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Hoofdstuk 1

1.1

Inleiding

Aanleiding

Ter plaatse vigeert geen bestemmingsplan. In het Structuurplan Rivierzone is in het gebied rond de
Koningin Wilhelminahaven een ontwikkeling naar kantoren, leisure en wonen voorzien. Ook voor het
oostelijk deel van het schiereiland wordt op termijn gedacht aan een transformatie naar andere
functies. In de Provinciale Verordening is het gebied aangeduid als transformatiegebied.
Dit bestemmingsplan is consoliderend van aard. Voor de beoogde transformatie van het gebied wordt in
de toekomst een afzonderlijke ruimtelijke procedure doorlopen.

1.2

Ligging plangebied

Het plangebied omvat de oostelijke helft van het schiereiland en een deel van de Koningin
Wilhelminahaven. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door het spoor, aan de zuidzijde
door de Nieuwe Maas, aan de westzijde door de Buitenhaven en aan de oostzijde door Koningin
Wilhelminahaven. Figuur 1.1 geeft een overzicht van de globale begrenzing van het gebied.
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1.3

Vigerende bestemmingsplannen

Ter plaatse vigeert geen bestemmingsplan.

1.4

Planvorm

Het bestemmingsplan bestaat uit een digitale verbeelding (kaart met regels) en de daarbij behorende
toelichting. De verbeelding wordt uitgevoerd conform de RO Standaarden 2008 (IMRO2008, SVBP2008
en STRI2008).

1.5

Planproces

Diverse overleginstanties zijn in de gelegenheid gesteld om op het voorontwerpbestemmingsplan te
reageren. De overlegreacties zijn in het ontwerpbestemmingsplan verwerkt.
Op grond van de Inspraakverordening Vlaardingen wordt er een informatiebijeenkomst gehouden voor
de belanghebbenden in het plangebied.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt op basis van artikel 3.8 van de Wro gedurende zes weken ter inzage.
Binnen deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Hierna volgt de vaststelling van het
bestemmingsplan door de gemeenteraad, al dan niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan beroep
worden ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

1.6

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het relevante rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid beschreven. In
hoofdstuk 3 is de gebiedsvisie opgenomen met een beschrijving van de bestaande situatie en de visie op
de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Hoofdstuk 5 bevat de sectorale milieuonderzoeken. Het
betreft de aspecten milieuzonering bedrijvigheid, industrielawaai, wegverkeerslawaai, luchtkwaliteit,
externe veiligheid, kabels en leidingen, bodemkwaliteit, water, ecologie, archeologie en cultuurhistorie.
In hoofdstuk 6 is een toelichting op de juridische regeling van het bestemmingsplan opgenomen.
Hoofdstuk 7 ten slotte gaat in op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 2

2.1

Beleid

Inleiding

In dit hoofdstuk is een samenvattend overzicht opgenomen van de beleidsdocumenten die ruimtelijk
relevant zijn en daarmee ook relevant voor het bestemmingsplan KW-kades. Dit overzicht is niet
uitputtend maar geeft wel het kader waarbinnen het bestemmingsplan moet worden opgesteld.

2.2

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) & Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011)
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig. Daar streeft het Rijk naar met een aanpak die
ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en
ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Een actualisatie van het ruimtelijk- en
mobiliteitsbeleid is daarvoor nodig. De verschillende beleidsnota's op het gebied van ruimte en
mobiliteit zijn gedateerd door nieuwe politieke accenten en veranderende omstandigheden zoals de
economische crisis, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen onder andere omdat groei,
stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden. De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft een nieuw,
integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand
en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is/wordt vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (Barro). Het Barro omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch doorwerken op het niveau
van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het bundelen van verstedelijking, de
bufferzones, nationale landschappen, de Ecologische Hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire
terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met het Barro maakt het Rijk
proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten
voldoen. Uit de regels en kaarten behorende bij het Barro kan worden afgeleid welke aspecten relevant
zijn voor het ruimtelijke besluit.
Op grond van artikel 2.1.2 van het Barro dient rekening te worden gehouden met een vrijwaringszone
langs de oevers van de Nieuwe Maas van 40 m. Deze zone is bedoeld om nadelige invloeden op het
functioneren van de vaarweg te vermijden. In dit bestemmingsplan is daarmee rekening gehouden door
de bouwvlakken op voldoende afstand van de vaarweg te situeren.
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Doelen
In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte formuleert het Rijk drie hoofddoelen om Nederland
concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig te houden voor de middellange termijn (2028):
 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
 het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de
gebruiker voorop staat;
 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Nationale belangen
De voorgaande (hoofd)doelstellingen zijn in de structuurvisie vertaald naar de onderstaande nationale
belangen. Deze zijn of worden - direct of indirect - ook opgenomen in het Barro, waarmee zij juridisch
doorwerken in bestemmingsplannen.
1. Een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke regio's met een
concentratie van topsectoren. In dit kader blijft het Rijk gebiedsgerichte afspraken maken met de
stedelijke regio's over de programmering van verstedelijking (woningbouw), zowel kwantitatief als
kwalitatief.
2. Efficiënt gebruik van de ondergrond.
3. Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste
stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen.
4. Het in stand houden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om het functioneren
van de netwerken te waarborgen.
5. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en
externe veiligheidsrisico's.
6. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke
(her)ontwikkeling.
7. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke
kwaliteiten.
8. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en
faunasoorten.
9. Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen.
Nota Mobiliteit
De Nota Mobiliteit is feitelijk het Nationaal Verkeer- en Vervoerplan en daarmee de opvolger van het
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV2). De nota heeft een PKB procedure doorlopen
overeenkomstig de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en is op 21 februari 2006 in werking
getreden. In de Nota Mobiliteit worden de hoofdlijnen van het nationale verkeer- en vervoerbeleid voor
de komende decennia beschreven. Uitgangspunt van beleid is dat mobiliteit een noodzakelijke
voorwaarde is voor economische en sociale ontwikkeling. Een goed functionerend systeem voor
personen- en goederenvervoer en een betrouwbare bereikbaarheid van deur tot deur zijn essentieel om
de economie en de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken.
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2.3

Provinciaal en regionaal beleid

Regionale Strategische Agenda
De Regionale Strategische Agenda (RSA) die in december 2010 is vastgesteld, borduurt voort op het
Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020). Dit ruimtelijk plan was in 2005 opgesteld door de
stadsregio en de provincie Zuid-Holland, onder het motto ‘meer kwaliteit, meer variatie, meer tempo’.
De ambities uit RR2020 zijn terug te vinden in de RSA: goede, gevarieerde en leefbare woonwijken,
moderne economische centra, toegankelijke groengebieden, ontwikkeling van rivieroevers en meer
ruimte voor water. Door externe invloeden, zoals de kredietcrisis, maar ook het urgenter worden van
het klimaatvraagstuk, zijn de accenten in de RSA wel verlegd.
Op 2 juli 2010 heeft de provincie Zuid-Holland een eigen Provinciale Structuurvisie vastgesteld. Hierin is
het ruimtelijk kader van het RR2020 grotendeels overgenomen.
Visie Ruimte en Mobiliteit (2014)
De provincie stuurt op (boven)regionaal niveau op de inrichting van de ruimte in Zuid-Holland. De Visie
ruimte en mobiliteit (VRM), vastgesteld op 9 juli 2014, geeft op hoofdlijnen sturing aan de ruimtelijke
ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer.
Hoofddoel van de VRM is het scheppen van voorwaarden voor een economisch krachtige regio. Dat
betekent: ruimte bieden om te ondernemen, het mobiliteitsnetwerk op orde en zorgen voor een
aantrekkelijke leefomgeving. De VRM bevat een nieuwe sturingsfilosofie. De kern daarvan is:
 Ruimte bieden aan ontwikkelingen.
 Aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar woningen, bedrijfsterreinen, kantoren, winkels en
mobiliteit.
 Allianties aangaan met maatschappelijke partners.
 Minder toetsen op regels en meer sturen op doelen.
Bij de VRM horen: de Visie ruimte en mobiliteit, de Verordening ruimte, het Programma ruimte en het
Programma mobiliteit.
4 rode draden
In de VRM zijn 4 thema's te onderscheiden:
1. beter benutten en opwaarderen van wat er is,
2. vergroten van de agglomeratiekracht,
3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit,
4. bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving.
1. Beter benutten en opwaarderen
De provincie vangt de groei van de bevolking, de mobiliteit en de economische activiteit vooral op in de
bestaande netwerken en bebouwde gebieden. Beter benutten en opwaarderen leidt tot een
intensiever, compact ruimtegebruik.
2. Versterken stedelijk gebied (agglomeratiekracht)
Meer concentratie en specialisatie van locaties die onderling goed verbonden zijn, leidt tot de
versterking van de kennis- en bedrijvencentra op het Europese en wereldtoneel. De provincie wijst in de
VRM de concentratielocaties met goede ontsluiting aan. Daarnaast werkt de provincie aan een goede
aantakking van de Zuid-Hollandse economie op het nationale, Europese en wereldwijde netwerken van
goederen- en personenvervoer.
Detailhandel is een belangrijke drager voor levendige centra. De VRM concentreert winkels zoveel
mogelijk in bestaande winkelgebieden om leegstand in de binnenstad te voorkomen.
3. Versterken ruimtelijke kwaliteit
Het provinciale landschap valt onder te verdelen in drie typen, gekenmerkt door veenweiden, rivieren
en kust. Het verstedelijkingspatroon, de natuurwaarden en het agrarisch gebruik sluiten daarop aan. De
provincie stelt de versterking van de kwaliteiten van gebieden centraal in het provinciaal beleid. Per
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nieuwe ontwikkeling zal voortaan eerst worden bekeken of het nodig is om het buiten bestaand stads –
en dorpsgebied te realiseren.
De voorwaarde hierbij is dat de maatschappelijke behoefte is aangetoond en de nieuwe ontwikkeling
bijdraagt aan het behoud of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het om
een integrale benadering waarbij de samenhang tussen bruikbaarheid, duurzaamheid én
belevingswaarde in acht wordt genomen.
4. Bevorderen van een water- en energie-efficiënte samenleving
In de VRM zet de provincie in op de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving. Door
ruimtelijke reserveringen te maken voor de benodigde netwerken en via haar vergunningen- en
concessiebeleid, draagt de provincie hieraan bij.
Bedrijventerreinen
De afname van het arbeidspotentieel en de regionale economische dynamiek vragen om een
bestendiging van het huidige areaal bedrijventerrein. Herijking en heroriëntatie van bestaande
bedrijventerreinen is gewenst. De huidige mismatch is kwalitatief en kwantitatief van aard, en er is te
weinig ruimte voor functiemenging. Met name bedrijventerreinen met milieucategorie 1 en 2 lenen zich
voor functiemenging. In mindere mate is functiemenging ook mogelijk op bedrijventerreinen met
milieucategorie 3, mits de belangen van bedrijven niet geschaad worden. Bedrijventerreinen met
milieucategorie 4 en hoger verdragen zich niet met functiemenging, zeker niet met gevoelige functies
zoals wonen.
Toepassing
Dit consoliderende plan past binnen de doelstellingen van de Visie Ruimte en Mobiliteit.
Verordening Ruimte 2014
In samenhang met de structuurvisie is de Verordening Ruimte opgesteld. De regels in deze verordening
zijn bindend en werken door in gemeentelijke bestemmingsplannen. Het plangebied is aangemerkt als
bedrijventerrein. Het volgende is relevant voor het bestemmingsplan.
Artikel 2.1.1 Ladder voor duurzame verstedelijking
Lid 1 Ladder voor duurzame verstedelijking
Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende
eisen:
a. de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd;
b. in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door benutting van
beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, of
c. indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stads- en dorpsgebied van de
betreffende regio kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die,
1. gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig
worden ontwikkeld,
2. passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie ruimte en
mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1. van toepassing is, en
3. zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om locaties groter dan 3
hectare.
Toepassing artikel 2.1.1:, Lid 1:
De locatie ligt binnen bestaand stads- en dorpsgebied. Het bestemmingsplan is consoliderend van aard.
Er is geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Rho adviseurs voor leefruimte

15

Artikel 2.1.3 Bedrijven
Lid 1 Hoogst mogelijke milieucategorie
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een bedrijventerrein laat bedrijven toe uit de hoogst
mogelijke milieucategorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten passend bij de omgeving van het
bedrijventerrein, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen die zijn
opgenomen in een onherroepelijk bestemmingsplan of het Programma ruimte.
Lid 2 Watergebonden bedrijven
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een watergebonden bedrijventerrein laat in hoofdzaak
watergebonden bedrijven toe.
Lid 3 Functiemenging
Het bestemmingsplan, bedoeld in het eerste lid, kan in beperkte mate voorzien in nieuwe woningen,
bedrijfswoningen en andere functies op delen van een bedrijventerrein, voor zover dit niet in strijd is
met het eerste lid.
Toepassing artikel 2.1.3:
Binnen het plangebied blijft een bedrijfsbestemming gehandhaaft. De milieucategorie is afgestemd op
de omgeving. Er is sprake van een in hoofdzaak consolidered bestemmingplan.
Artikel 2.1.10 Veiligheidszonering oevers Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas
Een bestemmingsplan voor gronden binnen de veiligheidszone langs de Nieuwe Waterweg en de
Nieuwe Maas van raainummer 1034 bij Hoek van Holland tot raainummer 995 bij de splitsing van de
Nieuwe Maas en de Hollandsche IJssel voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. in het gebied tot 25 meter vanaf de kade wordt geen nieuwe bebouwing toegelaten;
2. in het gebied tussen de 25 en 40 meter vanaf de kade wordt nieuwe bebouwing slechts toegelaten
als sprake is van een groot maatschappelijk of bedrijfseconomisch belang, de veiligheid voldoende
wordt gegarandeerd en met het oog hierop advies is uitgebracht door de Veiligheidsregio
Rotterdam Rijnmond;
3. in afwijking van de onderdelen 1 en 2 zijn incidenteel nieuwe kleinschalige voorzieningen
toelaatbaar ter ondersteuning van het dagrecreatieve karakter van de oever, waaronder
restaurants, cafés en kiosken, alsmede voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het functioneren
van de vaarweg of de haven, zoals radarposten en kranen, mits wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
a. de bereikbaarheid van de oever voor hulpverleningsdiensten en de mogelijkheden voor
optreden van deze diensten worden niet belemmerd;
b. er zijn voldoende vluchtmogelijkheden;
c. het scheepvaartverkeer wordt niet belemmerd, en
d. advies is nodig van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en de beheerder van de vaarweg
of haven;
4. In afwijking van de onderdelen 1 en 2 is op het havenindustrieel complex, tussen raainummer 1005
tot 1034 aan de linkeroever, nieuwe bebouwing toelaatbaar voor bedrijven die vallen onder artikel
2 lid 1 van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, mits wordt voldaan aan de onder 3 gestelde
voorwaarden.
Toepassing artikel 2.1.10:
Het bestemmingsplan is consoliderend van aard en respecteerd bestaande rechten. Toetsing van de
waterveiligheid is opgenomen in paragraaf 5.7 en 5.10.
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Artikel 2.4.3 Buitendijks bouwen
Een bestemmingsplan voor gronden binnen het buitendijks gebied, waarvan de plaats geometrisch is
bepaald en verbeeld op kaart 11, dat nieuwe bebouwing mogelijk maakt, bevat in de toelichting een
inschatting van het slachtofferrisico bij een eventuele overstroming en een verantwoording van de
afweging die is gemaakt voor het toelaten van nieuwe bebouwing.
Toepassing artikel 2.4.3:
Het bestemmingsplan is consoliderend van aard en respecteerd bestaande rechten. Toetsing van de
risico's is opgenomen in paragraaf 5.7 en 5.10.
ROM Rijnmond: 'Herstructurering Rechtermaasoever Rijnmond' (2000)
De revitalisering van het rivierfront is ondergebracht in het ROM Rijnmondproject 'Herstructurering
rivierfront Rechtermaasoever'. Dit project is een gezamenlijk initiatief van onder meer de gemeenten
Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam, de Stadsregio, provincie Zuid-Holland, Kamer van
Koophandel en Ministeries van EZ, V&W en VROM. Als eerste fase is de Contourennota Herstructurering
Rechtermaasoever Rijnmond (januari 2000) verschenen. Het rapport gaat in op het dilemma van
economische revitalisering en de noodzaak van verbetering van de leefbaarheid in het gebied. De
verbetering van de leefbaarheid staat onder druk omdat de verwachting is dat de milieuhinder vanwege
geluid in de toekomst onvoldoende zal afnemen ondanks geluidsbeperkende maatregelen.
Herontwikkeling van de Rechtermaasoever is zowel vanuit economisch perspectief als vanuit
leefbaarheidsoverwegingen dringend gewenst. Begin 2002 is een regionale ontwikkelingsvisie
verschenen, gevolgd door een bestuurlijke intentieovereenkomst en een bestuursovereenkomst. De
bestuursovereenkomst wordt verlengd tot en met 2015.
De werkgroep RO/Milieu, waarin de provincie is vertegenwoordigd, heeft inmiddels voorstellen
ontwikkeld voor een zogenoemde 'milieuaandachtszone'. Achterliggende gedachte bij het instellen van
een dergelijke zone is het feit dat de matige milieukwaliteit op de Rechtermaasoever kan worden
gecompenseerd door een hoge ruimtelijke kwaliteit (bijvoorbeeld karakteristieke oude binnenhaven).
Bij het bepalen van de begrenzing van de aandachtszone zijn alle milieuaspecten in beschouwing
genomen (Bestuurlijk afsprakenkader Herstructurering Rechtermaasoever, december 2004).
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2003-2020 (RVVP)
Het RVVP is de regionale uitwerking van het mobiliteitsbeleid van het Rijk. Het geeft richting aan
toekomstige verkeers- en vervoersplannen van de gemeenten in de stadsregio.
Het RVVP is een lange termijn visie. Het bevat ideeën die worden vertaald naar concrete projecten en
maatregelen zoals de aanleg van wegen, lijnen voor het openbaar vervoer en fietspaden. Afhankelijk van
het beschikbare geld en van de directe noodzaak, worden de plannen tot in 2020 stap voor stap
uitgevoerd. Natuurlijk worden de plannen goed afgestemd met de regionale plannen voor de ruimtelijke
ordening en voor de verbetering van het milieu in de regio.
De doelen het RVVP nastreeft zijn:
1. De stadsregio Rotterdam wil een aantrekkelijke en economisch sterke regio zijn voor inwoners en
bedrijven. Schone en veilige woongebieden en goed bereikbare locaties voor kantoren en bedrijven,
moeten hiervoor zorgen.
2. De stadsregio streeft er naar dat inwoners en bezoekers binnen een redelijke tijd bij de
belangrijkste voorzieningen kunnen komen. Het gaat daarbij vooral om de bereikbaarheid van
plekken waar voorzieningen van werkgelegenheid, winkels en/of recreatie geconcentreerd bij
elkaar zitten, de zogenoemde knooppunten. Deze voorzieningen kunnen interessant zijn voor
inwoners uit de gehele Randstad (zoals de Rotterdamse binnenstad, het Alexandrium en de Kuip) of
vooral voor de inwoners van de stadsregio zelf (zoals het Zuidplein en de kantoorlocaties Vijfsluizen
bij Schiedam en Kralingse Zoom). Knooppunten moeten binnen een bepaalde tijd per auto of per
OV bereikbaar zijn: vanuit de Randstad in 45 tot 60 minuten, vanuit de regio binnen 30 tot 45
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2.4

minuten. Om dit te kunnen garanderen stelt het RVVP eisen aan de kwaliteit van een aantal
belangrijke wegen en openbaar vervoerverbindingen.
Ook wil de stadsregio er aan bijdragen dat de woongebieden worden gevrijwaard van doorgaand
autoverkeer. Het autoverkeer moet daarom zoveel mogelijk buiten de wijken worden omgeleid via
hoofdroutes, die daarvoor geschikt zijn of geschikt worden gemaakt.
De stadsregio wil de sterke positie van de Rotterdamse haven als steunpilaar voor de regionale en
nationale economie behouden. Dat kan alleen als de wegen, sporen en vaarwegen naar die haven
van hoge kwaliteit zijn.

