-Zuid”
Toelichting
Vastgesteld, 26 juni 2014

60

wil de overheid de overgang naar een duurzame energiehuishouding bereiken (een aandeel
van twintig procent duurzame energie in 2020) en verdere beperking van de CO 2-uitstoot
realiseren (30% in 2020 ten opzichte van 1990). Dit is verwoord in het vierde Nationaal
Milieubeleidsplan (NMP4).
De Nederlandse overheid wil de helft van de nodige emissiereductie behalen met binnenlandse
maatregelen en de andere helft uit het buitenland met behulp van de flexibele instrumenten uit
het Kyotoprotocol.
Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met
respect voor mens en milieu zodat kan worden voorzien in de behoefte van de huidige
generatie zonder dat voor toekomstige generaties de mogelijkheid wordt ontnomen om ook in
hun behoeften te kunnen voorzien. Duurzaam bouwen is daarmee onderdeel van de kwaliteit
van de gebouwde omgeving.
4.11.2 Conclusie
Het bestemmingsplan “Oostwijk-Zuid” legt de bestaande situatie vast, dat betekent dat het
relatief lastig is toepassing te geven aan duurzaamheid. Het bestemmingsplan biedt hiertoe
waar mogelijk wel de ruimte toe: binnen de opgenomen bouwvlakken kan nieuwbouw
plaatsvinden waarbij toepassing kan worden gegeven aan duurzaam bouwen.
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5

Juridische planbeschrijving

5.1

Algemeen
Het bestemmingsplan “Oostwijk-Zuid” bestaat uit bestemmingen en regels. De bestemming van
3
de gronden (en wateren) is geometrisch bepaald door middel van lijnen, coderingen en
arceringen. In de bestemmingen zijn regels ten aanzien van het bouwen en het gebruik
opgenomen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting. In de toelichting worden de keuzes
die zijn gemaakt bij het opstellen van de geometrische plaatsbepaling en de regels verantwoord
en verduidelijkt. Vervolgens wordt hierin de uitvoerbaarheid van het plan aangetoond.

5.2

Methodiek
In een bestemmingsplan kan worden gekozen voor een globale of een gedetailleerde wijze van
bestemmen, of voor een tussenvorm. De bestemmingsplanmethodiek is afhankelijk van het
soort plan (conserverend of ontwikkelingsgericht) en van hoeveel flexibiliteit er wenselijk is. Een
gedetailleerd plan geeft veel rechtszekerheid, maar is vaak ook star. Een globaal plan is
flexibel, maar geeft weer weinig rechtszekerheid.
Het voorliggende bestemmingsplan zet de rechten uit het voorgaande bestemmingsplan voort.
Daarbij zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit dat plan opnieuw ingetekend, gecombineerd
met actueel gemeentelijk beleid zoals de erfbebouwingsregeling.
Het plan kent alleen eindbestemmingen. Er is dus geen sprake van uit te werken
bestemmingen. De eindbestemmingen zijn gedetailleerd van aard; met bouwvlakken voor de
hoofdgebouwen, een tuinbestemming voor het voorerf en verschillende bouw-, maatvoeringsen gebruiksaanduidingen. Een bijzondere methode in het plan is het regelen van de maximale
toegestane bouwhoogte via de aanduiding ‘maximum aantal bouwlagen’. Deze is op veel
gedeelten van het plan opgenomen en biedt een ruim maar correct toetsingskader voor de
hoofdbebouwing. Een bouwlaag is wel aan een bepaalde maximale maat gebonden. De
karakteristieke bebouwing aan de randen van het plan hebben wel een specifieke aanduiding
‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ omdat de bouwlagen hier soms lastig te onderscheiden
zijn en het niet wenselijk is dat hier ruimere mogelijkheden worden geboden.