Gemeentelijk beleid

Stadsvisie 'Koers op 2020' (2000)
In de Stadsvisie zijn diverse ambities naar voren gekomen waarvan de voor dit bestemmingsplan meest
relevante hieronder zijn aangegeven:
 het meer aanbrengen van fysieke samenhang binnen het centrum en het versterken van de
verbinding tussen het winkelcentrum en het cultureel-historische centrum;
 het streven naar gedifferentieerde woon- en werkmilieus in de Vlaardingse wijken;
 het vergroten van het aanbod kwalitatief goede woningen in de (middel)hoogbouw;
 het zoveel mogelijk aansturen op behoud van bestaande schone bedrijvigheid en werkgelegenheid,
maar niet per definitie op de huidige locaties;
 het binnen bepaalde randvoorwaarden aantrekken van nieuwe bedrijvigheid met name in de
dienstverlening en recreatie;
 het verbeteren van de ontsluiting van de industriezone en de relatie met het woongebied.
In de Stadsvisie is de herstructurering van de Rivierzone aangegeven als één van de gemeentelijke
prioriteiten. De Rivierzone heeft de potentie om 'de moderne kamer van het Vlaardingse hart' te
worden.
Ruimtelijke structuurschets Vlaardingen 2020 (2003)
De ruimtelijke structuurschets Vlaardingen 2020 is de ruimtelijke uitwerking van de Stadsvisie 'Koers op
2020'. In het rapport zijn zeven doelstellingen aangegeven voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling
voor de drie noemers: ongedeelde stad, vitale stad en duurzame stad:
 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;
 vergroten van de werkgelegenheid.
Structuurplan Rivierzone (2004)
Op 28 januari 2004 is het Structuurplan Rivierzone vastgesteld met de daarbij behorende Integrale
Milieunota. Dit Structuurplan biedt het formele beleidskader voor de revitalisering en herontwikkeling
van de Rivierzone. Belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling vindt plaats in het Stad & Milieugebied:
hier moet de stad Vlaardingen opnieuw een verbinding krijgen met de rivier. In dit gebied vindt daarom
een transformatie plaats van bestaand bedrijvengebied tot hoogwaardig woon-, werk- en
verblijfsgebied. Hiertoe zullen enkele gevestigde (en milieubelastende) bedrijven worden verplaatst.
Delen van de Maasoeverzone zijn aangewezen voor herontwikkeling.
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Nota Monumenten 2005
De 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
Monumentenzorg (Momo) de rol van dergelijke waarderingskaarten te onderstrepen. Deze kaart is nog
niet 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. Op 11
januari 2011 is de beleidslijn beeldbepalende panden door het college van burgemeester en wethouders
vastgesteld. Deze notitie heeft een lijst met beeldbepalende panden en objecten opgenomen. In deze
notitie is ingegaan op de werkwijze, de achtergronden end e bepalingen die samenhangen met de
conceptlijst beeldbepalende panden. Inmiddels is na het vaststellen van de beleidslijn de procedure tot
aanwijzing van de beeldbepalende panden en objecten gestart. Op 29 mei 2012 heeft het college van
burgemeester en wethouders de lijst met beeldbepalende panden en objecten vastgesteld. De lijst kan
ook worden gezien als basis voor de mogelijke aanwijzing van gemeentelijke monumenten.
Verkeer- en vervoersbeleid
Het verkeer en vervoer legt een aanzienlijk beslag op de ruimte in de stad. In het verlengde van:
 het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2005-2015 “Kwaliteit in bereikbaarheid” (GVVP);
 het Fietsplan Vlaardingen “Méér mensen op de fiets, over rode lopers fietsen door Vlaardingen”
(fietsnota);
 de Kadernota Parkeerbeleid Vlaardingen 2008-2011 (kadernota parkeren);
 en het Parkeerbeleid Vlaardingen 2008 (parkeernota 2008);
moet de ruimte voor verkeer binnen het streven naar efficiënt ruimtegebruik worden vastgelegd in
bestemmingsplannen.
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2005-2015, Kwaliteit in Bereikbaarheid
In het door de gemeenteraad op 16 maart 2005 vastgestelde 'Gemeentelijk Verkeer- 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 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/h-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:
1. waarborgen van de bereikbaarheid door middel van een samenhangend verkeersnetwerk;
2. vergroten van de verkeersveiligheid;
3. bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving en de ruimtelijke organisatie van de stad;
4. bevorderen van de economische dynamiek (door knooppuntontwikkeling);
5. monitoren binnen de jaarlijkse begrotingscyclus.
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In Vlaardingen wordt het doorgaande verkeer gebundeld op gebiedsontsluitingswegen
(50 km/h-wegen). Waar mogelijk wordt langzaam en snel verkeer 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 snel verkeer 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 rijkswegen (A20 en A4) door en langs Vlaardingen zijn bepalend voor de ruimtelijke indeling van de
stad. Ook de Hoekse Lijn in het zuiden en TramPlus in het noorden zijn belangrijke ruimtelijke
elementen. Binnen de stad vormen de westelijke ontsluitingsroute (Marathonweg, Deltaweg, Galgkade),
de oostelijke ontsluitingsroute (Vulcaanweg, Schiedamsedijk) en de noordelijke ontsluitingsroute
(Holysingel) belangrijke gebiedsontsluitingswegen. Transport van gevaarlijke stoffen wordt zoveel
mogelijk gebundeld op deze routes. Naast hiervoor bedoelde infrastructuur moet ook ruimte worden
gereserveerd voor de verbindende en ontsluitende regionale fietsroutes.
Fietsbeleid
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:
1. stimuleren van het gebruik van duurzame vervoerwijzen;
2. bijdrage leveren aan een levendige, economische, bloeiende en (verkeers)veilige stad met een
daarbij passend fietsbeleid;
3. de fiets een prominente plek geven in ruimtelijke ontwikkelingen;
4. een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Het Vlaardingse 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.
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.
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Gezien de doelstelling van het parkeerbeleid, heeft de gemeenteraad op 24 januari 2008 de volgende
beleidskaders voor het parkeerbeleid in Vlaardingen vastgesteld:
1. 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;
2. het parkeerbeleid is erop 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;
3. het parkeerbeleid houdt rekening met de ontwikkeling van een vitale binnenstad;
4. het parkeerbeleid stimuleert het gebruik van duurzame vervoerwijzen;
5. het parkeerbeleid moet op lange termijn kostendekkend zijn.
Het zijn vooral de beleidskaders 1, 2 en 4 die voor het plangebied KW-kades van belang zijn.
In de Parkeernota 2008, op 30 oktober 2008 door de raad vastgesteld als beleidsuitwerking van de
beleidskaders voor het parkeren, zijn parkeernormen vastgelegd. De nota werkt met parkeerkencijfers.
Deze zijn per deelgebied verder uitgewerkt. Het plangebied valt onder het deelgebied 'rest bebouwde
kom'. De parkeerkencijfers variëren per functie. Voor nieuwe ontwikkelingen geldt de eis van parkeren
op eigen terrein. Door het toepassen van parkeernormen bij nieuwbouw, herontwikkeling of
functiewijziging wordt expliciet rekening gehouden met het ruimtebeslag van geparkeerde voertuigen.
Daar waar de ruimte erg schaars is en de parkeerdruk erg hoog is, is gekozen voor het invoeren van
parkeerregulering. Het gebied met (toekomstige) parkeerregulering is omsloten door de
Westlandseweg, Burg. Pruissingel, Beethovensingel, Deltaweg, Galgkade, Spoorsingel, Binnensingel en
Julianasingel. Buiten dit gebied kan in geval van herstructurering de noodzaak van invoering van
parkeerregulering onderzocht worden.
Actieplan Geluid
Vlaardingen heeft, ingevolge de Europese richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van
omgevingslawaai, een Actieplan Geluid opgesteld voor het binnenstedelijk wegverkeer (Actieplan
Geluid, gemeente Vlaardingen, 14 december 2009). Het actieplan is opgesteld nadat een inventarisatie
is uitgevoerd naar de geluidsbelasting vanwege binnenstedelijke wegen op de woningen binnen de
gemeente Vlaardingen. De resultaten van deze inventarisatie zijn vastgelegd in de
geluidsbelastingkaarten.
De doelstellingen van het Actieplan Geluid zijn:
1. het terugdringen van het aantal woningen waarbij sprake is van een plandrempel-overschrijding;
2. mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen behouden en creëren;
3. het kader scheppen voor het opstellen van maatregelen om de bovenstaande doelstellingen te
bereiken;
4. samenhang brengen tussen de diverse beleidsterreinen die de akoestische kwaliteit (mede)
bepalen.
De gewenste effecten van de doelstellingen zijn:
 dat er minder geluidgehinderden zullen zijn; hierdoor zijn er ook minder negatieve
gezondheidseffecten;
 verbeteren van de akoestische kwaliteit (leefomgeving) voor de inwoners van Vlaardingen.
Voor het Actieplan Geluid is een plandrempel vastgesteld. Dit is de grens van de geluidsbelasting op
woningen waarvan Vlaardingen vindt dat een hogere geluidsbelasting niet wenselijk is. Na afweging van
belangen op basis van haalbaarheid en betaalbaarheid is als plandrempel een geluidsbelasting van 65 dB
voor het binnenstedelijk wegverkeerslawaai voorgesteld. De Vlaardingse industrieterreinen zijn
inmiddels gesaneerd. Door de provincie Zuid-Holland zijn zogenaamde maximaal toelaatbare
geluidsbelastingen (MTG), na sanering, vastgesteld. Deze waarden gelden als grenswaarden binnen de
zone en mogen niet overschreden worden. Voor de plandrempel van de Vlaardingse industrieterreinen
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wordt de MTG aangehouden. Buitenstedelijk wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai
afkomstig van gezoneerde industrieterreinen buiten de gemeente Vlaardingen vallen buiten het
actieplan. In het Actieplan Geluid zijn maatregelen beschreven die in de periode 2009-2013 moeten
worden uitgevoerd. De belangrijkste maatregel is het toepassen van geluidsreducerend asfalt en
geluidsreducerende klinkers op plaatsen waar normen worden overschreden.
Visie externe veiligheid
In de beleidsvisie Ruimte voor duurzame veiligheid staat de samenhang tussen ruimtelijke ordening,
economie, beheersbaarheid en verantwoording van risico's centraal. Met deze beleidsvisie geeft de
gemeente concreet richting aan een aanvaardbaar veilige invulling van haar ruimtelijke ontwikkelingen.
Voor concrete bouwplannen of bij het opstellen van bestemmingsplannen geeft deze visie de
planologische kaders voor het omgaan met risico's. Indien nodig worden hieraan voorwaarden
gekoppeld die de risico's beheersbaar houden of zelfs geheel uitsluiten. Deze planologische kaders
bieden vooraf duidelijkheid in de omgang met externe veiligheid bij ruimtelijke plannen. Dat geldt zowel
voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van risicobronnen als voor nieuwe en bestaande
risicobronnen. De beleidsvisie bestaat uit vier delen. In het eerste deel zijn de ambities weergegeven,
die invulling geven aan het doel van de visie: “concreet richting geven aan een aanvaardbaar veilige en
duurzame invulling van de ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaardingen”. In het tweede deel is het wettelijk
kader weergegeven en de huidige risicosituatie beschreven waaruit de beleidsuitgangspunten en
ambities zijn ontstaan. In het derde deel is het risicobeleid uitgewerkt voor specifieke onderwerpen
zoals nieuwe en bestaande risicobronnen, veranderingen bij inrichtingen, advisering veiligheidsregio,
GR-verantwoording en risicocommunicatie. In het vierde en laatste deel van de visie zijn de ambities
uitgewerkt in concrete planologische kaders voor nieuwe ruimtelijke plannen. Bij het opstellen van de
planologische kaders is onderscheid gemaakt in risicobronnen en gebieden.
Programma Duurzaamheid 2012-2015
Met het duurzaamheidsprogramma wil de gemeente een extra impuls geven aan energiebesparende
maatregelen, het stimuleren van het gebruik van duurzame energie, zoals zonne- en windenergie,
warmte/koude opslag en aardwarmte. Verder stimuleert de gemeente duurzame mobiliteit, het
duurzaam gebruik van grondstoffen en het hergebruik van afvalstoffen. Voorbeelden van duurzame
mobiliteit zijn elektrisch vervoer, openbaar vervoer (ook over het water) en de fiets. Deze maatregelen
dragen ook bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het verminderen van geluidsoverlast,
luchtverontreiniging en stank.
Actieplan Economie (2013)
De gemeenteraad heeft op 24 januari 2013 het Actieplan Economie vastgesteld. Het plan streeft naar
een betere balans tussen wonen, werken en recreëren. Om dat te bereiken is een groot aantal
maatregelen beschreven om de economie in Vlaardingen te stimuleren. Vooral de maatregel “meer
banen” in het actieplan heeft direct effect op de extra (bedrijfs)ruimte die het college denkt nodig te
hebben.
Meer banen
De werkgelegenheid in Vlaardingen is redelijk stabiel, maar ten opzichte van vergelijkbare gemeenten
heeft Vlaardingen weinig banen. In tegenstelling tot veel gemeenten met 60.000 tot 80.000 inwoners
vervult Vlaardingen geen regiofunctie. Reden is dat Rotterdam in deze regio de grote trekpleister is.
Rotterdam heeft veel meer banen dan inwoners. In Vlaardingen is dat precies andersom.
Bovendien heeft Vlaardingen ook al langere tijd relatief veel werkloosheid. Het feit dat veel inwoners
een beroep moeten doen op een uitkering betekent een dubbel tekort: veel bijstandsuitkeringen en
weinig bestedingen van de inwoners in de stad.
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Om te zorgen dat Vlaardingen meer in balans komt, heeft zij een beter ondernemersklimaat en meer
banen nodig. Hiervoor wil de gemeente ondernemers aantrekken die ook willen blijven. In dit kader
zoekt de gemeente bedrijven die duurzame en kennisintensieve werkgelegenheid bieden, gericht op de
haven, maintenance, cleantech en zorg. Verwacht wordt dat de komende jaren in deze sectoren immers
veel mensen nodig zijn. Het zijn bovendien vakgebieden met een mooie balans tussen maak- en
kennisindustrie. Doel is dat Vlaardingen in 2030 voor de regio een belangrijke stad is op het gebied van
kennis en innovatie.
Om dit doel te bereiken wordt ingezet op de samenwerking met instanties zoals het Rotterdam
Investment Agency, en door bedrijven die water als transportmiddel gebruiken voorrang te geven bij
vestiging aan een haven. Daarnaast knapt de gemeente Vlaardingen, samen met het bedrijfsleven,
bestaande bedrijventerreinen op en wordt van de “Vergulde Hand West” een nieuw bedrijventerrein
gemaakt. Laatste is vooral van belang om enerzijds nieuwe bedrijven aan te trekken en anderzijds om
ruimte te bieden voor bestaande bedrijven die van locatie willen veranderen. Voldoende aantrekkelijke,
duurzame, en bereikbare bedrijventerreinen binden immers de gewenste bedrijvigheid aan de stad.
Voor de vestiging van kantoren wordt samengewerkt met de ontwikkelaar van kantorenpark Vijfsluizen.
Ten slotte komt er een platform waarin zorg, ondernemers, overheid en onderwijs elkaar structureel
ontmoeten. Dit levert een bijdrage aan vernieuwing in de zorg. In het Actieplan Economie is hierop de
ambitie uitgesproken om tot 2020 te streven naar 10% groei van de werkgelegenheid in Vlaardingen.
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.
 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.
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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.
2

In zijn 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, 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 is uitbreiding van het
winkelvloeroppervlak in de dagelijkse artikelen sector in twee gevallen toelaatbaar:
 Indien het modernisering (schaalvergroting of specialisatie) betreft. Modernisering is noodzakelijk
wanneer dit betekent dat de aantrekkingskracht van een winkelcentrum hierdoor behouden blijft.
2
Het maximale aantal m 's wvo voor een supermarkt is hierbij afhankelijk van het verzorgingsgebied
2
en maximaal 0,25 m wvo per inwoner. Dit betekent, dat er in het hoofdwinkelcentrum maximaal
2
2
1.000 m wvo (inclusief de VOP en de Oostwijk), in De Loper maximaal 1.400 m wvo en op de Van
2
Hogendorplaan maximaal 500 m wvo beschikbaar is.
 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 continueren wij
het bestaande beleid van bestaande bedrijfsruimten in woonwijken, die zijn bedoeld voor kleinschalige
bedrijven en voorzieningen, waaronder detailhandel.
Horecanota 2010
Met de Horecanota wordt gestreeft naar een ontwikkeling die aantrekkingskracht en kwaliteit van het
wonen, werken, winkelen en verblijven in de gemeente versterkt.
Detailhandel, horeca en vermaak zijn belangrijk voor de Vlaardingse economie. Deze voorzieningen
dragen bij aan de leefbaarheid van de stad en haar imago. Het horeca- en vermaakaanbod in de
winkelcentra is momenteel te eenzijdig en sluit niet goed aan op de winkel- of verblijfsfunctie. De
gemeente streeft voor de toekomst naar een kwaliteitsverbetering in detailhandel en horeca.
In de Koningin Wilhelminahaven is inmiddels een aantal horecagelegenheden gevestigd. Uitbreiding van
deze horeca is mogelijk aan de binnenzijde en op de kop van de Koningin Wilhelminahaven aan de
nieuwe Maaszijde. Dit gebied zou in de toekomst uit kunnen groeien tot het uitgangsgebied in
Vlaardingen.
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Binnen de gemeente Vlaardingen zijn diverse typen horeca aanwezig. Om duidelijkheid te krijgen welke
type horeca zich ergens wel of juist niet kan vestigen, is een categorie-indeling gemaakt. Deze
horeca-indeling is overgenomen in de begrippen.
Gebiedsvisie Rivierzone
De gebiedsvisie Rivierzone is een nadere uitwerking van het Actieplan Wonen op weg naar 2030. Een
van de belangrijkste doelstellingen van het project Rivierzone is de stad weer te verbinden met het
water. In de Rivierzone is het rustig wonen, met het gemak van de grote stad en het openbaar vervoer
op loopafstand. Aan de overkant van de Rivierzone ligt veel industrie. De afgelopen jaren hebben deze
bedrijven veel gedaan aan het verminderen van geluid- en geuroverlast. De wettelijk gestelde targets
zijn gehaald en het geluid en de geur zijn enorm afgenomen. De mensen die in de Rivierzone wonen,
ervaren de industrie niet als hinderlijk. Mensen die in het gebied (komen) wonen zijn zich bewust van de
industrie en accepteren dit.
De gebiedvisie gaat voor het gebied rond de Koningin Wilhelminahaven uit van de ontwikkeling tot een
robuust gebied met een heel eigen dynamiek. Deze dynamiek is in de jaren voorafgaand aan 2030
opgepikt door de horeca en dienstverlenende bedrijven. De oude, industriële haven met zijn historische
panden, pakhuizen en monumenten hebben de basis gevormd voor de herontwikkeling van het gebied.
Door deze sfeer en de panden te koesteren, is het een buitengewoon aantrekkelijk gebied voor het
levendige woonmilieu. Studenten, starters en kunstenaars hebben hun plek gevonden aan de KW-kades,
tussen de dynamiek van de horeca. Op het schiereiland staan robuuste woningen in het midden
segment. In het gebied is een (zeejacht)haven voor bewoners van de Nieuwe Maas en voor bezoekers
die vanaf deze aanlegplaats lopend of fietsend de stad kunnen bezoeken.
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Hoofdstuk 3

3.1

Gebiedsvisie

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de bestaande ruimtelijke en functionele situatie in kaart gebracht en wordt
ingegaan op de gewenste ontwikkelingen. Gezamenlijk vormen zij de basis voor de bestemmingsregeling
(plankaart en regels).

3.2

Bestaande situatie

3.2.1
Inleiding
Dit hoofdstuk bevat een analyse van de bestaande situatie in het plangebied en de directe omgeving.
Binnen het plangebied zijn, naast het aanwezige water en de verschillende wegen, diverse functies
gevestigd. Deze zijn hieronder per functie beschreven.
3.2.2
Bedrijvigheid
De meest voorkomende functie binnen het plangebied is bedrijvigheid. Deze bedrijvigheid is ontstaan
gezien de ligging aan de Koningin Wilhelminahaven. Destijds was veel vraag naar haven-gebonden
bedrijven. Deze vraag is de afgelopen jaren sterk afgenomen, waardoor veel bedrijvigheid plaats heeft
gemaakt voor andere functies. Ook zijn door de afgenomen vraag enkele panden leeg komen te staan.
3.2.3
Horeca
Binnen het plangebied komen verschillende horecagelegenheden voor. Aan de Koningin
Wilhelminahaven noordzijde betreft het enkele restaurants en een discotheek. Aan de Koningin
Wilhelminahaven zuidzijde zijn een snackbar, eetcafe, discotheek en grandcafe gevestigd.
3.2.4
Kantoorfuncties
Binnen het plangebied komen kantoorpanden voor als onderdeel van (achterliggende) bedrijven. Er zijn
geen zelfstandige kantoren aanwezig.
3.2.5
Wonen
Verspreid binnen het plangebied wordt er gewoond. Het betreft met name boven- bedrijfswoningen.
3.2.6
Groenvoorzieningen
In het westen van het plangebied, tussen de Koningin Wilhelminahaven, de Oosthavenkade en Grote
Visserijplein, is een klein parkje aangelegd rondom het kunstwerk van Govert van Brandwijk: "Visser".
3.2.7
Overig
Op het adres Grote Visserijplein 1 is een seksinrichting aanwezig. Deze is voorzien zijn van een
exploitatievergunning voor een seksinrichting en escortbedrijf.
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3.3

Visie op gewenste ontwikkeling

Algemeen
De afgelopen jaren is het aantal direct haven-gebonden bedrijven afgenomen. De ruimte voor verdere
groei en expansie van de haven in Vlaardingen ontbreekt. De doelstelling van de gemeente Vlaardingen
is de economische basis van Vlaardingen te versterken. Hierbij worden verouderde, overlastgevende
industrieën geleidelijk vervangen door economische activiteiten als dienstverlening, horeca en recreatie.
De kleinschaligheid van de oude stad dient doorgetrokken te worden door de economische
heroriëntatie te combineren met woningbouw. In het onderhavige plangebied zijn steeds minder
bedrijven gevestigd en krijgen andere functies een belangrijkere functie.
Het bestemmingsplan KW-kades betreft een conserverend plan. Toekomstige ontwikkelingen worden in
dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. Eventuele toekomstige ontwikkelingen worden later in een
aparte procedure mogelijk gemaakt.
Beschermd stadsgezicht
Het plangebied (exclusief de Nieuwe Maas) is onderdeel van het beschermd stadsgezicht Vlaardingen.
Hiermee is rekening gehouden in het bestemmingsplan. Zie ook paragraaf 5.13. Vanwege de ligging in
het beschermd stadsgezicht geldt er in het plangebied een strikte bouwregeling.
Milieuzonering
Bij de zonering van het bedrijventerrein wordt rekening gehouden met bestaande en toekomstige
woningen in de omgeving van het plangebied. In paragraaf 5.3 wordt hierop nader ingegaan.
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Hoofdstuk 4

4.1

Verkeer en vervoer

Algemeen

Verkeer en vervoer legt een aanzienlijk beslag op de ruimte in de stad. In het verlengde van het GVVP,
het Fietsplan Vlaardingen en de nota Parkeerbeleid Vlaardingen 2008 moet de ruimte voor het verkeer
binnen het streven naar efficiënt ruimtegebruik worden vastgelegd in het bestemmingsplan.
Met het groeiende autobezit hangt samen dat de hoeveelheid verkeer jaarlijks toeneemt. De toename is
locatiegebonden en afhankelijk van de functie van het gebied en de infrastructuur binnen dat gebied. In
het plangebied zijn de komende jaren ruimtelijke ontwikkelingen voorzien.

4.2

Verkeersstructuur

Het wegennet in het plangebied is gericht op een ontsluiting via het Sluisplein naar de Vulcaanweg.
De categorie-indeling van het wegennet in gebiedsontsluitingswegen (50 km/u) en erftoegangswegen
(30 km/u) is een belangrijke bouwsteen van Duurzaam Veilig. Hierbij worden functie, vormgeving en
gebruik van de weg op elkaar afgestemd. Waar bij gebiedsontsluitingswegen de nadruk ligt op het
bereikbaar houden en vlot afwikkelen van het verkeer, ligt bij erftoegangswegen de nadruk meer op de
toegankelijkheid en de verblijfsfunctie. Bij werkzaamheden aan de wegen in het plangebied worden
deze zoveel mogelijk conform de uitgangspunten van Duurzaam Veilig vormgegeven.
De Vulcaanweg en het Sluisplein zijn gebiedsontsluitingswegen. Alle overige wegen in het plangebied
zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen.
Om op de KW-Haven NZ de havengerelateerde werkzaamheden van het (recreatieve) personenverkeer
te scheiden bestaan er ideeën om in deze weg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Dit idee bevindt
zich momenteel in de onderzoeksfase.

4.3

Fietsstructuur

Het gebruik van de fiets en het lopen wordt vanuit mobiliteits- en milieuoogpunt bevorderd. 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.
In het plangebied KW-Haven NZ/ZZ bevinden zich geen regionale fietsverbindingen. Naast de regionale
fietsverbindingen zijn in het GVVP en het Fietsplan ook lokale fietsverbindingen opgenomen.
Bij ontwikkelingen moeten voldoende fietsparkeerplaatsen aangebracht worden. De toepassing van de
meest recente fietsparkeernormen bij ontwikkelingen zorgt voor voldoende fietsparkeerplaatsen.
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4.4

Openbaar vervoer

Er is geen openbaar vervoer in het plangebied KW-Haven NZ/ZZ. In figuur 4.1 zijn de haltes van het
openbaar vervoer rondom het plangebied weergegeven.

Figuur 4.1 Haltes openbaar vervoer rondom het plangebied
Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam heeft op 10 juli 2014 het besluit genomen om de
spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van Holland om te bouwen tot metro en de lijn aan te laten sluiten
op het regionale metronet. Naar verwachting is de ombouw eind 2017 klaar.
De Stadsregio Rotterdam heeft een ontwerp-programma Naar een Toekomstvast Openbaar Vervoer
opgesteld. Hierin staan de bezuinigingmaatregelen voor de komende 10 jaar verwoord. Het is
momenteel nog een ontwerp-programma, dat halverwege dit jaar (2012) door de Stadsregio Rotterdam
vastgesteld wordt.

4.5

Parkeren

In het plangebied KW-Haven NZ/ZZ is de druk op de bestaande, openbare parkeervoorzieningen op
gezette tijden hoog, mede als gevolg van het parkeren van vrachtwagen op de kades. Voorstellen om de
overlast van het vrachtwagenparkeren terug te dringen zijn ontwikkeld en liggen momenteel ter
besluitvorming bij het college.
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Voor het bepalen van het aantal benodigde parkeerplaatsen als gevolg van de geplande ontwikkelingen
wordt gerekend met parkeernormen. De te hanteren parkeernormen staan in de meest recente
parkeernota van de gemeente Vlaardingen. Uitgangspunt voor de ontwikkelingen in KW-Haven NZ/ZZ is
dat de te verwezenlijken bouwprojecten op eigen terrein voldoen aan de parkeernorm.
Bij het berekenen van het benodigde aantal parkeerplaatsen bij ontwikkelingen wordt onder andere
rekening gehouden met dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Dit houdt in dat parkeerplaatsen bij
verschillende functies, bijvoorbeeld woningen en kantoren, met elkaar uitgewisseld kunnen worden.
Overdag zijn er bij woningen minder parkeerplaatsen nodig en bij kantoren meer en 's avonds is dit
omgekeerd. Dit maakt dubbelgebruik mogelijk.
Het bevorderen van het parkeren op eigen terrein komt in het bestemmingsplan komt tot uitdrukking
door het stellen van parkeernormen aan nieuwe planologische ontwikkelingen.
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Hoofdstuk 5

5.1

Onderzoek

Inleiding

Het plangebied is van oudsher in gebruik als bedrijventerrein. In de loop van de jaren hebben zich in het
gebied rond de haven ook andere functies gevestigd, in het bijzonder verschillende
uitgaansgelegenheden. Voor bedrijventerreinen geldt dat de milieuaspecten in een bestemmingsplan
een grote rol spelen. Dit heeft onder andere te maken met de noodzaak om afstand te houden tussen
de bedrijven als milieubelastende bron en milieugevoelige functies in de omgeving (milieuzonering).
Ook andere aspecten hebben invloed op de milieusituatie op en rond bedrijventerreinen. In dit
hoofdstuk komende de volgende milieu- en omgevingsaspecten aan de orde:
 Besluit milieueffectrapportage;
 milieuzonering bedrijvigheid;
 industrielawaai;
 wegverkeerslawaai;
 luchtkwaliteit;
 externe veiligheid;
 kabels en leidingen;
 bodemkwaliteit;
 water;
 ecologie;
 archeologie;
 cultuurhistorie.
Elk milieuaspect wordt in een separate paragraaf behandeld. Per milieuaspect wordt ingegaan op:
 het toetsingskader: eerst wordt bekeken wat het toetsingskader is waaraan het betreffende
milieuaspect moet worden getoetst;
 het onderzoek: vervolgens zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen;
 de conclusie: elke paragraaf sluit af met een conclusie over de gevolgen van het milieuaspect voor
dit bestemmingsplan.

5.2

Besluit milieueffectrapportage

5.2.1
Toetsingskader
De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 maken onderscheid in:
 een mer-plicht voor plannen (planmer);
 een mer-(beoordelings)plicht voor projecten (projectmer).
Een milieueffectrapportage staat niet op zichzelf, maar is een hulpmiddel bij de besluitvorming van de
overheid over een plan of project. Daarom is:
 de planmer gekoppeld aan de besluiten van de overheid die het kader scheppen voor een
mer-(beoordelings)plichtige activiteit. Een planmer is tevens aan de orde indien voor een project
een zogenaamde passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 vereist is;
 de projectmer gekoppeld aan de besluiten (plannen of vergunningen) van de overheid die de
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realisatie een mer-(beoordelings)plichtige activiteit direct mogelijk maken.

5.2.2
Onderzoek en conclusie
Binnen het plangebied wordt plaats geboden aan bedrijvigheid. Omdat in de milieuzonering (zie
paragraaf 5.3) rekening wordt gehouden met de toekomstige transformatie naar woningbouw op het
westelijke deel van het schiereiland, is de algemene toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten relatief laag
(maximaal categorie 3.2). Het is daardoor niet aannemelijk dat zich binnen het plangebied bedrijven
zullen vestigen die mer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn in het kader van de
milieuvergunningenprocedure. Daarnaast zijn in de omgeving van het plangebied geen Natura
2000-gebieden gelegen. Significante negatieve effecten op Natura 2000 kunnen om deze reden worden
uitgesloten. Het plangebied is reeds grotendeels bebouwd en het bestemmingsplan bevat vrijwel geen
onbenutte bouwmogelijkheden van enige omvang.
Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van verplichtingen op grond
van het Besluit milieueffectrapportage.

5.3

Milieuzonering bedrijvigheid

5.3.1
Toetsingskader
Om milieuhinder ter plaatse van gevoelige bestemmingen in de omgeving van het plangebied te
voorkomen, is voor het bedrijventerrein een milieuzonering uitgewerkt. De milieuzonering is gekoppeld
aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en
bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. De milieuzonering en de gebruikte
Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (herziene
uitgave 2009). Gelet op het bedrijfsmatige karakter van het plangebied, is in dit bestemmingsplan
gebruikgemaakt van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'. Voor een nadere toelichting op
de aanpak van de milieuzonering met behulp van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'
wordt verwezen naar bijlage 1.

5.3.2
Onderzoek en conclusie
Richtafstanden
Bij de milieuzonering wordt rekening gehouden met milieuaspecten als geur-, stof- en geluidshinder. De
richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk. Uit jurisprudentie en de genoemde
VNG-publicatie blijkt dat in het geval van een gemengd gebied verkleinde richtafstanden gelden (zie
tabel 5.1). Bij de zonering worden ten opzichte van de woonwijken ten noorden van het plangebied de
volledige richtafstanden gehanteerd.
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Tabel 5.1 Overzicht richtafstanden per milieucategorie
milieucategorie
richtafstand (in meters)
rustige woonwijk
gemengd gebied
1
10
0
2
30
10
3.1
50
30
3.2
100
50
4.1
200
100
4.2
300
200
5.1
500
300
5.2
700
500
5.3
1.000
700
6
1.500
1.000
Algemene toelaatbaarheid
Bij de zonering van het bedrijventerrein wordt rekening gehouden met de woonwijken ten noorden van
het plangebied. Voor deze woonwijken zijn de richtafstanden voor een rustige woonwijk als
uitgangspunt gehanteerd.
Op het westelijke deel van het Schiereiland is zowel in het gemeentelijke Structuurplan Rivierzone als in
de provinciale Structuurvisie een transformatie naar wonen voorzien. De gemeente Vlaardingen is bezig
met de planvorming. In de milieuzonering wordt rekening gehouden met de toekomstige transformatie
naar woningbouw. Gezien de ligging van de locatie in een milieubelast gebied (grenzen aan gezoneerde
industrieterrein en op korte afstand van de Nieuw Maas) is het niet noodzakelijk en wenselijk om de
richtafstanden voor een rustige woonwijk aan te houden. Er is voor gekozen om tot een afstand van 50
m (gemeten uit de toekomstige grens van het bedrijventerrein) activiteiten uit categorie 3.1 toe te
staan. Vanaf een afstand van 50 m uit de grens zijn bedrijfsactiviteiten uit categorie 3.2 toelaatbaar (het
meest oostelijke deel van het schiereiland).
Binnen het plangebied is een beperkt aantal (bedrijfs)woningen aanwezig. Aangezien de woningen zijn
gelegen op een gezoneerd industrieterrein wordt in de milieuzonering geen rekening gehouden met de
richtafstanden voor geluid in relatie tot deze woningen. Vanuit andere milieuaspecten (geurhinder,
stofhinder, gevaar) is het echter wel wenselijk om in de milieuzonering in enige mate rekening te
houden met deze woningen. Op de bedrijfspercelen grenzend aan de (bedrijfs)woningen worden
bedrijfsactiviteiten tot maximaal categorie 3.1 algemeen toelaatbaar geacht.
De Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' vermeldt indices voor de verkeersaantrekkende
werking. Vanuit het oogpunt van verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en leefbaarheid is ervoor
gekozen om nieuwe bedrijven die potentieel zeer veel goederenverkeer aantrekken (aangeduid met 3G)
in dit bestemmingsplan in principe uit te sluiten. Voor een uitgebreidere motivering wordt verwezen
naar bijlage 2.
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Bevoegdheid tot afwijken
Het bevoegd gezag kan gebruikmaken van een omgevingsvergunning om bedrijven toe te staan die zijn
genoemd in ten hoogste 2 categorieën hoger dan algemeen toelaatbaar is, mits deze bedrijven (als
gevolg van de geringe omvang van hinderlijke (deel)activiteiten of door een milieuvriendelijke
werkwijze) naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met de bedrijven genoemd in de
lagere algemeen toegelaten milieucategorieën. Ook is een bevoegdheid tot afwijken opgenomen voor
bedrijven die niet zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein', mits deze naar
aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met de toegelaten bedrijven. Verder is bevoegdheid
tot afwijken opgenomen voor bedrijven die op basis van de Staat van Bedrijfsactiviteiten
'bedrijventerrein' potentieel zeer veel goederenverkeer aantrekken (aangeduid met 3G).
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken indien de infrastructuur in de omgeving
dusdanig is gewijzigd dat er in het plangebied bedrijven met verkeersindex 3G kunnen worden
toegestaan zonder dat daardoor problemen in de verkeersafwikkeling ontstaan. Het bevoegd gezag kan
tevens bij een omgevingsvergunning afwijken indien het betrokken bedrijf gelet op de specifieke
werkwijze qua verkeersaantrekkende werking gelijkgesteld kan worden met bedrijven met een andere
verkeersindex dan 3G.
Bedrijveninventarisatie
De in het plangebied aanwezige bedrijven zijn geïnventariseerd en ingeschaald in de categorieën van de
gebruikte Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'. Bestaande bedrijven die vallen in een hogere
categorie dan volgens de uitgewerkte milieuzonering algemeen toelaatbaar is, hebben een specifieke
functieaanduiding op de plankaart gekregen (zie het overzicht in bijlage 3). Hierdoor zijn de genoemde
(afwijkende) bedrijfsactiviteiten volgens het bestemmingsplan toegestaan. Gelet op de ligging van deze
bedrijven op het bestaande bedrijventerrein en het huidige functioneren van dit bedrijventerrein, acht
de gemeente het niet wenselijk de betreffende bedrijven weg te bestemmen of te verplaatsen.
Conclusie
In het bestemmingsplan wordt door de gehanteerde milieuzonering zorg gedragen voor een goed woonen leefklimaat ter plaatse van de woningen en worden de bestaande bedrijven niet in hun functioneren
belemmerd. Toekomstige bedrijven kunnen zich alleen binnen het gebied vestigen wanneer zij vallen
binnen de algemene toelaatbaarheid, dan wel in het kader van een omgevingsvergunning wordt
aangetoond dat zij voldoen aan de gestelde voorwaarden.

5.4

Industrielawaai

5.4.1
Toetsingskader
Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) dienen alle industrie- en bedrijventerreinen, waarop inrichtingen
zijn of kunnen worden gevestigd die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken, gezoneerd
te zijn. De bedoelde inrichtingen - vroeger ook wel 'A-inrichtingen' genoemd - zijn nader genoemd in
artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht. Rondom deze industrieterreinen dient een geluidszone
te worden vastgesteld en vastgelegd in bestemmingsplannen. Buiten deze zone mag de geluidsbelasting
als gevolg van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) bedragen. Bij het mogelijk maken van nieuwe
geluidsgevoelige functies dient rekening te worden gehouden met de zonering van industrielawaai.
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5.4.2
Onderzoek en conclusie
Een groot deel van het plangebied KW-kades is onderdeel van het gezoneerde industrieterrein
Vulcaanhaven. Voor het industrieterrein Vulcaanhaven is een geluidzone vastgesteld (samen met het
terrein Klein Vettenoord) die ruim om de gezoneerde terreinen ligt. Omdat de saneringsgrenswaarde
van 55 dB(A) bij een deel van de woningen in Vlaardingen wordt overschreden is een
saneringsprogramma vastgesteld om de geluidsbelasting in de woongebieden terug te dringen. Het
bestemmingsplan KW-kades heeft geen gevolgen voor de begrenzing van het gezoneerde
industrieterrein en de begrenzing van de geluidzone.
Er zijn binnen het plangebied in de huidige situatie geen zogenaamde 'grote lawaaimakers' gevestigd.
Gezien de algemene toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten (zie paragraaf 5.3) is het ook niet
aannemelijk dat zich in de toekomst inrichtingen zoals genoemd in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit
omgevingsrecht binnen het plangebied zullen vestigen. In het bestemmingsplan is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de begrenzing van het gezoneerde industrieterrein aan te passen
in verband met teokomstige woningbouwontwikkelingen in het plangebied of in de omgeving daarvan.
Daarbij dient te worden aangetoond dat ter plaatse van woningen op het voormalige gezoneerde
industrieterrein wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder, dan wel aan een
verleende hogere grenswaarde en dat door de wijziging geen onevenredige beperkingen voor bedrijven
ontstaan.
Naast het feit dat een groot deel van het plangebied onderdeel is van het gezoneerde industrieterrein
Vulcaanhaven, is van belang dat het gehele plangebied is gelegen binnen de geluidzone van
industrieterrein Botlek-Pernis. Aangezien het bestemmingsplan geen nieuwe geluidgevoelige
bestemmingen mogelijk maakt, vormt de ligging binnen deze geluidzone geen belemmering voor de
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
De begrenzing van het gezoneerde terrein en de geluidszones van de gezoneerde terreinen zijn - voor
zover deze binnen het plangebied zijn gelegen - opgenomen op de plankaart.

5.5

Wegverkeerslawaai

5.5.1
Toetsingskader
Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven - en spoorlijnen bevinden zich
op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidshinder vanwege de weg
getoetst moet worden. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van
binnen of buiten stedelijke ligging. De geluidshinder wordt berekend aan de hand van de Europese
dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De waarde
vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.
Gemeentelijk geluidsbeleid
Door de gemeente Vlaardingen wordt op dit moment een beleidsregel hogere grenswaarden geluid
opgesteld. In de ontwerpbeleidsregel zijn voorwaarden opgenomen voor het vaststellen van hogere
waarden. De voorwaarden zijn afhankelijk van de vraag welke geluidsbron het betreft, of het om
woningen dan wel om andere geluidsgevoelige bestemmingen gaat, of de geluidsgevoelige bestemming
dan wel de geluidsbron het eerst aanwezig was en onder welke omstandigheden de woningen of
geluidsgevoelige bestemmingen dan wel de geluidsbron wordt gerealiseerd. De voorwaarden zijn in de
beleidsregel nader gespecificeerd.
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5.5.2
Onderzoek en conclusie
Binnen het plangebied en in de omgeving daarvan liggen verschillende gezoneerde wegen. Daarnaast
ligt direct ten noorden van het plangebied de spoorlijn Rotterdam - Hoek van Holland. Het verkeer op de
Vulcaanweg en de spoorlijn zijn van belang als het gaat om de geluidbelasting in het noordelijke deel
van het plangebied. In het zuidelijke deel is industrielawaai maatgevend (zie paragraaf 5.4).
Binnen het bestemmingsplan KW-kades zijn geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen voorzien die
in het kader van de Wgh akoestisch onderzoek (wegen of spoorwegen) vereisen. Ook zijn geen nieuwe
wegen of wijzigingen aan bestaande wegen en spoorwegen voorzien.
De Wgh staat de vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan niet in de weg.

5.6

Luchtkwaliteit

5.6.1
Toetsingskader
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door titel 5.2 van de Wet milieubeheer, ook wel
Wet luchtkwaliteit (Wlk) genoemd. De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en
stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk
langs wegen met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en
daggemiddelde) van belang. In tabel 5.2 is een overzicht opgenomen van de grenswaarden voor
stikstofdioxide en fijn stof zoals die gelden na het in werking treden van het NSL (op 1 augustus 2009).
Tabel 5.2 Grenswaarden maatgevende stoffen Wlk
stof
toetsing van
grenswaarde
stikstofdioxide
jaargemiddelde concentratie 60 µg/m³
(NO2)
jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³
fijn stof (PM10)
jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³
24-uurgemiddelde
max. 35 keer p.j. meer dan
concentratie
50 µg/m³

geldig
2010 tot en met 2014
vanaf 2015
vanaf 11 juni 2011
vanaf 11 juni 2011

Besluit Niet in betekenende mate bijdragen (NIBM)
In dit NIBM en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege de
gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2
situaties onderscheiden:
 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO 2 en PM10;
 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorie
betreft woningbouw- en kantoorlocaties onder bepaalde voorwaarden.