5.3

Opzet regels
De regels bestaan uit vier hoofdstukken:
 Inleidende regels (hoofdstuk 1);
 Bestemmingsregels (hoofdstuk 2);
 Algemene regels (hoofdstuk 3);
 Overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4).
3

Geografische coördinaten volgens het Rijksdriehoekstelsel bepalen de ligging van een bestemming. Met
gebruikmaking van de coördinaten kan exact de plaats van een object in een gebied worden bepaald.
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Het plan is opgesteld conform de digitaliserings- en standaardiseringsbepalingen IMRO en
SVBP 2012.
Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de in het plan opgenomen regels.
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
In dit hoofdstuk is een aantal begrippen verklaard, dat wordt gebruikt in de regels. Dit voorkomt
dat er bij de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde
regelingen. Daarnaast is het artikel "wijze van meten” opgenomen waarin bepaald is hoe de
voorgeschreven maatvoering in het plan geïnterpreteerd moet worden.
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
In deze paragraaf zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel is
per bestemming bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke bouwregels er
gelden. Tevens zijn, waar mogelijk, flexibiliteitsbepalingen opgenomen. Hierna wordt een
artikelsgewijze toelichting gegeven.
Bedrijf
De bestemming “Bedrijf” is opgenomen voor de aanwezige afzonderlijke bedrijven in het
plangebied. Het gaat om een fabrikant in sportartikelen aan de Willem Beukelszoonstraat 64, de
bedrijvigheid aan de Dwarsstraat en de nutsbedrijven op de hoek van de Spoorlaan met de
Boslaan. Er zijn bouwvlakken opgenomen rond de bebouwing. In principe zijn alleen bedrijven
tot en met milieucategorie 2 toegestaan, en via een afwijking eventueel categorie 3.1. of 3.1.
Nutsbedrijven zijn specifiek aangeduid; ter plaatse van de betreffende aanduiding zijn
uitsluitend nutsbedrijven toegestaan. Voor het bedrijf aan de Willem Beukelszoonstraat 64 en
het bedrijf aan de Dwarsstraat is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te
wijzigen naar ‘Wonen’, indien de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd.
Gemengd – 1
De gronden in de noordwestelijke hoek van het plangebied, grenzend aan de Schiedamseweg
en de Oude Haven, zijn bestemd als “Gemengd – 1”. Conform het voorgaande plan zijn hier
diverse functies toegestaan: wonen, maatschappelijke voorzieningen, detailhandel,
dienstverlening en kantoren. En waar specifiek aangeduid tevens voor bedrijven en horeca. De
functies detailhandel, horeca en bedrijf zijn uitsluitend op de begane grondlaag toegestaan. Dit
gebied betreft een uitloop van het centrumvoorzieningengebied, waardoor het wenselijk is hier
een veelvoud aan functies toe te (blijven) staan.
Gemengd – 2
De gronden aan de zuidzijde langs de Oude Haven zijn bestemd als “Gemengd – 2”, wat ook
weer een voortzetting betreft van de voorgaande planregeling. Hier zijn de volgende functies
toegestaan: wonen, maatschappelijke voorzieningen, kantoren, bedrijven (categorie 1 en 2) en
waar aangegeven tevens voor detailhandel, horeca of bedrijven categorie 4. De functies
detailhandel, horeca en bedrijf zijn uitsluitend op de begane grondlaag toegestaan. Via een
planwijziging kunnen eventueel recreatie-inrichtingen en horeca worden toegestaan, als het
woon- en leefklimaat daarmee niet onevenredig wordt aangetast.
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Gemengd – 3
Deze bestemming is opgenomen voor het pand aan de Willem Beukelszoonstraat 62, het
voormalige Albeda-college. Dit pand heeft onlangs een nieuwe bestemming gekregen; de
bestemming “Maatschappelijk” uit het voorgaande plan is komen te vervallen en via de
bestemming “Gemengd – 3” zijn de functies ‘wonen’ en ‘maatschappelijke voorzieningen’
toegestaan.
Gemengd – 4
Deze bestemming is opgenomen voor de bebouwing aan de westzijde van de Spoorstraat. Hier
zijn diverse functies aanwezig: bedrijvigheid, detailhandel, dienstverlening, kantoren en wonen.
Al deze functies zijn binnen de bestemming toegestaan.
Groen
Binnen deze bestemming, welke is opgenomen voor de bestaande hoofdgroengebieden (zoals
langs het spoor en tussen de woonflats), zijn groenvoorzieningen, plantsoenen en parken,
bermen, beplanting en water toegestaan. Verder zijn bijbehorende functies zoals ontsluitingen,
nuts-, sport- en speelvoorzieningen, straatmeubilair, kunstwerken, oevers en oeververbindingen
mogelijk.
Horeca
e