5.6.2
Onderzoek en conclusie
In en rond het plangebied is sprake van verschillende bronnen van luchtverontreiniging, te weten
wegverkeer, bedrijvigheid en scheepvaartverkeer. Uit de gegevens die beschikbaar zijn via de
monitoringstool die onderdeel is van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(www.nsl-monitoring.nl) blijkt dat in 2011 ruimschoots werd voldaan aan de grenswaarde voor de
jaargemmiddelde concentratie fijn stof (zie figuur 5.1). Daarnaast blijkt dat in 2015 op vrijwel alle
locaties in de omgeving van het plangebied wordt voldaan aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde
concentratie stikstofdioxide. Uitzondering vormt de tunnelmond van de Beneluxtunnel ten zuiden van
de Nieuwe Maas (zie figuur 5.2).
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Figuur 5.1 Jaargemiddelde concentraties fijn stof in 2011
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Figuur 5.2 Jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide in 2015
Het bestemmingsplan maakt geen grootschalige uitbreidingen of functiewijzigingen mogelijk. Met de
toegepaste milieuzonering worden beperkingen gesteld aan de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten.
Daarnaast zijn nieuwe bedrijven die potentieel zeer veel goederenverkeer aantrekken uitgesloten.
Daarmee is uitgesloten dat het voorliggende bestemmingsplan leidt tot een verslechtering van de
luchtkwaliteit.
De Wlk staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg. Het plan voldoet uit het oogpunt
van luchtkwaliteit aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.
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5.7

Externe veiligheid

5.7.1
Toetsingskader
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken,
namelijk:
bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door leidingen.
In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico
(PR) en het groepsrisico (GR). 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. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal
een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen.
Een uitgebreid overzicht van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid is
opgenomen in bijlage 4.

5.7.2
Onderzoek
Risicovolle inrichtingen
Uit de provinciale risicokaart (risicokaart.nl) en de risico-inventarisatie in het kader van de gemeentelijke
veiligheidsvisie (zie bijlage 5) blijkt dat binnen het plangebied geen risicovolle inrichtingen zijn gevestigd.
In de omgeving van het plangebied zijn echter wel verschillende inrichtingen aanwezig, waaronder
VOPAK Terminal Vlaardingen en de Nederlandse Erts en Mineraalbewerking (ten oosten van het
plangebied) en diverse inrichtingen aan de overzijde van de Nieuwe Maas (waaronder Shell Nederland).
Uit de provinciale risicokaart en de risico-inventarisatie in het kader van de gemeentelijke
veiligheidsvisie kunnen de volgende conclusies worden getrokken over de risicosituatie rond de
verschillende inrichting (PR en GR):
-6
 De PR 10 -contour van Vopak reikt tot over het plangebied, maar er zijn geen kwetsbare objecten
binnen deze contour gelegen. Er is dan ook geen sprake van een saneringssituatie. Het GR ligt onder
de oriëntatiewaarde.
 Voor de overige inrichtingen in de omgeving van het plangebied is geen sprake van een PR
-6
10 -contour buiten de grenzen van de inrichting, of reikt deze niet tot over het plangebied. In alle
gevallen ligt het GR onder de oriëntatiewaarde.
Voor nadere informatie over de hoogte van het GR rondom de inrichtingen wordt verwezen naar de
risico-inventarisatie in bijlage 5.
Het bestemmingsplan staat geen vestiging van nieuwe Bevi-inrichtingen toe. Het bestemmingsplan
-6
maakt daarnaast geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten mogelijk binnen de PR 10 -contour
van Vopak. Aangezien het bestemmingsplan consoliderend van aard is en vrijwel alle
bouwmogelijkheden reeds zijn ingevuld, zal de vaststelling van het bestemmingsplan geen gevolgen
hebben voor de hoogte van het GR. Aan het slot van deze paragraaf is een verantwoording van het GR
opgenomen.
Vervoer van gevaarlijke stoffen
Binnen het plangebied en in de directe omgeving daarvan vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats
over de weg en het water. Er is geen sprake van risicovolle leidingen.
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Transport over de weg
Over de route Vulcaanweg/Schiedamsedijk vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Aangezien het
alleen gaat om vervoer van en naar de risicovolle inrichtingen in de Rivierzone, is het aantal
transportbewegingen ter hoogte van het plangebied beperkt. Uit de 'Inventarisatie externe veiligheid
-6
route gevaarlijke stoffen in Vlaardingen' (december 2006) blijkt dat de PR 10 -contour niet buiten de
weg ligt en dat het GR onder de oriënterende waarde is gelegen. Het bestemmingsplan heeft geen
gevolgen voor de risicosituatie langs deze transportroute.
Transport over het water
Ten zuiden van het plangebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de Nieuwe Maas. In het
verleden zijn in het kader van plannen in de Rivierzone verschillende risicoberekeningen uitgevoerd,
waaruit blijkt dat de orientatiewaarde voor het groepsrisico wordt benaderd en mogelijk zelfs
overschreden. Er is op dit moment nog geen valide rekenmothodiek om een definitieve conclusie te
kunnen trekken over de hoogte van het groepsrisico. Op basis van de onderzoek uit het verleden kan
echter wel worden geconcludeerd dat het groepsrisico een aandachtspunt is in de zone langs de Nieuwe
Maas. Het bestemmingsplan is consoliderend van aard en heeft dan ook geen relevante gevolgen voor
de risicosituatie langs de Nieuwe Maas.
In het (concept) Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) worden plasbrandaandachtsgebieden
aangewezen. Volgens het ontwerpBasisnet water is het plasbrandaandachtsgebied gelegen binnen 40 m
vanaf de kade. Verwacht wordt dat de wet- en regelgeving inzake het Basisnet eind 2014 in werking zal
kunnen treden. Op basis van het (concept)Btev moet in de toelichting bij het bestemmingsplan worden
ingegaan op de mogelijkheden om de door het plan toegelaten ruimtelijke ontwikkelingen te laten
plaatsvinden buiten die gebieden, gelet op de mogelijke effecten van een ongeval met zeer brandbare
vloeistoffen. Daarnaast of in samenhang met deze afweging dient in ieder geval aandacht te worden
besteed aan de bestrijdbaarheid van een plasbrand (hulpverlening en zelfredzaamheid mede in relatie
tot effectreducerende maatregelen of brandvertragende maatregelen aan het gebouw).
De Provinciale Verordening Ruimte geeft aan dat voor gebieden waar zeeschepen aanmeren binnen
40 m van de kade geen bebouwing is toegestaan (in verband met plasbrandrisico's). Afwijking is
mogelijk voor bebouwing in het gebied tussen 25 en 40 m vanaf de kade indien:
 sprake is van groot maatschappelijk of bedrijfseconomisch belang; én
 de veiligheid voldoende wordt gegarandeerd;
 de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond advies heeft uitgebracht.
Verder biedt de Provinciale Verordening Ruimte - onder voorwaarden - ruimte voor afwijking ten
behoeve van (incidentele) nieuwe kleinschalige voorzieningen ter ondersteuning van het dagrecreatieve
karakter van de oever en voor voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de vaarweg
of haven.
Het bestemmingsplan KW-kades maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk in het gebied langs de
Nieuwe Maas. In de verantwoording groepsrisico wordt nader ingegaan op de risicosituatie.
5.7.3

Verantwoording groepsrisico

De verantwoordingsplicht van het GR houdt in dat inzicht moet worden gegeven in de hoogte van het
GR en dat ook rekening moet worden gehouden met een aantal kwalitatieve aspecten. Hiertoe behoren
met name de aspecten 'zelfredzaamheid' en 'bestrijdbaarheid'. In het kader van het overleg ex artikel
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) om advies
gevraagd. Het advies van de VRR is opgenomen in bijlage 9.
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Omvang GR in huidige situatie
In de voorgaande paragraaf is ingegaan op de risicobronnen binnen het plangebied en in de directe
omgeving daarvan:
 Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van verschillende Bevi-inrichtingen. in de externe
veiligheidsvisie voor de gemeente Vlaardingen wordt inzicht gegeven in de hoogte van het GR
rondom de relevante inrichtingen. Uit de resultaten blijkt dat alleen voor Shell Nederland
Raffinaderij sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. In de overige gevallen ligt het
GR onder de oriëntatiewaarde;
 Over de Vulcaanweg vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Het GR ligt ruimschoots onder de
oriëntatiewaarde;
 Ten zuiden van het plangebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de Nieuwe Maas. Er
is mogelijk sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde.
Zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid
In het advies van de VRR is voor de verschillende risicobronnen een beschrijving opgenomen van de
worstcase scenario's die kunnen optreden. In het advies is aangegeven dat ten behoeve van de
verbetering van de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid geen maatregelen kunnen worden geborgd
binnen de context van de Wet ruimtelijke ordening. Wel zijn in het advies verschillende maatregelen op
gebouwniveau beschreven, waarmee bij eventuele toekomstige (her)ontwikkeling de zelfredzaamheid
kan worden vergroot. Door middel van de campagne "Goed voorbereid heb je zelf in de hand" dient
daarnaast zorg te worden gedragen voor goede voorlichting en instructie van de binnen het gebied
aanwezige personen.
Afweging
Het bestemmingsplan KW-kades is consoliderend van aard. Het bestemmingsplan heeft geen relevante
gevolgen voor de hoogte van het GR voor de omliggende risicobronnen. De gemeente Vlaardingen
onderschrijft de randvoorwaarden en maatregelen uit het advies van de VRR en zal deze bij toekomstige
planvorming binnen het gebied in acht nemen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de genoemde
maatregelen nauwelijks tot geen kwantificeerbaar effect hebben op het berekende aantal slachtoffers.
Er blijft hoe dan ook sprake van een resteffect. Met de vaststelling van het bestemmingsplan KW-kades
heeft de gemeente Vlaardingen kennis genomen van dit restrisico. De gemeente acht dit risico, mede
gelet op het consoliderende karakter van het bestemmingsplan en het advies van de VRR, aanvaardbaar.
5.7.4
Conclusie
Uit het oogpunt van externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor de vaststelling van het
bestemmingsplan.

5.8

Kabels en leidingen

Binnen het plangebied en in de directe omgeving daarvan zijn geen planologisch relevante kabels of
leidingen gelegen.
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5.9

Bodemkwaliteit

5.9.1
Toetsingskader
Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid
van een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid in het plangebied. In het
algemeen wordt bij de beoordeling van bestemmingsplannen de richtlijn gehanteerd dat ten minste het
eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek, wordt verricht op de
bestemming waar een herinrichting wordt voorzien. Indien uit het historisch onderzoek wordt
geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico
op verontreiniging dan dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden verricht.

5.9.2
Onderzoek en conclusie
Als gevolg van huidige bedrijfsactiviteiten en activiteiten uit het verleden is de bodem binnen het
plangebied lokaal verontreinigd. Uit de informatie op http://www.bodemloket.nl blijkt dat delen van het
plangebied in het verleden reeds zijn gesaneerd. Andere delen zullen nog worden gesaneerd.
Het bestemmingsplan KW-kades is consoliderend van aard en maakt geen functiewijzigingen mogelijk.
Bodemonderzoek is in het kader van dit bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk.
Vanuit het aspect bodemkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor de uitvoering van het
bestemmingsplan.

5.10

Water

5.10.1 Toetsingskader
In het 'Besluit ruimtelijke ordening' (Bro) is de verplichting opgelegd om ten behoeve van de
voorbereiding van een ruimtelijk plan vooroverleg te voeren met de waterbeheerder(s), de zogenaamde
watertoets.
De watertoets is een waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterhuishoudkundige
doelstellingen worden daarbij expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing genomen binnen
deze ruimtelijke plannen en besluiten. De waterhuishouding wordt hierbij op een integrale wijze
benaderd. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater moeten (in samenhang) in beschouwing
worden genomen. Daarbij gaat het naast de kwantiteit ook om de kwaliteit. De integrale benadering van
waterhuishouding betekent ook dat de waterhuishouding moet worden benaderd in samenhang met
andere beleidsvelden. De watertoets is een instrument om deze integrale benadering vorm te geven en
om het watersysteem gezamenlijk op orde te krijgen.
In het Nationaal Bestuursakkoord Water worden de gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd voor
een integraal waterbeleid in de 21e eeuw. De verantwoordelijkheid voor de te treffen
waterhuishoudkundige maatregelen gericht op vasthouden, bergen en afvoeren van water ligt bij het
waterschap (hoogheemraadschap).
De Kaderrichtlijn Water omvat regelgeving ter bescherming van alle wateren door middel van het stellen
van haalbare doelen die in 2015 worden bereikt. De kaderrichtlijn gaat daarbij uit van een benadering
vanuit de stroomgebieden. De uitvoering van de kaderrichtlijn vraagt een grote inspanning van
verschillende partijen op internationaal, nationaal en regionaal niveau.
Verdere beleidskaders zijn het Nationaal Waterplan, de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en het
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).
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Voor het buitendijksgebied is de beleidslijn 'Ruimte voor Rivieren' en de opvolger hiervan 'Beleidslijn
grote rivieren' van belang. Deze laatste beleidslijn is sinds eind 2006 van kracht. Op grond van artikel
6:16 van het Waterbesluit is het onderhavige plangebied vrijgesteld voor het onderdeel 'gebruik van
Waterstaatswerk' (de oude Wbr 2a-gebieden). De rivier zelf is dat niet.
Daarnaast geldt dat het belangrijk is dat bouwwerken op voldoende hoogte worden aangelegd om bij
een stijgend waterpeil de schade te beperken. Uitgangspunt hierbij is dat het aannemelijk is dat kans op
schade als gevolg van hoge rivierstanden dan beperkt is. In het buitendijkse gebied accepteren de
waterbeheerders het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat geen aansprakelijkheid voor
enige schade als gevolg van hoge waterstanden.
Voor werkzaamheden en activiteiten aan het water of aan waterkeringen geldt een aantal regels, zodat
het hoogheemraadschap zijn taken goed kan uitoefenen. Deze regels zijn vastgelegd in een verordening,
genaamd Delflands Algemene Keur. In deze Keur staan gedoogplichten, geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. In de Keur is geregeld dat kern- en
beschermingszones voor waterkeringen (en watergangen) in acht dienen te worden genomen. Het komt
erop neer dat binnen deze zones niets zondermeer gebouwd en opgeslagen mag worden, waarbij voor
de kernzone een strenger regiem (bouwen binnen de kernzone is niet toegestaan) geldt dan voor de
aangrenzende beschermingszone. Deze bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit van het profiel
en/of veiligheid wordt aangetast dan wel het onderhoud wordt gehinderd. De breedte en
maatvoeringen van deze zones is vastgelegd in de 'legger'.
Voor aanpassingen aan het bestaande waterhuishoudingsysteem, zoals bouwen binnen de kernen/ of
beschermingszone van een waterkering, dient bij het hoogheemraadschap ontheffing te worden
aangevraagd op grond van de Keur (ex artikel 77 en 80 van de Waterschapswet).
Voor eventuele lozingen op het oppervlaktewater dient toestemming verkregen te worden in het kader
van de Waterwet.
5.10.2 Onderzoek
Plangebied
Het plangebied is gelegen tussen de Buitenhaven, de ingang van de Koningin Wilhelminahaven en de
Delflandsedijk. Het gebied ligt globaal tussen NAP + 2 m en NAP + 3 m. het gebied staat bij hoog water
regelmatig onder water. Omdat het hier oudere, bestaande bebouwing betreft, wordt dit geaccepteerd.
De bebouwing is voorzien van enige hoogwaterbescherming.
In de jaren '70 is – in verband met de overstroombaarheid – gekozen voor een gescheiden rioolstelsel,
waarbij het hemelwater wordt afgevoerd naar de Koningin Wilhelminahaven.
Waterkeringen
Ten noorden van het plangebied loopt een primaire waterkering, de zogeheten Delflandsedijk. De in
acht te nemen kern- en beschermingszone is conform de vigerende legger. Nieuwe bebouwing is binnen
de grens waterstaatswerk in principe niet mogelijk. Binnen de beschermingszone, die zich buitendijks
uitstrekt tot de Nieuwe Maas, mag alleen worden gegraven en/of gebouwd met een keurontheffing van
het Hoogheemraadschap. Buitendijks bouwen komt voor rekening en risico van de initatiefnemer.
Rijkswaterstaat is niet aansprakelijk voor de buitendijkse hoogwaterveiligheid.
Oppervlaktewater/grondwater
Het plangebied is gelegen op hogere gronden die vrij kunnen afwateren op de Nieuwe Maas. Voor
dergelijke buitendijkse gebieden geldt geen wateropgave. Gezien de ligging is wateroverlast als gevolg
van extreme neerslag dan ook uitgesloten. In het buitendijkse gebied blijft wateroverlast beperkt tot
situaties waarbij de waterstand in de Nieuwe Maas de stand van NAP + 2,00 m overschrijdt.
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Het freatische grondwater in het plangebied staat onder invloed van de Nieuwe Maas en staat
gemiddeld 1 à 2 m onder maaiveld.
De diepere watervoerende pakketten worden beïnvloed door de Nieuwe Maas en hebben ter plaatse
van het plangebied een stijghoogte van circa NAP + 0,0 m. Er is dus sprake van inzijging.
Gezien de hoogteligging van het maaiveld en de freatische grondwaterstand binnen het plangebied is
sprake van ruim voldoende drooglegging, waardoor grondwateroverlast niet voorkomt.
Het plangebied is verder niet gelegen in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied.
Waterketen
Het gebied maakt onderdeel uit van het bemalingsgebied Maasboulevard. Dit gebied heeft een
gescheiden rioolstelsel, waarbij het huishoudelijke en industriële afvalwater via een rioolgemaal aan de
Galgkade wordt afgevoerd naar de AWZI De Groote Lucht.
Het hemelwater (hwa) wordt afgevoerd naar de Nieuwe Maas. Het vasthouden van extra water boven
de berging in het regenwaterstelsel is economisch niet verantwoord in relatie tot het effect op de
waterstandverhoging van de Nieuwe Maas als gevolg van deze lozing.
In het basisrioleringsplan van de gemeente is rekening gehouden met de ontwikkelingen in de
Rivierzone, waardoor een voldoende capaciteit van het rioleringssysteem is gewaarborgd. Bij
nieuwbouw en de aanleg van de parkeervoorzieningen moet gebruik worden gemaakt van duurzame
bouwmaterialen (dus geen zink, koper, lood en PAK's houdende materialen) die niet uitlogen, of de
bouwmaterialen moeten worden voorzien van een coating om uitloging tegen te gaan. Op deze manier
wordt diffuse verontreiniging van water (en bodem) voorkomen.
Veiligheidsrisico's
Wonen en werken in buitendijks gebied kan risico's met zich meebrengen ingeval van hoogwater. Het
Rijk bewaakt met haar beleid primair de stroomvoerende en bergende eigenschappen van de rivier en
kijkt dus alleen naar de rivier zelf en of deze in staat is de toenemende waterhoeveelheden af te voeren.
Het Rijk kijkt niet naar de waterveiligheidsaspecten van de buitendijkse ontwikkelingen. De
verantwoordelijkheid voor buitendijkse waterveiligheid legt het Rijk nadrukkelijk neer bij de lokale en
regionale overheden. De provincie Zuid-Holland heeft daarom een beleidskader voor buitendijkse
ontwikkelingen ontwikkeld vanuit het perspectief van waterveiligheid. Dit beleidskader komt erop neer
dat gemeenten worden gevraagd bij bestemmingsplannen voor buitendijkse ontwikkelingen een
inschatting te maken van het slachtofferrisico van een eventuele overstroming, en aan te geven hoe
daarmee is omgegaan. Ten behoeve van het beleid is een webapplicatie 'risicomethodiek buitendijkse
waterveiligheid' (RAB) ontwikkeld.
De RAB berekent de volgende twee verschillende risico's:
 slachtoffers;
 maatschappelijke ontwrichting (het aantal getroffenendagen door functie-uitval).
Risico op slachtoffers
Bij de slachtofferberekening wordt het Lokaal Individueel Risico (LIR) bepaald. Dit is het risico dat
iemand die gedurende een jaar op een locatie verblijft komt te overlijden als gevolg van een verhoogde
waterstand ter plaatse, rekening houdend met de mogelijkheid van evacuatie. De LIR-score wordt
vervolgens vergeleken met de vastgestelde oriëntatiewaarde. Via de RAB kan het effect van
maatregelen op het slachtofferrisico worden beoordeeld.
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Figuur 5.1 Berekening LIR 2100 met structurele risicocommunicatie
Bij de berekening is aangenomen dat de zelfredzaamheid van burgers verhoogd is door middel van
structurele risicocommunicatie waardoor het aantal verwachte dodelijke slachtoffers gereduceerd kan
worden.
Voorwaarden hiervoor zijn:
 periodieke communicatie naar inwoners. Onderdelen van de communicatie dienen een
risicobeschrijving en een beschrijving van het handelingsperspectief te zijn;
 gebiedsdekkende en tijdige alarmering voor en tijdens hoogwatersituaties;
 informeren en alarmeren gebeurt in afstemming met de veiligheidsregio.
Een en ander betekent dat 90% van de aanwezige mensen niet in de slachtofferberekening wordt
meegenomen. Vanwege het historische karakter van de bebouwing rond de KW-haven is bij de
berekening van de LIR het zichtjaar 2100 aangehouden.
-5

De oriëntatiewaarde voor LIR is gesteld op 10 . De berekende LIR (zie figuur 5.1) varieert tussen 12,8 ·
-5
-5
10 en 25,6 · 10 . Alleen in de groene gebieden kan het slachtofferrisico als aanvaardbaar worden
beschouwd. In de andere gebieden van het plan is dit niet het geval.
Risico op maatschappelijke ontwrichting
Maatschappelijke ontwrichting (MO) is de mate waarin mensen als gevolg van hoogwater fysieke en
sociale hinder ondervinden bij uitval van een functie. De RAB berekent maatschappelijke ontwrichting
uitsluitend voor buitendijkse objecten. Getroffenen van de uitval van de functie kunnen zich zowel
buitendijks als binnendijks bevinden. Via de RAB kan het effect van bepaalde maatregelen op
maatschappelijke ontwrichting worden beoordeeld. Met behulp van het aantal gebruikers van het
object wordt bepaald of de ontwrichtingsnorm wordt gehaald.

Figuur 5.2 Berekening MO (getroffenen) – zichtjaar 2100 – herhalingstijd 100 jaar
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De ontwrichtingsnorm is 10 getroffenendagen per hectare.
De Maatschappelijke Ontwrichting kan worden weergegeven per hectare of voor bereikbaarheid. De
gevolgen van overstroming voor de bereikbaarheid van gebieden en de begaanbaarheid van wegen,
kunnen in de RAB op twee manieren berekend worden:
A) door het aantal getroffenen te bepalen dat hinder ondervindt als gevolg van de overstroming van een
weg
De RAB berekening geeft hierbij per categorie het volgende resultaat:

bereikbaarheid: 17,73
 evenementlocaties: 15,87

bedrijven:
1,43

horeca:
183,10
Dit betekent dat het gebied vrijwel volledig ontwricht is bij overstroming.
B) door de overstromingshoogte van de weg (hoeveel centimeters water op de weg) te bepalen

Figuur 5.3 Berekening MO (overstromingsdiepte) – zichtjaar 2100 – herhalingstijd 100 jaar
De overstromingsdiepte rond de KW-haven is met zichtjaar 2100 en een herhalingstijd van 100 jaar 95
cm. Dit betekent dat het gebied dan niet toegankelijk is.
Maatregelen
Het betreft hier een conserverend bestemmingsplan. Het gebied rond de KW-haven staat enkele keren
per jaar korte tijd onder water. Bewoners en ondernemers hebben daar in de afgelopen decennia mee
leren omgaan.
Vanwege het historische karakter van het gebied kunnen geen integrale maatregelen worden getroffen
om bescherming te bieden tegen hoogwater. Wel zijn alle gebouwen in de loop der jaren voorzien van
middelen om het water buiten de deur te houden.
Ook de wegen en kades worden om reden van bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gebouwen
vooralsnog niet opgehoogd.
Wat wel al langere tijd wordt gedaan is een structurele risicocommunicatie. Bewoners en bedrijven
worden goed en tijdig geïnformeerd indien hoog water wordt verwacht.
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Conclusie
Het plangebied (exclusief de Nieuwe Maas) krijgt de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering.
Uit de risicoberekeningen blijkt dat het gebied bij een overstroming volledig wordt ontwricht en dat
slechts in een klein deel van het gebied het slachtofferrisico als aanvaardbaar kan worden beschouwd.
Maatregelen zijn door het conserverende karakter van het bestemmingsplan echter niet mogelijk. Door
middel van tijdige risicocommunicatie worden de risico's beperkt.

5.11

Ecologie

5.11.1 Samenvatting
Deze paragraaf betreft een samenvatting van het uitgebreide bureauonderzoek zoals opgenomen in
bijlage 6.

5.11.2 Huidige situatie
Het plangebied bestaat uit de insteekhaven Koningin Wilhelminahaven met daaromheen liggende
bebouwing. Deze bebouwing bestaat voornamelijk uit oude industriële panden met daarin verschillende
functies zoals: horeca, bedrijvigheid en wonen. Het plangebied bevat ook een gedeelte van de Nieuwe
Maas.
5.11.3 Beoogde ontwikkelingen
Het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk
gemaakt. Dit betekent dat binnen de juridische regeling geen grootschalige functieveranderingen en/of
herinrichtingen mogelijk zijn. Het plan biedt wel ruimte tot kleinschalige ontwikkelingen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het bouwen van aan- of bijgebouwen (al of niet omgevingsvergunningplichtig) of het
aanleggen van paden of verhardingen. In het kader hiervan is een ecologisch bureauonderzoek
uitgevoerd, waarin is aangegeven waar deze kleinschalige ontwikkelingen aan dienen te worden
getoetst.

5.11.4 Onderzoek en conclusie
Gebiedsbescherming
Het plangebied vormt geen onderdeel van en ligt niet nabij een natuur- of groengebied met een
beschermde status, zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). De Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie staan de
uitvoering van het plan dan ook niet in de weg.
Soortenbescherming
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van beschermde
dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat ruimtelijke
veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen of verlening van ontheffing
op grond van de Flora- en faunawet (hierna Ffw) nodig zal zijn en of het reëel is te verwachten dat deze
zal worden verleend.
Het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Er worden geen concrete ontwikkelingen voorzien die
kunnen leiden tot overtreding van de Ffw. De Ffw staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in
de weg.
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5.12

Archeologie

5.12.1 Toetsingskader
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 grond
aanwezige dan wel te verwachten monumenten.

5.12.2 Onderzoek
Ten behoeve van dit bestemmingsplan is door het VLAK een archeologisch inventarisatierapport
opgesteld (zie bijlage 7). Hieruit blijkt dat in het bestemmingsplangebied een archeologische
verwachting aanwezig is.

5.12.3 Vertaling in bestemmingsplan
Om de aanwezige en verwachte archeologische monumenten tegen vernietiging te behoeden, is in dit
bestemmingsplan een beschermende regeling opgenomen. Er is aansluiting gezocht bij
bestemmingsplan Rivierzone-oost.
In lijn met de Monumentenwet 1988 en provinciaal beleid zijn projecten, in verwachtingsgebieden, 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. De reden hiervoor is om huis-, tuin-, en
keukenprojecten niet onnodig zwaar met kosten voor archeologisch onderzoek te belasten.
Hiernaast zijn plannen die de bodem tot op een bepaalde diepte verstoren vrijgesteld. De provincie
Zuid-Holland geeft hiervoor een richtlijn van 30 cm onder maaiveld. In afwijking hierop is in dit
bestemmingsplan, waar archeologische waarden naar verwachting pas op diepere niveaus liggen, de
grens gesteld op 2 m onder NAP (4 á 5 m onder maaiveld). Binnen dit bestemmingsplan heeft dit te
maken met de langdurig buitendijkse ligging en ophogingen. Archeologische resten uit het laatste kwart
van de 19e eeuw en later en in de waterbodem krijgen geen aparte bescherming. Dit is in lijn met het
naastgelegen bestemmingsplangebied Rivierzone-oost. Dit houdt niet in dat er nooit aandacht voor zal
zijn. Grootschalige mer-plichtige projecten dienen er wel aandacht aan te besteden.

5.12.4 Algemene omgang met archeologie
In het kader van de archeologische monumentenzorg geldt een algemene procedure, de AMZ-cyclus. In
deze procedure wordt een aantal stappen onderscheiden. Ten eerste dient een inventarisatie te worden
gedaan, het zogeheten 'bureauonderzoek' (BO). In deze fase worden alle bestaande archeologische
gegevens verzameld. Indien er aanwijzingen bestaan voor de aanwezigheid van archeologische waarden
(bestaand of verwacht), of juist indien er onvoldoende informatie voorhanden blijkt te zijn, zal de
procedure door een "Inventariserend Veldonderzoek" (IVO) worden gevolgd. In het IVO worden door
middel van non-destructief onderzoek (bijvoorbeeld grondboringen, grondradar, weerstandsmetingen)
of meer destructieve methoden als het trekken van proefsleuven meer archeologische gegevens
verzameld. Het onderzoek resulteert in een verslag waarin op grond van de verkregen gegevens
terreinen worden gewaardeerd. Op basis van de waardering kunnen terreinen worden aangewezen die
archeologische waarden bevatten.
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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.
De kosten voor de stappen die in de procedure gevolgd worden, komen ten laste van het project (de
initiatiefnemer/veroorzaker).

5.13

Cultuurhistorie

Het plangebied (exclusief de Nieuwe Maas) is aangewezen tot beschermd stadsgezicht. De relevante
onderdelen van de toelichting bij het besluit tot aanwijziging van het beschermd stadsgezicht zijn
opgenomen in bijlage 8.
In dit bestemmingsplan is een beschermende regeling opgenomen voor het beschermd stadsgezicht,
door middel van de dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie.

Rho adviseurs voor leefruimte

50

Rho adviseurs voor leefruimte

51

Hoofdstuk 6

6.1

Juridische planbeschrijving

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een koppeling gemaakt tussen de in de voorgaande hoofdstukken beschreven
elementen en de verbeelding (plankaart en regels). De verbeelding vormt het juridisch bindende deel
van het bestemmingsplan.
De Wro bepaalt dat ruimtelijke plannen digitaal en analoog beschikbaar moeten zijn. Dit brengt met zich
mee dat bestemmingsplannen digitaal uitwisselbaar en op vergelijkbare wijze moeten worden
gepresenteerd. Met het oog hierop stellen de Wro en de onderliggende regelgeving eisen waaraan
digitale en analoge plannen moeten voldoen. Zo bevat de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen
(SVBP) bindende afspraken waarmee bij het maken van bestemmingsplannen rekening moet worden
gehouden. De SVBP kent (onder meer) hoofdgroepen van bestemmingen, een lijst met functie- en
bouwaanduidingen, gebiedsaanduidingen en een verplichte opbouw van de planregels en de legenda.
Op de plankaart zijn alle functies zodanig bestemd dat het mogelijk is om met behulp van het renvooi
direct te zien welke bestemmingen aan de gronden binnen het plangebied zijn gegeven en welke regels
daarbij horen. Uitgangspunt daarbij is dat de plankaart zoveel mogelijk informatie geeft over de in acht
te nemen maten en volumes. De regels geven duidelijkheid over de bestemmingsomschrijving, de
bouwregels en de specifieke gebruiksregels.

6.2

Opzet regels

De regels zijn gestructureerd in vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de begrippen en de wijze van
meten. In hoofdstuk 2 wordt op de bestemmingen en hun gebruik ingegaan. De algemene regels zijn
opgenomen in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat de overgangs- en slotregel.

6.3

Bestemmingen

In deze paragraaf is een beschrijving gegeven van de bestemmingen in het gebied.
Enkelbestemmingen
Artikel 3 Bedrijf
De bedrijfspercelen zijn bestemd tot Bedrijf. De toelaatbare bedrijven zijn gekoppeld aan de bij de regels
behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'. De maximaal toelaatbare milieucategorie is
op de plankaart aangegeven. Enkele bedrijven uit hogere milieucategorieën zijn voorzien van een
specifieke aanduiding.
Overige functies, zoals bedrijfswoningen, detailhandel en dienstverlening zijn slechts toegestaan ter
plaatse van een specifieke aanduiding voor de desbetreffende functie.
Tevens zijn bijbehorende voorzieningen, zoals ondergeschikte kantoren, toegangswegen, voet- en
fietspaden, groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen
toegestaan.
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Op deze gronden mogen gebouwen en overkappingen binnen het bouwvlak worden gebouwd. De
maximaal toegestane hoogte en het maximaal toegestane bebouwingspercentage is aangeduid op de
verbeelding.
Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan.
Nieuwvestiging van bedrijven met verkeersindex 3G (zie de Staat van Bedrijfsactiviteiten
'bedrijventerrein') is uitgesloten.
Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor bedrijven uit een hogere milieucategorie, voor
bedrijven die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' zijn genoemd en voor bedrijven
met verkeersindex 3G.
Artikel 4 Groen
Deze bestemming is toegekend aan structureel groen. De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn
bestemd voor groen en water, fiets- en voetpaden, perceelsontsluitingen en onderhoudswegen.
Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, worden
gebouwd. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, bedraagt ten
hoogste 6 m.
Artikel 5 Horeca
De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor horeca van ten hoogste categorie 2. Ter
plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 4' is tevens horeca tot en met categorie 4
toegestaan. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - paracommercie' is tevens
paracommerciële horeca toegestaan. Dit betreft het adres Koningin Wilhelminahave ZZ 2a. Daarnaast
zijn bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals terrassen, toegangswegen, groen, water,
nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen toegestaan.
Op deze gronden mogen gebouwen en overkappingen binnen het bouwvlak worden gebouwd. De
maximale hoogte van gebouwen is aangeduid op de verbeelding.
Bedrijfswoningen zijn slechts toegestaan ter plaatse van een specifieke aanduiding voor die functie.
Het schrappen van het algemene bordeelverbod uit het Wetboek van Strafrecht maakt het mogelijk de
exploitatie van seksinrichtingen aan gemeentelijke regelgeving te onderwerpen. Eén van de criteria
waar de vergunningaanvraag voor een seksinrichting wordt getoetst is het bestemmingsplan.
Vlaardingen staat op grond van de beleidsregel toepassing hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke
Verordening 1998 1 seksinrichting toe. Nieuwe vestigingen zijn niet toegestaan.
De bestaande seksinrichting is gevestigd aan het Grote Visserijplein 1 en is voorzien van een
exploitatievergunning voor een seksinrichting en escortbedrijf. Deze seksinrichting wordt in het
bestemmingsplan positief bestemd. Op de verbeelding is hiertoe ter plaatse de aanduiding
'seksinrichting' opgenomen.
Artikel 6 Verkeer en Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied
De voor 'Verkeer' en de voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen
met ten hoogste 1 x 2 doorgaande rijstrook, alsmede opstelstroken, busstroken, voet- en fietspaden en
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, groen,
parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, reclame-uitingen, (beeldende) kunstwerken en water.
Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. De
bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 9 m.
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Artikel 8 Water
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor water ten behoeve van de waterhuishouding.
Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. De
bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 6 m.
Het innemen van ligplaatsen voor woonboten is niet toegestaan.
Dubbelbestemmingen
In het plan is gewerkt met diverse dubbelbestemmingen. Ter plaatse van deze dubbelbestemmingen
geldt zowel het artikel dat betrekking heeft op de dubbelbestemming als het artikel dat betrekking heeft
op een daarmee samenvallende enkelbestemming. De verhouding tussen beide is in het artikel dat
betrekking heeft op de dubbelbestemming weergegeven.
Artikel 9 Waarde - Archeologie
Deze bestemming is toegekend aan het hele plangebied, exclusief het water. Ten behoeve van de
dubbelbestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. Bouwwerken ten
behoeve van samenvallende bestemmingen mogen slechts onder voorwaarden worden gebouwd.
Daarnaast is voor diverse werken en werkzaamheden een omgevingsvergunning voor het uitvoeren
ervan nodig. Een archeologisch rapport is in de in de regeling opgenomen gevallen indieningsvereiste bij
de aanvraag om omgevingsvergunning ten behoeve van bouwen dan wel aanleggen.
Artikel 10 Waarde - Cultuurhistorie
Deze bestemming is toegekend aan de gronden binnen het beschermd stadsgezicht. De gronden zijn,
behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van
het 'Beschermd stadsgezicht Vlaardingen'. Er geldt een strikte bouwregeling. Daarnaast is het verboden
om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden het gehele pand of object of een deel daarvan te slopen of historische stoepen,
walkanten en/of de indeling van wegen te wijzigen.
Artikel 11 Waterstaat - Waterkering
De gronden binnen de (binnenste) beschermingszone van de primaire waterkering zijn voorzien van de
dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering. Op deze gronden mogen ten behoeve van de
dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
Bouwwerken ten behoeve van samenvallende bestemmingen mogen - op enkele uitzonderingen na uitsluitend na het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan
worden gebouwd. De waterkeringsbelangen mogen niet onevenredig worden geschaad.

6.4

Gebiedsaanduidingen

Het gehele plangebied is voorzien van de gebiedsaanduiding 'geluidszone - industrie'. Een groot deel van
het plangebied heeft tevens de gebiedsaanduiding 'overige zone - gezoneerd industrieterrein'. Via een
wijzigingsbevoegdheid kan de laatstgenoemde gebiedsaanduiding geheel of gedeelteijk vervallen.
De veiligheidszone langs de Nieuwe Maas is voorzien van de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone vervoer gevaarlijke stoffen'. Nieuwe bebouwing in deze zone is - onder voorwaarden - uitsluitend
toegestaan na afwijking (via een omgevingsvergunning).
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Hoofdstuk 7

7.1

Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Er is geen reden een exploitatieplan vast te stellen.

7.2

Inspraak en overleg

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het
voorontwerpbestemmingsplan aan diverse instanties toegezonden.
Er is een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden gehouden in de periode dat het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag.
De ontvangen overlegreacties zijn in bijlage 9 opgenomen. De reacties zijn hieronder samengevat en van
een gemeentelijke reactie voorzien.
1. Evides
Overlegreactie
Reclamant concludeert dat geen impliciete en expliciete wijzigingen in het voorontwerp zijn opgenomen
die kunnen leiden tot wijzigen van het aanleggen en beheren van de drinkwaterleidingen. Tevens wordt
aangenomen dat de geldende regelingen voor het hebben en houden van leidingen geen veranderingen
ondergaan.
Reactie gemeente
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Bij veranderingen die betrekking hebben op de
leidingen zal betrokkene op de hoogte worden gesteld.
2. Hoogheemraadschap van Delfland
Overlegreactie
Het Hoogheemraadschap kan instemmen met het bestemmingsplan.
Reactie gemeente
Hiervan wordt kennis genomen.
3. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Overlegreactie
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.
Reactie gemeente
Het advies van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt opgenomen in de toelichting van het
bestemmingsplan. In de verantwoording van het groepsrisico wordt aangegeven op welke wijze in het
plan wordt omgegaan met de punten uit het advies van de Veiligheidsregio.
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Bijlage 1 Toelichting op de aanpak van milieuzonering met
behulp van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'
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Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'
B1.1 Algemeen
Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering
Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is gebruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies
(zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk voldoende
worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten.
Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een aantal
categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk relevante milieuaspecten van belang:
geluid;
geur;
stof;
gevaar (met name brand- en explosiegevaar).
In specifieke situaties kan daarnaast de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant
zijn.