De horecabestemming is opgenomen voor de bestaande horeca aan de 1 Van Leyden
Gaelstraat 17. Hier is horeca tot en met horecacategorie 1 toegestaan. Er is een mogelijkheid
opgenomen voor burgemeester en wethouders om van deze bepaling af te wijken en om
horecacategorie 2, 3 of 4 toe te staan. Dat is alleen mogelijk als de betrokken horeca naar aard
en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot categorie 1. De aanwezige
bebouwing is voorzien van een bouwvlak met de voor het bestaande gebouw toereikende
aantal bouwlagen.
Kantoor
Het gebouw ten zuidwesten van het station Vlaardingen-Oost heeft de bestemming “Kantoor”
gekregen. De verschillende gebouwonderdelen zijn voorzien van afzonderlijke
hoogteaanduidingen. Daar bovenop mag nog een parkeerdek worden gerealiseerd.
Maatschappelijk
Binnen deze bestemming, die is opgenomen voor de in Oostwijk-Zuid aanwezige
maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, een gymzaal en kinderopvang, zijn
maatschappelijke voorzieningen en activiteiten toegestaan. De aanwezige parkeergarage op de
begane grond van de nieuwe sporthal aan de Oosterstraat is specifiek aangeduid.
Maatschappelijk - Begraafplaats
Deze specifieke bestemming is opgenomen voor het begraafplaatsje nabij het station. Hier zijn
geen gebouwen toegestaan.
Tuin
De tuinbestemming is opgenomen op de aanwezige voortuinen. Veel woningen in Oostwijk-Zuid
hebben geen voortuin; het gaat eigenlijk alleen om de woningen die grenzen aan de
Schiedamseweg en de woningen rondom de Piet Heinplaats. In de tuinbestemming zijn geen
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gebouwen toegestaan, behalve erkers en toegangsportalen via een
tuinbestemming heeft tot doel een rustig en geordend straatbeeld te creëren.

afwijking.