B1.2 Toepassing Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'
Algemeen
De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' (SvB 'bedrijventerrein') zijn gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering
(herziene uitgave 2009). De SvB 'bedrijventerrein' wordt gehanteerd om de toelaatbaarheid van
bedrijfsactiviteiten op een samenhangend bedrijventerrein te regelen. De SvB 'bedrijventerrein'
wordt tevens toegepast in buitengebieden en op los liggende, relatief grootschalige bedrijfspercelen
die op enige afstand van burgerwoningen zijn gelegen. In dit soort situaties zorgt de milieuzonering
ervoor dat hinderlijke bedrijfsactiviteiten op voldoende afstand van woningen of andere gevoelige
functies worden gesitueerd. Dit gebeurt door het aanhouden van richtafstanden tussen deze milieugevoelige en milieubelastende activiteiten.
Richtafstanden bepalend voor de categorie-indeling
In de SvB 'bedrijventerrein' is voor elke bedrijfsactiviteit voor ieder van de ruimtelijke relevante
milieuaspecten (zie hiervoor) een richtafstand ten opzichte van een 'rustige woonwijk' vermeld. De
grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie. Daarnaast vermeldt de SvB 'bedrijventerrein' indicaties voor verkeersaantrekkende werking.
Omgevingstype bepalend voor de daadwerkelijk te hanteren afstanden
De gewenste afstand tussen een bedrijfsactiviteit en woningen (of andere gevoelige functies zoals
scholen) wordt mede bepaald door het type gebied waarin de gevoelige functie zich bevindt. Conform de VNG-publicatie worden daarbij twee omgevingstypen onderscheiden: rustige woonwijk en
gemengd gebied. De richtafstanden die zijn vermeld in de SvB 'bedrijventerrein' gelden ten opzichte van een rustige woonwijk (of een vergelijkbaar omgevingstype). Voor een gemengd gebied

(en daarmee te vergelijken gebieden) gelden kleinere afstanden. Daarnaast dient in de milieuzonering rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van eventuele bedrijfswoningen op een
bedrijventerrein.
Omgevingstype rustige woonwijk
In een rustige woonwijk komen enkel wijkgebonden voorzieningen voor en vrijwel geen andere
functies zoals kantoren of bedrijven. Langs de randen (in de overgang naar eventuele bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Als daarmee vergelijkbare omgevingstypen noemt de VNGpublicatie onder meer een rustig buitengebied (eventueel met verblijfsrecreatie) en een stilte- of
natuurgebied.
Omgevingstype gemengd gebied
In een gemengd gebied komen naast wonen ook andere functies voor, zoals winkels, horeca en
kleine bedrijven. Daarmee vergelijkbare gebieden zijn lintbebouwingen in het buitengebied waarin
functiemenging voorkomt en gebieden gelegen direct langs een hoofdinfrastructuur. Kenmerkend
voor het omgevingstype gemengd gebied is dat sprake is van een zekere verstoring en dus van
een relevant andere omgevingskwaliteit dan in een rustig woongebied.
Bedrijfswoningen
Een bedrijfswoning op een bedrijventerrein is een specifiek woningtype waar minder hoge eisen
aan het woon- en leefklimaat kunnen worden gesteld. Bedrijfswoningen zijn in het algemeen minder milieugevoelig dan de omgevingstypen rustige woonwijk en gemengd gebied.
Te hanteren richtafstanden
De SvB 'bedrijventerrein' onderscheidt een tiental milieucategorieën. Tabel B.1.1 geeft voor beide
omgevingstypen (rustige woonwijk en gemengd gebied) per milieucategorie inzicht in de gewenste
richtafstanden. De richtafstand geldt tussen de grens van de bestemming die bedrijven toelaat en
de uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan (of via vergunningvrij bouwen) mogelijk is. Daarbij gaat het nadrukkelijk om een richtafstand. Kleinere afwijkingen ten opzichte van deze afstand zijn mogelijk zonder dat hierdoor knelpunten behoeven te
ontstaan.
Tabel B.1.1 Overzicht richtafstanden per milieucategorie
milieucategorie

richtafstand (in meters)
rustige woonwijk

gemengd gebied

1

10

0

2

30

10

3.1

50

30

3.2

100

50

4.1

200

100

4.2

300

200

5.1

500

300

5.2

700

500

5.3
6

1.000
1.500

700
1.000

Toelaatbaarheid van bedrijven die onder een specifieke regelgeving vallen
In de SvB 'bedrijventerrein' zijn ook aanduidingen opgenomen die aangeven dat bepaalde bedrijven onder een specifieke wettelijke regeling kunnen vallen. Het betreft:
bedrijven die 'in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken' zoals bedoeld in de Wet
geluidhinder (zogenoemde grote lawaaimakers); deze bedrijven zijn alleen toegestaan op industrieterreinen die in het kader van deze wet gezoneerd zijn;
bedrijven die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) kunnen vallen (nu of in
de toekomst); het betreft risicovolle bedrijven waar gebruik, opslag en/of productie van ge-

vaarlijke stoffen plaatsvindt; voor dergelijke bedrijven gelden (wettelijke) normen ten aanzien
van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico;
bedrijven die onder het Vuurwerkbesluit vallen; voor dergelijke bedrijven gelden (wettelijke)
afstandsnormen.
In de regels van dit bestemmingsplan is aangegeven of en zo ja, onder welke voorwaarden dergelijke bedrijven in het plangebied zijn toegestaan.
De toegepaste Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'
De in dit bestemmingsplan opgenomen SvB 'bedrijventerrein' komt in verregaande mate overeen
met de betreffende VoorbeeldStaat uit de VNG-publicatie. Conform de aanbevelingen van de publicatie is de Staat aangepast aan de specifieke kenmerken van dit bestemmingsplan.
In de toegepaste SvB 'bedrijventerrein' zijn alle activiteiten opgenomen die passen binnen de definitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen (toevoegingen en weglatingen) ten opzichte van de activiteiten die
in de VoorbeeldStaat zijn opgesomd. Onder de volgende SBI-codes 0112, 014, 05011, 05012,
0502, 2612, 63.1 en 63.21 zijn activiteiten toegevoegd die vallen onder de definitie 'bedrijf'. In de
VNG-publicatie is een aparte lijst van opslagen en installaties opgenomen. Deze lijst is verwerkt in
de SvB 'bedrijventerrein' voor zover sprake is van activiteiten die vallen onder het begrip 'bedrijf'.
Hierdoor hebben toevoegingen plaatsgevonden bij de SBI-code 51.512. Groothandels voor professioneel vuurwerk en vuurwerkfabrieken zijn vanwege strenge eisen uit het Vuurwerkbesluit nooit
toegestaan op een bedrijventerrein en dus niet in de SvB 'bedrijventerrein' opgenomen. Dit geldt
ook voor bedrijven die kernenergie produceren.
Bij enkele activiteiten heeft een nadere specificatie van de activiteiten plaatsgevonden met bijbehorende categorie-indeling die is afgestemd op de verwachte milieueffecten1 van deze activiteiten.
Voor de volgende SBI-codes heeft een specificatie van de categorie-indeling plaatsgevonden naar
gelang het oppervlak van het bedrijf: 15.2 en 51.62. Voor de volgende SBI-codes heeft een specificatie naar categorie-indeling plaatsgevonden naar gelang sprake is van reparatie of incidenteel
bouwen dan wel reguliere productie: 29 en 35.1. Voor aannemers, SBI-code 45, is een nadere indeling van diverse aannemersactiviteiten gemaakt met bijbehorende categorie-indeling.

B1.3 Flexibiliteit
De SvB 'bedrijventerrein' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door
bedrijfsactiviteiten in te schatten. De richtafstanden en inschalingen gaan uit van een gemiddeld
bedrijf met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf als
gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of
bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de SvB 'bedrijventerrein' is verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het bevoegd gezag een dergelijk bedrijf toch via een omgevingsvergunning kan toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past.
Bij de SvB 'bedrijventerrein' is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal twee categorieën (dus bijvoorbeeld categorie 3.2 in plaats van 2 of categorie 4.2 in plaats van 3.2). Om bij een omgevingsvergunning af te kunnen wijken van het bestemmingsplan moet worden aangetoond dat het bedrijf
naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in de SvB
'bedrijventerrein' niet zijn genoemd, maar die qua aard en invloed overeenkomen met bedrijven
die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het bevoegd gezag vestiging
van een dergelijk bedrijf via een omgevingsvergunning kan toestaan. Om bij een omgevingsver-

1) Inschatting van milieueffecten heeft plaatsgevonden op basis van dezelfde expertise die bij het opstellen van de nieuwe
VNG-uitgave is gebruikt.

gunning af te kunnen wijken van het bestemmingsplan moet op basis van milieutechnisch onderzoek worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met
direct toegelaten bedrijven.
In de SvB 'bedrijventerrein' is bij de indeling van sommige bedrijfsactiviteiten uitgegaan van een
continue bedrijfsvoering, waarbij de hinderlijke activiteiten ook 's nachts plaatsvinden. Dit is in de
SvB 'bedrijventerrein' aangegeven met een 'C' in de laatste kolom. Het kan echter voorkomen dat
een specifiek bedrijf niet continu werkt. Dit gegeven kan eveneens aanleiding zijn om het bedrijf
via de bovengenoemde afwijkingsbevoegdheid een categorie lager in te delen.
Voor de concrete toetsing van een verzoek om een omgevingsvergunning wordt verwezen naar
bijlage 5 van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering.
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Bijlage 2 Motivering uitsluiten bedrijven met verkeersindex
3G
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Motivering uitsluiting bedrijven met verkeersindex 3G
Vanuit het oogpunt van verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en leefbaarheid is het wenselijk om
het aantal verkeersbewegingen van zwaar verkeer van en naar het bedrijventerrein te beperken.
Om die reden is ervoor gekozen om nieuwvestiging van bedrijven met verkeersindex 3G uit de
Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' in dit bestemmingsplan uit te sluiten (onder
voorwaarden is een afwijking via omgevingsvergunning mogelijk). Dit zijn bedrijven die potentieel
zeer veel goederenverkeer aantrekken. Hieronder volgt een motivering.
Algemeen
Verkeer en vervoer zorgen ervoor dat bedrijven kunnen functioneren en goederen en mensen van
A
naar
B
komen.
Voor
een
bedrijventerrein
is
de
aanwezigheid
van
goede
ontsluitingsmogelijkheden dan ook een essentiële voorwaarde. Verkeer en vervoer kunnen echter
ook zorgen voor verslechtering van de verkeersafwikkeling, voor verkeersonveiligheid en voor
aantasting van de leefomgeving (geluidhinder, luchtvervuiling en trillingen). Indien teveel verkeer
en met name teveel zwaar verkeer (goederenverkeer) wordt gegenereerd, kan dit gevolgen
hebben voor de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefomgeving. In het door de
gemeente vastgestelde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP) wordt ingezet op 'kwaliteit
in bereikbaarheid'. Groei van de automobiliteit moet kunnen, maar dient te worden opgevangen
binnen de grenzen van leefbaarheid en veiligheid. Het ongebreideld toelaten van sterk
verkeersaantrekkende bedrijvigheid is dan ook ongewenst.
Verkeersafwikkeling
Het plangebied wordt in hoofdzaak ontsloten door de gebiedsontsluitingswegen binnen
Vlaardingen, zoals de Schiedamsedijk, Vulcaanweg, Galgkade, Deltaweg en Marathonweg. Via deze
gebiedsontsluitingswegen zijn de rijkswegen A4 (knooppunt Vijfsluizen) en A20 (aansluiting
Vlaardingen-West) bereikbaar. De verkeersdruk op de wegen is groot en verwacht wordt dat deze
in toekomst verder zal toenemen. Op het Sluisplein is een doseerpunt gemaakt, dat vanaf 1 juni
2010 in werking is. Hierdoor wordt de hoeveelheid verkeer vanaf de Vulcaanweg naar de Deltaweg
en Galgkade beperkt, zodat knooppunt Vijfsluizen wordt ontlast. Zonder verdergaande
capaciteitsverruimende maatregelen zal er structurele congestie kunnen ontstaan op de
hoofdwegenstructuur van Vlaardingen.
De bereikbaarheid is in gevaar door capaciteitsgebrek op met name de kruisingen van wegen en
toe- en afritten van de rijkswegen. Het is daarom van belang om bij de vaststelling van ruimtelijke
besluiten, zoals het onderhavige bestemmingsplan, de mobiliteitseffecten van ontwikkelingen mee
te wegen, teneinde de negatieve effecten van verkeersstromen te beperken. Dit is met name
belangrijk als de aan- en afvoerwegen via de bestaande bebouwde kom (met aanliggende
woonwijken) voeren.

De huidige verhouding tussen intensiteiten op en capaciteiten van het Vlaardingse wegennet
(2012) laten zien dat er met name rondom de aansluiting Vijfsluizen op de A4
capaciteitsproblemen zijn. Buiten de grenzen van dit bestemmingsplan vinden in de planperiode
van dit bestemmingsplan ingrijpende ruimtelijke en infrastructurele wijzigingen plaats, zoals
opgenomen in het Actieplan Wonen en de Structuurvisie Rivierzone. De gewijzigde situatie laat
voor het jaar 2020 zien dat de capaciteitsproblemen op het gewijzigde wegennet weliswaar zijn
afgenomen, maar dat er nog steeds op kritieke momenten capaciteitsproblemen kunnen ontstaan.
Mede met het oog op de bereikbaarheid en verkeersafwikkeling is ervoor gekozen om
nieuwvestiging van bedrijven die potentieel zeer veel goederenverkeer aantrekken in principe niet
toe te staan in het bestemmingsplan.
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een belangrijk aspect binnen het beleidsveld verkeer en vervoer. Met name
wanneer er verkeersslachtoffers vallen heeft dit grote invloed op de samenleving en de direct
betrokkenen. Om de doelstelling van zo min mogelijk verkeersslachtoffers te halen, zal de
komende jaren fors worden ingezet op de implementatie van een duurzaam veilige
wegenstructuur.
De gebiedsontsluitingswegen, zoals de Schiedamsedijk, Vulcaanweg, Galgkade, Deltaweg en
Marathonweg, kennen gelijkvloerse oversteekvoorzieningen en vormen barrières voor langzaam
verkeer. Om de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid van de gebiedsontsluitingswegen voor
langzaam verkeer te kunnen blijven garanderen dienen de verkeersintensiteiten op de
gebiedsontsluitingswegen niet te veel toe te nemen. Nieuwvestiging van bedrijven die zeer veel
goederenverkeer kunnen aantrekken wordt mede om die reden niet gewenst geacht.
Verkeersleefbaarheid
Vlaardingen wil een duurzame stad zijn. Het milieubeleid is erop gericht dat de inwoners van
Vlaardingen in een schone, hele en veilige stad kunnen wonen, werken en recreëren. Vlaardingen
ervaart elke dag de milieuproblemen die het gevolg zijn van een toenemende mobiliteit van
personen en goederen. Langs de aan- en afvoerroutes van de bedrijventerreinen zijn woonwijken
aanwezig welke de invloed van verkeersstromen ondervinden. In het GVVP is het tegengaan van de
milieuproblemen van de toenemende mobiliteit (luchtverontreiniging, geluidhinder van wegverkeer
en trillingen) een belangrijk uitgangspunt. Het GVVP zet in op het beperken van ongewenste
neveneffecten van de mobiliteit op de leefkwaliteit. De uitstoot aan luchtverontreinigende stoffen
(stikstofdioxide en fijn stof) en klimaatbeïnvloedende stoffen (koolstofdioxide) door het verkeer en

wegverkeerslawaai zullen moeten worden teruggedrongen. Door nieuwvestiging van bedrijven die
zeer veel goederenverkeer kunnen aantrekken niet toe te staan, wordt voorkomen dat de
leefkwaliteit langs de aan- en afvoerroutes verslechtert.
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Bedrijveninventarisatie

straat

nr.

Kon
25
Wilhelminahaven ZZ

Kon
18
Wilhelminahaven ZZ

naam en aard
van het bedrijf
Machinefabriek
Kreber BV

SBIcode
(2003)

SBIcode
(2008)

categorie
S.v.B.

algemene
toelaatbaarheid

opmerkingen/
bijzonderheden

bestemmingsregeling
B (b≤3.1)(sb-1) /
B (b≤3.2)(sb-1)

284

255, 331

3.2

3.1 / 3.2

Smeden, persen,
stampen en
profielwalsen van
metaal;
poedermetallurgie

2821

2529, 3311

4.2

3.1 / 3.2

productieoppervlak
voor de
vervaardiging van
tanks en reservoirs
is kleiner dan 2000
m2

29

27, 28, 33

4.1

3.1 / 3.2

Vervaardiging van
overige machines en
apparaten voor
algemeen gebruik
n.e.g. en van
machien-onderdelen
n.e.g.

J.
de
Jonge 29
Flowsystems BV

27, 28, 33

4.1

3.1

Vervaardiging van
overige machines en
apparaten voor
algemeen gebruik

B (b≤3.1)(sb-2)

straat

nr.

naam en aard
van het bedrijf

SBIcode
(2003)

SBIcode
(2008)

categorie
S.v.B.

algemene
toelaatbaarheid

opmerkingen/
bijzonderheden

bestemmingsregeling

n.e.g. en van
machien-onderdelen
n.e.g.
Kon
11
Wilhelminahaven NZ

A.
Vons
Zonen

en 284

255, 331

3.2

3.1

Smeden, persen,
stampen en
profielwalsen van
metaal;
poedermetallurgie

B (b≤3.1)(sb-3)
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Toetsingskader externe veiligheid

Risicovolle inrichtingen
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. Met
het besluit wordt beoogd een wettelijke grondslag te geven aan het externe veiligheidsbeleid
rondom risicovolle inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's waaraan burgers in hun
leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum
te beperken. Op basis van het Bevi geldt voor het PR rondom een risicovolle inrichting een
grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten1. Beide
liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet aan deze
normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft.
Het Bevi bevat geen grenswaarde voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. De in het
externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR (zie hieronder) geldt daarbij als
buitenwettelijke oriëntatiewaarde. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe
situaties.
Vervoer van gevaarlijke stoffen
Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
In augustus 2004 is de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen in de Staatscourant
gepubliceerd (herzien in januari 2010). In deze circulaire is het externe veiligheidsbeleid voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen opgenomen. Op basis van de
circulaire geldt voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten van 10-5 per jaar en de streefwaarde 10-6 per jaar. In nieuwe situaties
is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10-6 per jaar. Voor beperkt
kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde.
Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een
toename van het GR een verantwoordingsplicht2. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in
bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het
tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik.

1

Grenswaarden moeten in acht worden genomen, van richtwaarden kan uitsluitend om gewichtige redenen worden afgeweken.
Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn in woningen (op enkele uitzonderingen na), gebouwen waar kwetsbare groepen
mensen verblijven en gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag
aanwezig te zijn. Voorbeelden van beperkt kwetsbare objecten zijn bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen en hotels met een
brutovloeroppervlak van maximaal 1.500 m² per object en winkels/winkelcomplexen die niet als kwetsbaar object zijn
aangemerkt.
2
De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is per transportsegment gemeten per
kilometer en per jaar:
10-4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers;
10-6 voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers;
10-8 voor een ongeval met ten minste 1000 dodelijke slachtoffers;
enzovoort (een lijn door deze punten bepaalt de oriëntatiewaarde).

Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev)
In het (concept)Btev worden plasbrandaandachtsgebieden aangewezen. Volgens het ontwerpBasisnet water is het plasbrandaandachtsgebied gelegen binnen 40 m vanaf de kade. Op basis
van het conceptBtevt moet in de toelichting bij het bestemmingsplan worden ingegaan op de
mogelijkheden om de door het plan toegelaten ruimtelijke ontwikkelingen te laten plaatsvinden
buiten die gebieden, gelet op de mogelijke effecten van een ongeval met zeer brandbare
vloeistoffen. Daarnaast of in samenhang met deze afweging dient in ieder geval aandacht te
worden besteed aan de bestrijdbaarheid van een plasbrand (hulpverlening en zelfredzaamheid
mede in relatie tot effectreducerende maatregelen of brandvertragende maatregelen aan het
gebouw).
Provinciale Verordening Ruimte
De Provinciale Verordening Ruimte geeft aan dat voor gebieden waar zeeschepen aanmeren binnen
40 m van de kade geen bebouwing is toegestaan (in verband met plasbrandrisico's). Afwijking is
mogelijk voor bebouwing in het gebied tussen 25 en 40 m vanaf de kade indien:
1. sprake is van groot maatschappelijk of bedrijfseconomisch belang; én
2. de veiligheid voldoende wordt gegarandeerd;
3. de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond positief advies heeft uitgebracht.
Transport door leidingen
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Met
de AMvB is aangesloten bij de risiconormering uit het Bevi. Daarbij worden de toetsings- en
bebouwingsafstand uit de oude Circulaire vervangen door een afstand voor het PR en een afstand
voor het invloedsgebied van het GR. Het Bevb heeft vooralsnog betrekking op aardgasleidingen
(drooggas, natgas en zuurgas) en K1,K2, en K3 leidingen (brandbare vloeistoffen). In de toekomst
zal het Bevb ook gaan gelden voor leidingen met andere gevaarlijke stoffen, zoals etheenoxide,
chloor, ammoniak, waterstof, CO.
Binnen de belemmeringenstrook langs leidingen zijn in beginsel geen bebouwing en andere
grondroerende activiteiten toegestaan. De belemmeringenstrook vormt het uitgangspunt voor de
bestemmingslegging. De belemmeringenstrook geldt aan weerszijden van de leiding vanaf de
hartlijn van de leiding.
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Inleiding
De gemeente Vlaardingen stelt een visie op de externe veiligheid op. De DCMR heeft in 2009
een inventarisatie uitgevoerd naar de risicobronnen binnen de gemeente Vlaardingen en buiten
het grondgebied van de gemeente die invloed hebben op de externe veiligheid in de gemeente.
Gezien de relatieve ouderdom van deze inventarisatie en de gewijzigde wet- en regelgeving
sinds 2008, heeft de gemeente de DCMR verzocht de inventarisatie te actualiseren.
Voor de berekening van het groepsrisico wordt nu gebruik gemaakt van de populator, het door
I&M beschikbaar gestelde landelijke populatiebestand. In tegenstelling tot de vorige versie
worden de effecten van de ontwikkelingen in de woningbouw op grond van het Actieplan Wonen op het groepsrisico niet beschouwd.
Dit document vervangt hoofdstuk 4 Inrichtingen van de concept risico-inventarisatie van
2009.
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1

Inrichtingen

1.1

Uitgangspunten van de risicoberekeningen

1.1.1

Bevolkingsgegevens

Voor de berekening van het groepsrisico wordt gebruik gemaakt van de populator, het door
I&M beschikbaar gestelde landelijke populatiebestand. In de populator is populatie toegewezen
aan objecten, zoals hotels, kinderdagverblijven, potentiële nieuwbouwlocaties, onderwijsinstellingen, sportaccommodaties, werken, wonen, zalen, zorginstellingen en evenementen.
1.1.2

Modellering

Insluitsystemen
Voor het opstellen van de risico-inventarisatie is gebruik gemaakt van de meest actuele QRA’s
van de desbetreffende bedrijven. Voor de insluitsystemen is gebruik gemaakt van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi.
Model
Alle berekeningen zijn uitgevoerd in SAFETI-NL met de standaard instellingen.
Meteorologische gegevens
Voor alle risicoberekeningen zijn de meteorologische gegevens van Rotterdam gebruikt.
Deze gegevens zijn ingedeeld volgens de Pasquill stabiliteitsindeling en windsnelheid en zijn
verdeeld in 12 windrichtingen.
Ontstekingsbronnen
Wat betreft ontstekingsbronnen is aangesloten bij de QRA van de desbetreffende inrichting.
Het merendeel heeft geen ontstekingsbronnen gedefinieerd, maar maakt gebruik van default
waarden. Daarbij wordt de aanwezige bevolking automatisch als ontstekingsbron gezien.
1.1.3

Aanpak

Van elke inrichting wordt een korte beschrijving gegeven van de belangrijkste risicovolle activiteiten. Verder worden per inrichting zo mogelijk de volgende zaken gepresenteerd:
-6
• Voor inrichtingen binnen Vlaardingen de plaatsgebonden risicocontour 10
• Van de grootste scenario’s uit de QRA worden het invloedsgebied en het GRinventarisatiegebied gegeven.
• Het groepsrisico (GR) van het bedrijf zoals deze wordt berekend met SAFETI-NL.
Hierbij is het GR beschouwd voor de situatie in het jaar 2012.
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1.2

Bevi-inrichtingen binnen en buiten de gemeente Vlaardingen met
GR-inventarisatiegebied over grondgebied van Vlaardingen

Naam bedrijf

Binnen Vlaardingen
BRZO-inrichtingen
DL Freight Management (Rotterdam) B.V.
Vopak Terminal Vlaardingen
Praxair B.V.
Nederlandse Erts en Mineraalbewerking

Adres

GRInvloedsgebied
inventarisatie- (m)
gebied (m)

Trawlerweg 22

1500

2200

Kon Wilhelminahaven ZOZ 1 860
Beugsloepweg 3
220
Kon Wilhelminahaven NZ 21- 26

860
220
-

NU3 B.V.
Ned. Erts- en Mineraalbew. Bv

Zevenmanshaven Oost 67
Schiedamsedijk 106

-

-

LPG-tankstations
Total de Aalkeet
BP Maassluis
BP Marathonweg

Rijksweg A20
Rijksweg A20
Marathonweg 18

150
150
150

150
150
150

Heliniumweg 20
Zevenmanshaven Oost 139

310
970

310
970

Beugsloepweg 9
Schiedamsedijk 20

125
915

125
915

Butaanweg 5-7

1500

3150

Arkema Rotterdam B.V.
Shell Nederland Raffinaderij
B.V.