De

Verkeer, Verkeer – Railverkeer, Verkeer – Stationsgebied, Verkeer – Verblijfsgebied, Verkeer Wegverkeer
De verkeersbestemmingen zijn toegekend aan de wegen binnen het plangebied, waarbij
onderscheid is gemaakt tussen de stroomwegen, de ontsluitingswegen, de spoorlijn en het
stationsgebied. Per bestemming zijn de specifieke functies opgesomd. Naast de genoemde
wegen en railverbindingen, zijn binnen deze bestemmingen ook paden, parkeervoorzieningen
en overige doeleinden zoals nuts- en groenvoorzieningen, straatmeubilair, kunstwerken, water,
oevers en oeververbindingen toegestaan. Ter plaatse van het stationsgebied zijn ook
bijbehorende doeleinden zoals horeca en detailhandel in beperkte mate toegestaan.
Op de Schiedamseweg en de Binnensingel is de figuur ‘as van de weg’ opgenomen. De as van
de weg dient in (of maximaal 2 meter uit) deze figuur te liggen. Deze bepaling is opgenomen om
te voorkomen dat binnen de verkeersbestemming een andere wegindeling ontstaat, waardoor
mogelijk ook de geluidsbelasting op omliggende woningen wijzigt en er strijdigheid ontstaat met
de Wet geluidhinder. Dat is niet wenselijk.
Water
De bestemming “Water” is opgenomen voor de wateren ten zuiden van de woonbebouwing aan
de Spoorlaan. Binnen deze bestemming zijn water, infiltratievoorzieningen en oevers toegestaan.
Voorts zijn bijbehorende voorzieningen zoals nuts-, groen- en speelvoorzieningen mogelijk.
Uiteraard zijn ook kunstwerken – waaronder bruggen – toegestaan.
Water - Haven
Specifiek voor de Oude Haven is de bestemming “Water – Haven” opgenomen, waar tevens
aanlegplaatsen voor vaartuigen en aanlegsteigers zijn toegestaan.
Wonen
Verreweg het grootste gedeelte van de gronden in het plan hebben de bestemming “Wonen”
gekregen. Binnen deze bestemming mogen woningen (in alle typologieën, dus grondgebonden
en/of gestapeld) worden gebouwd. Op veel locaties zijn daarbij diverse nevenfuncties
toegestaan; die zijn aangegeven via specifieke functieaanduidingen. De functies detailhandel,
horeca en bedrijf zijn uitsluitend op de begane grondlaag toegestaan. De hoofdgebouwen zijn
voorzien van een bouwvlak en een hoogtebepaling; daarbuiten is nog de nodige erfbebouwing
toegestaan via een regeling die is afgestemd op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Bij de woningen is een regeling opgenomen voor beroep en bedrijf aan huis (maximaal
milieucategorie 2) en inwoning. Deze standaardbepalingen zijn overigens ook opgenomen voor
de woningen binnen de andere bestemmingen.
Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1 t/m 4
In het gebied zijn vier archeologische dubbelbestemmingen van kracht: “Waarde – Archeologie 1”
tot en met “Waarde – Archeologie 4”. Deze dubbelbestemmingen gelden primair ten aanzien van
de onderliggende bestemmingen en beogen de (mogelijk) aanwezige archeologische waarden in
het plangebied te beschermen. Grondverzet is alleen mogelijk nadat hiervoor een
omgevingsvergunning is verkregen.
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Dubbelbestemming “Waarde – Cultuurhistorie”
Het Beschermd Stadsgezicht is in het bestemmingsplan voorzien van de dubbelbestemming
“Waarde – Cultuurhistorie”. Hier gelden stringente bouwregels en is een omgevingsvergunning
nodig voor het slopen van een pand of object, het wijzigen van stoepen en/of de indeling van
wegen, het dempen van waterlopen en het verwijderen, kappen, rooien of beschadigen van
bomen.
Dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering
De gronden die behoren tot het dijklichaam onder de spoorbaan, kennen de dubbelbestemming
“Waterstaat – Waterkering”. Deze gronden zijn primair bestemd voor de waterhuishouding, het
onderhoud en de verbetering van de waterkering. Voor de onderliggende bestemmingen geldt
hetgeen bij de betreffende bestemmingsbepalingen aan de orde is gekomen. Bouwen ten
behoeve van die onderliggende functies is alleen toegestaan indien de belangen van de
waterkering zich daar niet tegen verzetten. Voor zover deze bestemming samenvalt met andere
dubbelbestemmingen is een prioriteitenstelling opgenomen.
Hoofdstuk 3 Algemene regels
In dit hoofdstuk worden, in aanvulling op de bestemmingsbepalingen, aanvullende regels
gesteld. Het gaat om de volgende regels:
Anti-dubbeltelregel
In deze regel is vastgelegd dat grond die in aanmerking moest worden genomen bij het
verlenen van een omgevingsvergunning, waarvan de uitvoering heeft plaatsgevonden of alsnog