Tankhoofd 10
Vondelingenweg 601

1500
3400

5300
9800

Shin-Etsu PVC B.V. Locatie
Pernis

Vondelingenweg 601

370

370

Vopak Terminal TTR B.V.
Odfjell Terminals (Rotterdam)
B.V.

Torontostraat 19
Oude Maasweg 6

1500
1500

2070
3930

Kemira Rotterdam B.V. locatie
Botlek

Botlekweg 175

1500

1626

VLS-Group Pernis BV & Pernis
Combi Terminal BV

Propaanweg 75

1500

1800/2000

1500
1500
1500

1780
7680
2350

Overige Bevi-inrichtingen
Struyk Verwo Infra
Tessenderlo Chemie Rotterdam
Bv
B.V. Chemicalienhandel Hbv
Cimcool Industrial Products b.v.
Buiten Vlaardingen
ProDelta Environmental Support BV

LBC Rotterdam B.V.
Oude Maasweg 4
C. Steinweg Handelsveem
Professor Gerbrandyweg 17
Tronox Pigments (Holland) B.V. Professor Gerbrandyweg 2
Actualisatie RI Vlaardingen
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1.3

1.3.1

BRZO-inrichtingen binnen Vlaardingen

DL Freight Management (Rotterdam) B.V.

DL Freight Management (Rotterdam) B.V. (voorheen Acetra Logistic Solutions B.V.) aan de
Trawlerweg 22 betreft een op- en overslagbedrijf voor koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “brand
in opslagloods” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een dispersie van
2
toxische verbrandingsproducten (1,479 kg/s NO2) is voor compartiment 2 (900 m ) sprake van
een wolkcontour tot ongeveer 2200 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is
volgens de regionale uitgangspunten 1500 m.
-6

Een plaatsgebonden risico van 10 is niet aanwezig.

Figuur 1 DL Freight, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied F1,5 (blauw)

De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:
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Figuur 2 FN-curve DL Freight, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico wordt bepaald door de populatie binnen het invloedsgebied. Er is sprake van
een gering groepsrisico.
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1.3.2

VOPAK Terminal Vlaardingen

VOPAK Terminal Vlaardingen aan de Kon Wilhelminahaven ZOZ 1 betreft een tankterminal
met scheeps- (board-board) verlading van gevaarlijke stoffen. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “verlading parceltanker met chemie” de
grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een dispersie van toxische stoffen is
sprake van een wolkcontour tot 860 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is
volgens de regionale uitgangspunten 860 m.

Figuur 3 Vopak Vlaardingen, PR 10-6 en invloedsgebied

De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:
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Figuur 4 FN-curve Vopak Vlaardingen, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico is zeer gering en wordt voornamelijk bepaald door de populatie van Vlaardingen. Bij deze berekening zijn de werknemers van Vopak zelf ook meegenomen. Dit resulteert
in een conservatief rekenresultaat.
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1.3.3

Praxair B.V.

Praxair B.V. aan de Beugsloepweg 3 betreft een inrichting voor handel in en opslag van gasflessen.
Op het terrein van Praxair B.V. vindt opslag van inerte, toxische en brandbare gassen plaats in
verschillende grootten en typen insluitsystemen. Daarnaast worden in de vulhal argon-, kooldioxide-, stikstof- en zuurstofcilinders afgevuld.
Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “lek in
chloorcilinder” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een dispersie van
chloor is sprake van een wolkcontour tot ongeveer 220 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GRinventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 220 m.
-6

Het plaatsgebonden risico van 10 ligt net buiten de inrichtingsgrens.

Figuur 5 Praxair, PR 10-6 en invloedsgebied

De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:
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Figuur 6 FN-curve Praxair, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is geen sprake van een groepsrisico.
1.3.4

Nederlandse Erts en Mineraalbewerking aan de Kon Wilhelminahaven NZ 21 26

Binnen deze inrichting worden bepaalde gevaarlijke stoffen in bulk op- en overgeslagen. Het
Bevi is van toepassing op deze inrichting, omdat voor een aantal stoffen de grenswaarden uit
het BRZO worden overschreden. Uit onderzoek dat in het kader van de milieuvergunning heeft
plaatsgevonden, blijkt echter dat er geen sprake is van significante risico’s buiten de inrichtingsgrens.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing.
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1.3.5

NU3 B.V.

NU3 B.V. aan de Zevenmanshaven Oost 67 betreft een inrichting voor opslag van ammoniumnitraat groep 4/type A1 in een PGS 7 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 7, opslag van vaste
minerale anorganische meststoffen)-opslagloods. De maximale opslaghoeveelheid bedraagt 35
ton ammoniumnitraat.
-5

-6

De bestaande activiteiten leiden niet tot plaatsgebonden risicocontouren van 10 en 10
-8
die berekend kunnen worden, omdat het risico van de activiteiten dermate klein is. De 10
plaatsgebonden risicocontour valt binnen de inrichtingsgrens.
Overeenkomstig de circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik van 19 juli 2006
moeten er wel bepaalde effectafstanden in acht worden genomen. Deze veiligheidsafstanden
(A-, B- en C-zones) zijn gebaseerd op het maximale effect, dus zonder rekening te houden met
de kans dat dit effect kan optreden. Aan de A-, B- en C-zones zijn objecten toebedeeld die wel
of niet zijn toegestaan binnen deze zones.
A-zone
B-zone
C-zone

45 meter
68 meter
136 meter

met rood weergegeven
met blauw weergegeven
met geel weergegeven, zie figuur 18.

Figuur 7 Effectafstanden NU3, Vlaardingen
De afstand tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten buiten de inrichting moet
minimaal 68 meter vanaf een klamp van 1 ton ammoniumnitraat groep 4/type Al
bedragen.
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1.3.6

Ned. Erts- en Mineraalbew. aan de Schiedamsedijk 106

Binnen deze inrichting worden bepaalde gevaarlijke stoffen in bulk op- en overgeslagen. Het
Bevi is van toepassing op deze inrichting, omdat voor een aantal stoffen de grenswaarden uit
het BRZO worden overschreden. Uit onderzoek dat in het kader van de milieuvergunning heeft
plaatsgevonden blijkt echter dat er geen sprake is van significante risico’s buiten de inrichtingsgrens.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing.
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1.4

LPG-tankstations

In Vlaardingen zijn drie LPG-tankstations aanwezig. De EV-risico’s van een LPG-tankstation
worden bepaald door de kans op het ontstaan van een BLEVE (‘vuurbal’) als gevolg van een
incident met een LPG-tankwagen die door brand wordt aangestraald. Alle LPG-tankstations
vallen onder de werkingssfeer van het Bevi en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi).
De afstand waar de grens- c.q. richtwaarde voor het plaatsgebonden risico wordt bereikt is
vastgelegd in de Revi. Deze afstand is afhankelijk van de vergunde jaarlijkse doorzet van LPG.
3
De jaarlijkse doorzet van de drie LPG-tankstations is vastgelegd op maximaal 1000 m LPG
per jaar.
Voor de drie LPG-tankstations moet op basis van deze doorzet rekening worden gehouden met
-6
de volgende PR 10 afstanden, waarbinnen geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten zijn
toegestaan; beperkt kwetsbare bestemmingen zijn alleen toegestaan als sprake is van gewichtige redenen:
• 45 m vanaf het vulpunt;
• 25 m vanaf het reservoir;
• 15 m vanaf de afleverzuil.
Voor opslag van LPG in een bovengrondse tank geldt een afstand van 120 m.
Overeenkomstig de Revi moet het bevoegd gezag bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen een
zone van 150 m vanaf het LPG-tankstation (vulpunt én reservoir) het groepsrisico verantwoorden.
Overzicht LPG-tankstations
Naam
Total de Aalkeet
BP Maassluis
BP Marathonweg

Actualisatie RI Vlaardingen

Adres
Rijksweg A20
Rijksweg A20
Marathonweg 18
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1.4.1

Total de Aalkeet aan de rijksweg A20

Het LPG-tankstation Total de Aalkeet is gelegen aan de rijksweg A20. De doorzet aan LPG is
3
in de vergunning vastgelegd op minder dan 1000 m LPG per jaar. Hiermee liggen ook de risico’s van het bedrijf vast (op basis van de Revi).

Figuur 8 overzicht contouren LPG-tankstation Total de Aalkeet
-6

In figuur 8 zijn de 10 plaatsgebonden risicocontouren (rood) en het invloedsgebied (geel)
weergegeven. Er is ook een invloedsgebied van 150 meter aangegeven voor de bovengrondse
LPG- tank.
Conclusie beschouwing GR
Er is geen sprake van een groepsrisico, omdat geen populatie aanwezig is binnen het invloedsgebied van dit LPG-tankstation.
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1.4.2

BP Maassluis aan de rijksweg A20

Het LPG-tankstation BP Maassluis is gevestigd aan de rijksweg A20. De doorzet aan LPG is in
3
de vergunning vastgelegd op minder dan 1000 m LPG per jaar. Hiermee liggen ook de risico’s
van het bedrijf vast (op basis van de Revi).

Figuur 9 overzicht contouren LPG tankstation BP Maassluis
-6

In figuur 9 zijn de 10 plaatsgebonden risicocontouren (rood) en het invloedsgebied (geel)
weergegeven.
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:
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Figuur 10 FN-curve BP Maassluis, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is geen sprake van een groepsrisico.
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1.4.3

BP Marathonweg aan de Marathonweg 18

Het LPG-tankstation BP Marathonweg is gevestigd aan de Marathonweg 18. De doorzet aan
3
LPG is in de vergunning vastgelegd op minder dan 1000 m LPG per jaar. Hiermee liggen ook
de risico’s van het bedrijf vast (op basis van de Revi).

Figuur 11 overzicht contouren BP Marathonweg
-6

In figuur 11 zijn de 10 plaatsgebonden risicocontouren (rood) en het invloedsgebied (geel)
weergegeven.
Er bevinden zich woningen en een flatgebouw binnen het invloedsgebied van dit LPGtankstation.
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:
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Figuur 12 FN-curve BP Marathonweg, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico bedraagt maximaal 0,70 x de oriëntatiewaarde voor 80 slachtoffers bij een
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kans van 1,1E .

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 19 van 51

1.5

Overige Bevi-inrichtingen binnen Vlaardingen

Overzicht overige Bevi-inrichtingen binnen Vlaardingen
Naam
Struyk Verwo Infra
Tessenderlo Chemie Rotterdam Bv
Rotterdam Bulk Terminal
B.V. Chemicaliënhandel Hbv
Cimcool Industrial Products
b.v

Actualisatie RI Vlaardingen

Type bedrijf
3
Opslag propaan 40m
Toxische gassen max. 20 ton
NH3
Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen
Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen
Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen

Blad 20 van 51

Adres
Heliniumweg 20
Zevenmanshaven Oost 139
Schiedamsedijk 2a
Beugsloepweg 9
Schiedamsedijk 20

1.5.1

Struyk Verwo Infra

Struyk Verwo Infra aan de Heliniumweg 20 betreft een betonwarenfabriek. Omdat er geen
aardgasaansluiting aanwezig is op deze locatie, wordt voor het droogproces gebruik gemaakt
van propaan. Propaan wordt tot vloeistof verdicht opgeslagen in een grote bovengrondse prop3
3
aantank van 40m . Het gaat om een doorzet van circa 100 m per jaar.
Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Blève
tankauto” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een blève is sprake van
een contour tot 310 m. Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten
310 m.

Figuur 13 Struyk Verwo, PR10-6 (rood) en invloedsgebied (geel)
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De PR 10 contour ligt binnen de inrichting en voor een deel over de Nieuwe Maas.
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 21 van 51

Figuur 14 FN-curve Struyk Verwo, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico is gering en wordt voornamelijk bepaald door werknemers van omliggende
bedrijven in Vlaardingen. Bij deze berekening zijn de werknemers van Struyk Verwo zelf ook
meegenomen. Dit resulteert in een conservatief rekenresultaat.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 22 van 51

1.5.2

Tessenderlo Chemie Rotterdam Bv

Tessenderlo Chemie Rotterdam Bv aan de Zevenmanshaven Oost 139 betreft een fabriek voor
de productie van monoammoniumfosfaat (MAF). Voor deze productie beschikt de inrichting
over een bovengrondse opslagtank voor maximaal 49,5 ton tot vloeistof verdichte ammoniak.
Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Falen
tank NH3” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een dispersie van NH3
is sprake van een wolkcontour tot 970 m. Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale
uitgangspunten 970 m.
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Figuur 15 Tessenderlo, PR 10 (rood) en invloedsgebied (geel)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 23 van 51

Figuur 16 FN-curve Tessenderlo, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico is gering en wordt voornamelijk bepaald door inwoners en werknemers van
omliggende bedrijven in Vlaardingen. Bij deze berekening zijn de werknemers van Tessenderlo
zelf ook meegenomen. Dit resulteert in een conservatief rekenresultaat.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 24 van 51

1.5.3

B.V. Chemicaliënhandel Hbv

B.V. Chemicaliënhandel Hbv aan de Beugsloepweg 9 betreft hier een groothandel in uiteenlopende vloeistoffen voor allerhande huishoudelijke en doe-het-zelf producten. Er is sprake van
een drietal opslagplaatsen conform PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag
van verpakte gevaarlijke stoffen), elk voor de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen.
In het kader van saneringen is een QRA opgesteld met onderstaande resultaten. De procedure
om de QRA in de omgevingsvergunning voor milieu te borgen is gestart. Van de scenario’s die
zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Falen tankauto met Aceton” de
grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Dit geeft een afstand van circa 125 m. Het GRinventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 125 m.
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Figuur 17 Hbv, PR 10 (rood) en invloedsgebied (geel)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 25 van 51

Figuur 18 FN-curve Hbv, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico is gering en wordt bepaald door werknemers van bedrijven in de nabije omgeving van Hbv.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 26 van 51

1.5.4

Cimcool Industrial Products b.v.

Cimcool Industrial Products b.v. aan de Schiedamsedijk 20 betreft een handelsbedrijf in voornamelijk koelvloeistoffen. De inrichting beschikt over een aantal opslagruimten waarin gevaarlijke stoffen in emballage worden opgeslagen. Voor de vigerende milieuvergunning is door de
-6
DCMR een berekening gemaakt van de risico’s. Het plaatsgebonden risico van 10 is in figuur
19 als rode contour aangegeven. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Loodsbrand” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg
van een wolk met toxische verbrandingsproducten is sprake van een wolkcontour tot 915 m.
Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 915 m.

Figuur 19 Cimcool, 10-6 PR-contour en invloedsgebied

De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 27 van 51

Figuur 20 FN-curve Cimcool, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is geen sprake van een groepsrisico.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 28 van 51

1.6
1.6.1

Bevi-inrichtingen buiten Vlaardingen
ProDelta Environmental Support BV

ProDelta Environmental Support BV aan de Butaanweg 5-7 betreft een op- en overslagbedrijf
voor koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting
kunnen voordoen, heeft het scenario “brand in opslagloods” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een toxische wolk met verbrandingsproducten (NO2) is sprake van
een contour tot ongeveer 3150 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 1500 m.

Figuur 21 ProDelta, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)

De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 29 van 51

Figuur 22 FN-curve ProDelta, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een relevant groepsrisico.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 30 van 51

1.6.2

Arkema Rotterdam B.V.

Arkema Rotterdam B.V. ligt aan de overkant van de Nieuwe Maas op de Vondelingenplaat aan
het Tankhoofd 10.
Het betreft een inrichting voor de productie van gewasbeschermingsmiddelen en industriële
chemische halffabrikaten. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen,
heeft het scenario “spoorverlading toxische stoffen” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een toxische wolk is sprake van een contour tot 5300 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 1500 m.

Figuur 23 Arkema, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 31 van 51

Figuur 24 FN-curve Arkema, Vlaardingen 2012

Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een relevant groepsrisico.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 32 van 51

1.6.3

Shell Nederland Raffinaderij B.V.

De hoofdactiviteit van Shell Nederland Raffinaderij B.V. aan de Vondelingenweg 601 is olieraffinage en het vervaardigen en opslaan van brandstoffen en basisoliën, zoals ruwe olie, gasolie,
nafta en condensaat. Binnen de processen op de inrichting wordt onder andere gebruik gemaakt van waterstoffluoride als katalysator. Waterstoffluoride is de meest risicoveroorzakende
stof die binnen de inrichting aanwezig is.
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Het plaatsgebonden risico van 10 reikt niet tot de gemeentegrens van Vlaardingen.
Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten vastgesteld op 3400 m.
De groepsrisicocurve van Shell Raffinaderij Nederland laat een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico zien.
Het invloedsgebied bedraagt 9800 m.

Figuur 25 SNR, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)

Voor de populatie binnen het invloedsgebied is het groepsrisico berekend.
Deze berekening levert de volgende FN-curve op:

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 33 van 51

Figuur 26 FN-curve SNR, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Het GR
wordt deels bepaald door de populatie van Vlaardingen.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 34 van 51

1.6.4

Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Pernis

Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Pernis aan de Vondelingenweg 601 is een producent van Etheen
Di-Chloride (EDC) en Vinylchloride monomeer. Voor de productie is onder andere chloor als
grondstof aanwezig. Chloor is de meest risicoveroorzakende stof op de locatie van Shin Etsu.
Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Instantaan falen 3801/02 Flash fire” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een
dispersie van chloor is sprake van een wolkcontour tot ongeveer 235 m (F1,5). Voor weertype
D5 is dat 370 m (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 370 m.
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De PR 10 contour van Shin Etsu ligt buiten de gemeentegrens van Vlaardingen.

Figuur 27 Shin Etsu, invloedsgebied
Conclusie beschouwing GR
Er is geen sprake van een bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen, omdat
er binnen Vlaardingen geen bebouwing binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 35 van 51

1.6.5

VOPAK Terminal TTR B.V.

VOPAK Terminal TTR B.V. aan de Torontostraat 19 betreft een opslagbedrijf voor toxische en
brandbare vloeistoffen in tanks. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Falen opslagtank, Tox wolk” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van het falen van een tank met toxische vloeistof is sprake van een wolkcontour tot ongeveer 2070 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is volgens de
regionale uitgangspunten 1500 m.
Binnen het GR-inventarisatiegebied valt slechts een deel van het Oeverbos.

Figuur 28 VOPAK TTR, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 36 van 51

Figuur 29 FN-curve VOPAK TTR, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een geringe bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen, omdat er binnen Vlaardingen weinig bebouwing binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 37 van 51

1.6.6

Odfjell Terminals Rotterdam B.V.

Odfjell Terminals Rotterdam B.V. aan de Oude Maasweg 6 betreft een opslagbedrijf voor toxische en brandbare vloeistoffen in tanks met scheeps- steigerverlading. Van de scenario’s die
zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Steigerverlading, Tox wolk” de
grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een dispersie van toxisch product is
sprake van een wolkcontour tot ongeveer 3930 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GRinventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 1500 m.

Figuur 30 Odfjell, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 38 van 51

Figuur 31 FN-curve Odfjell, Vlaardingen 2012

Conclusie beschouwing GR
Er is geen sprake van een significante bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen, omdat er binnen Vlaardingen geen bebouwing binnen het GR-inventarisatiegebied van
deze inrichting ligt. In het geval van een ruimtelijke ontwikkeling binnen het invloedsgebied van
de inrichting dient de VRR om advies te worden gevraagd in het kader van zelfredzaamheid en
rampvoorbereiding (vergelijkbaar met de bedrijven uit paragraaf 1.7).