kan plaatsvinden, bij de beoordeling van een andere aanvraag om een omgevingsvergunning
niet opnieuw in beschouwing mag worden genomen.
Algemene gebruiksregels
In de algemene gebruiksregels is aangegeven dat onder een strijdig gebruik in elk geval wordt
gerekend het gebruik voor het opslaan van onbruikbare (of althans aan hun oorspronkelijke
gebruik onttrokken) voorwerpen, goederen, stoffen en materialen, behalve voor zover dat nodig
is met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden. Tevens is opslag, storten of
lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen aangemerkt als strijdig gebruik. Het gebruik voor
seksinrichtingen en bewoning van bijgebouwen is ook strijdig. Een algemene mogelijkheid voor
burgemeester en wethouders tot afwijking hiervan ondervangt eventuele situaties waarin strikte
toepassing van de regeling ertoe zou leiden dat het meest doelmatige gebruik van gebouwen
en/of gronden niet mogelijk zou zijn.
Algemene bouwregels
In dit artikel is een aantal aanvullende bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen
(kunnen) gelden. Zo is bepaald dat het aantal wooneenheden zoals aanwezig ten tijde van de
inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet mag worden vergroot, behalve wanneer dat
expliciet is aangegeven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de regeling voor inwoning (mantelzorg)
bij woningen. Verder is een bepaling opgenomen dat ondergeschikte bouwdelen, zoals
uitbouwen, balkons en overstekende daken, niet worden meegerekend bij toepassing van het
bepaalde in het plan ten aanzien van het bouwen. De overschrijding van de bouw- c.q. de
bestemmingsgrenzen mag daarbij niet meer dan 1 meter bedragen. Met deze bepaling is het
mogelijk om het in het stedenbouwkundige plan omschreven wisselende gevelbeeld mede te
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realiseren. Voorts is geregeld dat bestaande maten, zoals aanwezig op het moment van het
inwerking treden van het plan, die strijdig zijn met de nieuwe regeling, als tenminste toelaatbaar
mogen worden aangehouden.
Algemene aanduidingsregels
Aanvullend op de (algemene) bouwregels gelden bijzondere bouwbepalingen voor
karakteristieke bebouwing, zoals met een aanduiding ‘karakteristiek’ op de geometrische
plaatsbepaling is weergegeven. Hier zijn, in afwijking van het elders in het plan bepaalde, de
bestaande afmetingen en situering maximaal toelaatbaar. Er geldt een verplichting tot het
verkrijgen van een omgevingsvergunning bij sloopwerkzaamheden.
Algemene afwijkingsregels
Dit artikel is een aanvulling op de afwijkingsregels uit de bestemmingen, waarin nog een aantal
algemene afwijkingsregels is opgenomen. Het betreft hier een standaardregeling die het
mogelijk maakt om bij de uitvoering van bouwplannen, bij een omgevingsvergunning, beperkte
afwijkingen van het plan mogelijk te maken. Bijvoorbeeld een geringe overschrijding van de
toegestane bouwhoogte of het mogelijk maken van de bouw van schakelkastjes
(nutsgebouwtjes) in het openbare gebied.
Algemene wijzigingsregels
In dit artikel is een aantal algemene wijzigingsregels opgenomen. Het betreft hier een
standaardregeling die het mogelijk maakt om bij de uitvoering van bouwplannen beperkte
afwijkingen van het plan mogelijk te maken die niet met een ontheffing geregeld kunnen
worden. Bijvoorbeeld een geringe wijziging van de bestemmingsgrens.
Overige regels
In dit artikel is bepaald dat de wettelijke regelingen, waarnaar vanuit dit bestemmingsplan wordt
verwezen, gelden zoals deze luiden of luidden op het moment van vaststelling van het plan.
Ook is geregeld dat bij het oprichten van een bouwwerk, de vergroting van een bestaand
bouwwerken en/of de verandering van een functie, moet worden voorzien in voldoende
parkeerplaatsen zoals vastgelegd in het Parkeerbeleid 2008. Dit beleidsstuk is als bijlage bij de
regels opgenomen. Via een wijzigingsbevoegdheid kunnen B&W deze bijlage desgewenst
actualiseren (bijvoorbeeld als een nieuwe versie is vastgesteld).
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik, dat al bestond bij
het opstellen van het plan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder bepaalde
voorwaarden mag deze strijdige bebouwing en/of strijdig gebruik worden voortgezet of
gewijzigd.
In de slotregel is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het
bestemmingsplan worden aangehaald.
5.4

Geometrisch bepaalde bestemmingen
Voor het verbeelden van de geometrisch bepaalde bestemmingen is een topografische
ondergrond gebruikt. Met behulp van lijnen, coderingen en arceringen is aan gronden (en in dit
geval ook wateren) een bepaalde bestemming toegekend. Binnen een bestemmingsvlak zijn
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met aanduidingen nadere regels aangegeven.
5.5

Handhaving

5.5.1 Inleidend
Het bestemmingsplan is bindend voor zowel de overheid als de burger. De primaire
verantwoordelijkheid voor controle en handhaving ligt bij de gemeente. Handhaving kan worden
omschreven als elke handeling die erop gericht is de naleving van regelgeving te bevorderen of
een overtreding te beëindigen. Het doel van handhaving is om de duurzame bescherming van
mens en omgeving te waarborgen. Binnen het kader van het bestemmingsplan heeft
regelgeving met name betrekking op de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en de Woningwet. Bij overtreding van deze regelgeving moet gedacht worden
aan bouwen zonder vergunning, bouwen in afwijking van een verleende vergunning, het
handelen zonder of in afwijking van een noodzakelijke aanlegvergunning en het gebruik van
gronden en opstallen in strijd met de gebruiksregels van het bestemmingsplan of een
ontheffing.
De handhaafbaarheid van een bestemmingsplan is met name afhankelijk van het draagvlak van
de regels onder de burgers en van de duidelijkheid van de regels.
5.5.2 Vertaling naar bestemmingsregeling
Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de vigerende rechten zoveel mogelijk
gecontinueerd. Deze zijn vervolgens vergeleken met de situatie ‘in het veld’, waarbij een aantal
veranderde situaties is geconstateerd. De meeste van deze veranderde situaties zijn in het
nieuwe bestemmingsplan van een toereikende bestemming voorzien; enkele niet. Deze zijn bij
de gemeente Vlaardingen in beeld als ‘handhavingskwestie’.
Om nieuwe handhavingskwesties in de toekomst te voorkomen, is in dit bestemmingsplan
aangesloten bij de actuele maatschappelijke behoefte voor wat betreft bouwen en gebruik,
bijvoorbeeld ten aanzien van aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven. Vervolgens is door
middel van het opnemen van flexibiliteitsbepalingen (algemene afwijkingsregels, algemene
wijzigingen) in voldoende mate ingespeeld op eventuele toekomstige ontwikkelingen.
De geometrische plaatsbepaling, de regels en de toelichting zijn, tot slot, zodanig op elkaar
afgestemd dat interpretatieproblemen en problemen met betrekking tot de uitvoering zo veel
mogelijk worden voorkomen.
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6

Uitvoerbaarheid

6.1

Economische uitvoerbaarheid
Exploitatieverplichting
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting van een bestemmingsplan minimaal inzicht te
worden gegeven in de economische uitvoerbaarheid van het plan. Tevens is met de
inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening de verplichting ontstaan om, indien sprake is
van ontwikkelingen waarvoor de gemeente redelijkerwijs kosten moet maken, bijvoorbeeld voor
de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, en de plankosten, deze moeten kunnen worden
verhaald op de initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar. Een en ander dient te worden vastgelegd in
privaatrechtelijke overeenkomsten met iedere grondeigenaar. Als er met een grondeigenaar
geen overeenkomst is gesloten en het kostenverhaal niet anderszins is verzekerd, dient een
exploitatieplan te worden opgesteld welke tegelijkertijd met het bestemmingsplan moet worden
vastgesteld.
Conclusie
Het bestemmingsplan “Oostwijk-Zuid” betreft een actualisatie van het voorgaande
bestemmingsplan. Omdat dit bestemmingsplan geen ontwikkelingen direct mogelijk maakt, zijn
er voor de gemeente Vlaardingen geen kosten in de exploitatiesfeer. Een exploitatieplan is
derhalve niet noodzakelijk. Gezien het voorgaande wordt het plan financieel uitvoerbaar geacht.

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het bestemmingsplan voorziet in een conserverende regeling welke gericht is op het behoud
van de bestaande situatie. Met het oog hierop wordt het plan maatschappelijk uitvoerbaar
geacht. Hierbij wordt opgemerkt dat conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) overleg is gevoerd met instanties die belast zijn met het behartigen van belangen in het
plangebied. Hierop wordt in hoofdstuk 7 van deze toelichting nader ingegaan.
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7

Procedure

7.1

Voorbereidingsfase
Inspraak
Gezien
het
conserverende
karakter
van
het
bestemmingsplan
is
het
voorontwerpbestemmingsplan (voorafgaand aan de formele bestemmingsplanprocedure) niet
voor inspraak vrijgegeven.
Overleg
Conform artikel 3.1.1. van het Bro dienen burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van
een bestemmingsplan overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en
waterschappen en met de Rijks- en provinciale diensten die betrokken zijn bij de zorg voor de
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het
geding zijn.
In dit kader is het voorontwerpbestemmingsplan voor advies toegezonden aan diverse
overleginstanties. De ontvangen overlegreacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota
Vooroverleg, die als bijlage 1 bij deze toelichting is opgenomen. Naar aanleiding van de
vooroverlegreacties is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast.

7.2

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

7.3

Vaststellingsfase
Binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging moet de gemeenteraad beslissen
omtrent de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan.
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Tegen het besluit tot vaststelling staat, voor belanghebbenden, direct beroep open bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Direct na de beroepstermijn treedt, indien
tijdens de beroepstermijn geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, het plan in
werking.
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Bijlagen

Bijlage 1:
Nota Vooroverleg

Overleg met instanties ex artikel 3.1.1 Bro
In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
wordt het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan de volgende instanties:
1.
2.
3.
4.
5.

De Directie Ruimte en Mobiliteit, afdeling Ruimte en Wonen van de provincie Zuid-Holland;
De Inspecteur voor de Ruimtelijke Ordening regio West;
De Stadsregio Rotterdam;
Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland;
Ministerie van Defensie, de Eerstaanwezend Ingenieur-Directeur van de Directie West, Dienst
Gebouwen, Werken & Terreinen;
6. Evides;
7. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden Maas;
8. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
9. Stedin BV;
10. De NV Nederlandse Gasunie, district West;
11. De Welstandscommissie;
12. Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland;
13. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;
14. TenneT
De reacties van de onder 1, 4 en 13 vermelde instanties zijn in het navolgende opgenomen
en van gemeentelijk commentaar voorzien. De reactie van de provincie Zuid-Holland is een
gecoördineerde reactie, mede namens het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio (onder 3).

Gemeentelijke reactie overlegreacties
1.

Provincie Zuid-Holland

Detailhandel
De begripsbepaling voor perifere detailhandel artikel 1.57 van het bestemminsplan zal in
overeenstemming worden gebracht met artikel 9 van de Verordening Ruimte.
Artikel 3.3.d en 3.4.a van het bestemmingsplan maken detailhandel als ondergeschikte
activiteiten bij een andere hoofdfunctie mogelijk. Dit is niet in overeenstemming met de
Verordening Ruimte.
Gemeentelijke reactie
De begripsbepaling voor perifere detailhandel wordt in overeenstemming gebracht met
artikel 9 van de Verordening Ruimte.
Artikel 3.3.2 onder d en artikel 3.4 onder a worden geschrapt.
2.

Hoogheemraadschap Delfland

Het Hoogheemraadschap Delfland kan instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan.
Gemeentelijke reactie
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

3.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Advies
De afdeling Risicobeheersing van de VRR brengt in het kader van externe veiligheid advies
uit over de verantwoording van het groepsrisico en de mogelijkheden voor hulpverlening en
zelfredzaamheid.
Gemeentelijke reactie
Het advies van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt voor kennisgeving
aangenomen.