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 39 van 51

1.6.7

Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek

Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek aan de Botlekweg 175 betreft een productiebedrijf voor
chemicaliën voor onder andere de papierindustrie en de metaalverwerkende industrie. Van de
scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “spoorverlading
van epichloorhydrine” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Het gaat om een toxische
wolk met een contour tot ongeveer 1626 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GRinventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 1500 m.

Figuur 32 Kemira, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 40 van 51

Figuur 33 FN-curve Kemira, Vlaardingen 2012

Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een geringe bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen, omdat er binnen Vlaardingen weinig populatie binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 41 van 51

1.6.8

VLS-Group Pernis BV & Pernis Combi Terminal BV

VLS-Group Pernis BV & Pernis Combi Terminal BV aan de Propaanweg 75 betreft een opslagbedrijf voor gevaarlijke stoffen. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Toxisch verbrandingsproduct NO2” de grootste afstand tot de 1%
letaliteitsgrens. Als gevolg van een dispersie van toxisch product is sprake van een wolkcontour tot ongeveer 2000 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is volgens de
regionale uitgangspunten 1500 m.

Figuur 34 VLS-Group, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 42 van 51

Figuur 35 FN-curve VLS-Group, Vlaardingen 2012

Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een geringe bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen, omdat er binnen Vlaardingen weinig populatie binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 43 van 51

1.6.9

LBC Rotterdam BV

LBC Rotterdam BV aan de Oude Maasweg 4 betreft een tankterminal. Van de scenario’s die
zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Toxische wolk uit een tank” de
grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een dispersie van toxisch product is
sprake van een wolkcontour tot ongeveer 1780 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GRinventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 1500 m.

Figuur 36 LBC, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 44 van 51

Figuur 37 FN-curve LBC, Vlaardingen 2012

Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een relevante bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen,
omdat er binnen Vlaardingen populatie binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 45 van 51

1.6.10

C. Steinweg Handelsveem

C. Steinweg Handelsveem aan de Professor Gerbrandyweg 17 betreft een vervoersgebonden
inrichting met opslag van LT3-containers. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “instantaan falen van een LT3-container” de grootste afstand
tot de 1% letaliteitsgrens. Er is sprake van een wolkcontour tot ongeveer 7680 m (F1,5) vanaf
de stack (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten
1500 m vanaf de stack.

Figuur 38 Steinweg, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 46 van 51

Figuur 39 FN-curve Steinweg, Vlaardingen 2012
Opgemerkt moet worden dat hierbij mogelijk personen binnen de inrichting zijn meegenomen.
In deze grafiek zijn het groepsrisico op basis van 130 GF3-containers en het groepsrisico op
basis van 520 GF3-containers weergegeven.
Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een relevante bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen,
omdat er binnen Vlaardingen populatie binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 47 van 51

1.6.11

Tronox Pigments (Holland) B.V.

Tronox Pigments (Holland) B.V aan de Professor Gerbrandyweg 2 betreft een inrichting voor
de productie van pigmentstoffen. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Toxische wolk Chloor compressorinstallatie” de grootste afstand tot
de 1% letaliteitsgrens. Er is sprake van een wolkcontour tot ongeveer 2350 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 1500 m.

Figuur 40 Tronox, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 48 van 51

Figuur 41 FN-curve Tronox, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een geringe bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen, omdat er binnen Vlaardingen weinig populatie binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 49 van 51

1.7

Overige inrichtigen met uitsluitend een invloedsgebied over Vlaardingen

Hieronder is een overzicht gegeven van de Bevi-inrichtingen buiten Vlaardingen met een invloedsgebied over Vlaardingen. Omdat het GR-inventarisatiegebied van deze inrichtingen buiten Vlaardingen blijft, is het voor een ruimtelijke ontwikkeling binnen Vlaardingen niet nodig
voor deze inrichtingen een GR-berekening uit te voeren. Wel dient de VRR om advies te worden gevraagd inzake zelfredzaamheid en rampvoorbereiding.
Naam
BRZO-inrichtingen
Akzo Nobel Chemicals BV
Shin-Etsu PVC B.V. Locatie
Botlek
Huntsman Holland BV
Vopak Terminal Botlek B.V.
Lyondell Chemie Nederland
B.V.
Lyondell Chemie Nederland
B.V.
Momentive Specialty Chemicals B.V.
C. Steinweg Handelsveem
B.V.
De Rijke Northern Europe
B.V.
Veembedrijf De Rijke Bv

Adres

Invloedsgebied F 1,5
Diverse toxische scenario’s
2800 m
3140 m

Welplaatweg 12
Welplaatweg 12
Merseyweg 10
Welplaatweg
Theemsweg

9341 m
3200 m
3600 m

Moezelweg 145

5650 m

Vondelingenweg 601

1935 m

Theemsweg 26

3560 m

Malledijk 1

7520 m

Nieuwesluisweg 214-222

Vervoersgebonden inrichtingen

C.RO Ports Nederland B.V.
Barge Center Waalhaven
B.V.
C. Steinweg Handelsveem
(Pier I, Dodewaardstraat)
C. Steinweg Handelsveem
Interforest Terminal Rotterdam B.V.
C. Steinweg Handelsveem
Waalhaven Botlek Terminal
B.V.
Uniport Multipurpose Terminals B.V.
Rotterdam Short Sea Terminals B.V.
C. Steinweg Handelsveem
Broekman Distriport (vh
Gevelco)

Merseyweg 70
Waalhaven W.z. 60-62

>10.000 m
Invloedsgebied F 1,5
Instantaan falen tankcontainer LT3,
vanaf rand van de stack
7680 m
7680 m

Dodewaardstraat 12-14

7680 m

Den Hamweg 30
Streefwaalseweg 15

7680 m
7680 m

Professor Gerbrandyweg 17
Nieuwesluisweg 268

7680 m
7680 m

Zaltbommelstraat 10

7680 m

Reeweg 35

7680 m

Nijmegenstraat 44
Theemsweg 35

7680 m
7680 m

Het betreft uitsluitend invloedsgebieden ten gevolge van een toxische wolk over Vlaardingen.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 50 van 51

Figuur 42 Overige BRZO-inrichtingen met invloedsgebied (blauw)

Figuur 43 Overige vervoersgebonden inrichtingen met invloedsgebied (blauw)

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 51 van 51
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Bijlage 6 Bureauonderzoek Flora en fauna

Rho adviseurs voor leefruimte

Bureauonderzoek Flora en fauna
Ecologie
In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is
vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze
ontwikkelingen  wat ecologie betreft  moeten worden getoetst. Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussen het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald en het
toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van Rijk, provincie en gemeente.
Huidige situatie
Het plangebied bestaat uit de insteekhaven Koningin Wilhelminahaven met daaromheen liggende
bebouwing. Deze bebouwing bestaat voornamelijk uit oude industriële panden met daarin
verschillende functies zoals: horeca, bedrijvigheid en wonen. Aan de zuidzijde van het plangebied
is de Nieuwe Maas gelegen.
Beoogde ontwikkelingen
Het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk
gemaakt. Dit betekent dat binnen de juridische regeling geen grootschalige functieveranderingen
en/of herinrichtingen mogelijk zijn. Het plan biedt wel ruimte tot kleinschalige ontwikkelingen. Het
gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen van aan- of bijgebouwen (al of niet
omgevingsvergunningplichtig) of het aanleggen van paden of verhardingen. In het kader hiervan is
in dit bureauonderzoek aangegeven waar deze kleinschalige ontwikkelingen aan dienen te worden
getoetst.
Toetsingskader
Beleid
Het rijksbeleid ten aanzien van de bescherming van soorten (flora en fauna) en de bescherming
van de leefgebieden van soorten (habitats) is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR). De uitwerking van dit nationale belang ligt bij de provincies. De bescherming van
de EHS is in Zuid-Holland in de provinciale Structuurvisie nader uitgewerkt.
Normstelling
Flora- en faunawet
Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (hierna Ffw) van toepassing. Deze wet is
gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Ffw bevat
onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van
beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- en
verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde
soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of gebruik, gelden voor sommige, met
name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de Ffw niet. Er is dan sprake van vrijstelling
op grond van de wet. Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid
om van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu (hierna Ministerie van I&M). Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing
slechts verleend, indien:
er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw,
bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang);
er geen alternatief is;
geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende
vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatregelen, aangezien
voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend.
Met betrekking tot vogels hanteert het Ministerie van I&M de volgende interpretatie van artikel 11:
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar gebroed
wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én slechts
gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende uitzonderingen, te
weten:
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het gehele
seizoen.

1.
2.

3.

4.

Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik
zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).
Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin
zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de
nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en
huismus).
Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke)
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld:
ooievaar, kerkuil en slechtvalk).
Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in
staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd
In de ‘aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten aangegeven
als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.
5.
Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De
soorten uit categorie 5 vragen soms wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten niet
jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.
De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van het plan moet
worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat.
Natuurbeschermingswet 1998
Uit het oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998 van belang. Deze wet
onderscheidt drie soorten gebieden, te weten:
a.
door de minister van I&M (voormalig Ministerie van EL&I/LNV) aangewezen gebieden, zoals
bedoeld in de Vogel- en Habitatrichtlijn;
b.
door de minister van I&M (voormalig Ministerie van EL&I/LNV) aangewezen beschermde
natuurmonumenten;
c.
door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten.
De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de vorm
van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde Staten of de
Minister van I&M). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt plaats door middel van
het bestemmingsplan. De speciale beschermingszones (a) hebben een externe werking, zodat ook
ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden
getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats.
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de
Natuurbeschermingswet 1998 de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval
wanneer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor
geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 zal kunnen worden verkregen.
Onderzoek
Gebiedsbescherming
Het plangebied vormt geen onderdeel van en ligt niet nabij een natuur- of groengebied met een
beschermde status, zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Deze natuurgebieden liggen op relatief grote afstand van het plangebied en
worden niet beïnvloed door het consoliderende plan.
Soortenbescherming
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het plangebied,
algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (onder andere www.ravon.nl en
www.waarneming.nl).
Vogels
In de plantsoenen en groenstroken komen tuin- en struweelvogels voor. Hier zijn soorten als
koolmees, roodborst, winterkoning en merel aanwezig. Spreeuw, huismus, gierzwaluw en kauw
kunnen broeden in (de omgeving van) de bebouwing.

Zoogdieren
Het plangebied biedt geschikt leefgebied aan algemeen voorkomende, licht beschermde soorten als
mol, egel, huisspitsmuis, veldmuis,. De bomen en bebouwing kunnen plaats bieden aan vaste
verblijfplaatsen van vleermuizen. Vanwege de zeer beperkt aanwezige beplanting vormt het
plangebied nooit primair foerageergebied. Het water ten westen van de Oosthavenkade kan een
vlieg- en/of migratieroute vormen.
Amfibieën
Algemene amfibieën als bruine kikker, middelste groene kikker, kleine watersalamander en gewone
pad zouden eventueel gebruik kunnen maken van het plangebied als schuilplaats in struiken, onder
stenen, in kelders en als voortplantingsplaats in de waterpartijen. Gezien de voorkomende biotopen
komen hier geen zwaarder beschermde soorten voor.
Overige soorten
Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, geen beschermde planten, reptielen, vissen, vaatplanten
en/of bijzondere insecten of overige soorten te verwachten op de planlocatie. Deze soorten stellen
hoge eisen aan hun leefgebied; het plangebied voldoet hier niet aan.
In tabel 1 staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied (naar
verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen.
Tabel 1: Naar verwachting voorkomende beschermde soorten binnen het plangebied en
het beschermingsregime

Vrijstellingsrege- tabel 1
ling Ffw

mol, egel, huisspitsmuis, veldmuis,

Nader
onderzoek nodig
bij toekomstige
ruimtelijke
ontwikkelingen
nee

bruine kikker, gewone pad, kleine
watersalamander en de middelste
groene kikker
Ontheffingsregeling Ffw

tabel 2
tabel 3
vogels

nee
bijlage 1 AMvB
bijlage IV HR
cat. 1 t/m 4

alle vleermuizen
gierzwaluw en huismus

Nee
Ja
Ja

Toetsing en conclusie
Gebiedsbescherming
Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het plan niet
in de weg.
Soortenbescherming
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen dat
overtredingen van de Ffw niet optreden.
Het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Er worden geen concrete ontwikkelingen voorzien.
De Flora- en faunawet staat de uitvoering van het bestemmingsplan dan ook niet in de weg.
Het bestemmingsplan maakt echter altijd indirect (kleine) ontwikkelingen mogelijk. Hieronder is
aangeven waar bij deze mogelijke toekomstige ontwikkelingen rekening moet worden gehouden.
Er is geen ontheffing nodig voor de tabel 1-soorten van de Flora- en faunawet omdat hiervoor
een vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen van de Ffw. Uiteraard geldt wel de algemene
zorgplicht. Dat betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild
voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving.

-

Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Verstoring
van broedende vogels is verboden. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels

wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. In het kader
van de Flora- en faunawet wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen.
Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de werkzaamheden
uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is
overtreding van de wet niet aan de orde. De meeste vogels broeden overigens tussen 15
maart en 15 juli (bron:www.vogelbescherming.nl).

-

Voorafgaand aan een ontwikkeling dient nagegaan te worden of sprake is van potentieel
leefgebied voor de tabel 2 en 3 soorten en broedvogels met vaste nesten. In dat geval is nader
veldonderzoek noodzakelijk. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het
onderzoeksseizoen, dat over het algemeen tussen maart en oktober ligt.
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2 Inleiding
Het bestemmingsplan KW-kades is in voorbereiding. Krachtens artikel 38a van de
Monumentenwet 1988 houdt de gemeenteraad ‘bij de vaststelling van een bestemmingsplan [ ]
en bij de bestemming van de in het plan begrepen grond, rekening met de in de grond aanwezige
dan wel te verwachten monumenten’.
Dit onderzoek is er op gericht de aanwezige en verwachte archeologische waarden in het
bestemmingsplangebied in kaart te brengen. Het archeologische inventarisatierapport dient ter
onderbouwing van de archeologische paragraaf die wordt opgenomen in het bestemmingsplan.
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3 Afbakening plan- en onderzoeksgebied; huidig gebruik en vaststellen
consequenties toekomstig gebruik
Het bestemmingsplangebied (Figuur 1 en Bijlage 1) ligt langs de zuidrand van Vlaardingen. De
grenzen worden ruwweg bepaald door Buitenhaven aan de westzijde, de Waterleidingstraat en
nieuwe Maas aan de zuidkant, de KW-haven in het oosten en de spoorweg aan de noordzijde.
De omvang is circa 18 ha. Het bestemmingsplangebied is overwegend een industriegebied. Dit
verandert niet in de nabije toekomst.
Gezien de ligging en met name de ontstaansgeschiedenis en daaraan gerelateerde schaarste
aan waarnemingen is het leggen van een grens ter afbakening van een onderzoeksgebied weinig
zinvol. In deze studie is gekozen voor een meer kwalitatieve benadering waarbinnen zinvolle
waarnemingen en onderzoeken ter sprake komen.
Binnen het bestemmingsplangebied zijn geen significante ontwikkelingen gepland.
Figuur 1: Bestemmingsplangebied op de kaart van Vlaardingen
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4 Historische situatie
Vlaardingen is in de Middeleeuwen ontstaan rondom een kerkje, dat vermoedelijk rond 700 na
Chr. is gesticht. De kreek ‘de Vlaarding’, waarlangs de nederzetting lag, fungeerde als een
natuurlijke haven waardoor Vlaardingen kon uitgroeien tot een belangrijke handelsplaats.
Gedurende de 11e / 12e eeuw zal het tot één van de belangrijkste kernen van Holland behoren.
Het grafelijk hof was er gevestigd. In deze periode wordt vanuit dit hof ook de wildernis rondom
de nederzetting ontgonnen. Archeologische aanwijzingen hiervoor zijn in de wijken Ambacht en
Holy aangetroffen in de vorm van resten van ontginningsboerderijen. Ook in de meer aan de
Maas gelegen Aalkeetpolder zijn resten aangetroffen die op ontginning in de middeleeuwen
duiden.
In de twaalfde eeuw is sprake van overstromingsrampen. Na de eerste, die van 1133/34, werd de
Maassluissedijk aangelegd (figuur 2). Bult (1983) meent dat deze dijk toen te dicht langs de Maas
werd gelegd, en dat het doorbreken ervan leidde tot de tweede grote overstromingsramp in
1163/64. Hierop werd de nieuwe dijk meer landinwaarts teruggelegd. Als het
bestemmingsplangebied al niet na de eerste dijkaanleg ‘buitendijks’ kwam te liggen is dit zeker
het geval na de nieuwe dijkenbouw eind twaalfde eeuw. Omdat op de kaart van Kruikius (bijlage
2) uit het begin van de 18e eeuw het plangebied nog altijd buitendijks lag, blijkt deze situatie lang
stand te hebben gehouden.
Figuur 2: Verloop dijken, naar Bult (1983)

Door opslibbing vanuit de Maas kwam de grens tussen water en land wel steeds dichter bij te
liggen. Was het land hoog genoeg opgeslibt dan werd er een kade omheengelegd en ontgonnen.
Zo ontstond de Grote buitenweide die op de kaart van Van Deventer uit 1562 ten oosten van de
stad ligt (Bijlage 3).
Door voortdurende verzanding moesten de ingang van de haven ook steeds verder in zuidelijke
richting worden gelegd. Ook onstond voortdurend nieuw land door aanslibbing, dat vervolgens
omdijkt werd. Op figuur 2 is dit goed te zien. De Buitenweide is aangegeven. Ten zuiden ligt een
rechthoekig stuk land ertegen aangeplakt, dat op zijn beurt aan de zuidzijde ook een omdijkt
rechthoekig stuk land heeft. Dan volgt de nog niet omdijkte gorze. Figuur 2 toont de situatie uit de
eerste helft van de 19e eeuw. De grens tussen land en water is dan grotendeel gelijk aan die van
tegenwoordig. In bijlage 4 is dezelfde kaart opgenomen met daarop het plangebied aangegeven.
Te zien is dat er twee kades in oost-west richting door het plangebied heenlopen. De meest
noordelijke vormt heel ruwweg het verloop van de huidige Koningin Wilhelminahaven NZ. Maar
binnen het bestemmingsplangebied is de kade grotendeels in de huidige haven verdwenen.
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Figuur 3: Ontwikkeling tussen 1880 - 1995
1880

1891

1901

1911

1933

1956
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1968

1995

Figuur 3 toont de ontwikkeling van het plangebied tussen 1880 en 1995. In 1880 is de situatie
bijna onveranderd ten opzichte van het begin van de 19e eeuw. Ten zuidwesten van het
plangebied, op de hoek van de Maas met de Buitenhaven (het huidige Schiereiland) is er al vanaf
halverwege de 19e eeuw ontwikkeling, in eerste instantie met de bouw van een scheepswerf.
Binnen het bestemmingsplangebied start de grote ontwikkeling later, met het waterleidingbedrijf
(1885) en enkele gebouwen langs de Oosthavenkade. In de jaren rond 1900 wordt de KW-haven
aangelegd, en wel in twee fasen. Uit de kaarten blijkt dat het plangebied hiermee een snelle
ontwikkeling doormaakt. Op de kaart van 1956 is te zien dat de verbinding tussen de KW-haven
en Buiten Haven gedicht is. Dit is echter al voor de oorlog gerealiseerd. Ook het
waterleidingbedrijf is dan al lang verdwenen. Op dezelfde locatie wordt nieuwe bedrijvigheid
gevestigd. Aan het eind van de eeuw zijn enkel nog belangrijke ontwikkelingen waarneembaar
aan de noordwestzijde van het plangebied. Hier worden de sluizen en verkeersweg aangepast.
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5 Archeologische, bouwhistorische en aardkundige waarden

Ondergrond
Aan het einde van de laatste ijstijd lag Vlaardingen in het stroomgebied van de grote rivieren. De
bodem was zandig, en door de wind konden rivierduinen ontstaan. Eén zo’n duin is de donk die
onder de hui dige Piet He in plaats ligt. Door de st ijging van de zeespiegel is door rivier en zee
sediment afgezet in de vorm van klei en zand. In tijden waarin de zee minder in vloed had kon
veenvorming optreden. Door de afwisseling van de invloed van de zee is de Vlaardingse bodem
gekenmerkt door een opeenvolging van zand, klei en veenlagen en mengvormen hiertussen.
Vooral na de vorming van de strandwallen langs de kust verminderde de invloed van de zee, en
konden dikke veen pakketten worden gevormd. Periodiek brak de zee door , sneed zich in het
veenlandschap in, en vo rmde een stelsel van ge tijdegeulen en kreken wa arlangs oeverwallen
ontwikkelden. Gedurende periode van grotere dynamiek door de zee vera nderde het landschap
weer naar een getijdegebied en rivierverstromingsvlakte. De oude kreken , die later w eer met
sediment en veen gevuld werden, zijn in de bodem aan te treffen. De fossiele resten van de meer
recente zijn zelfs nog in het huidi ge maaiveld kenbaar in de vorm van hoger door het land
lopende kreekruggen.
Op de g eologische Kaart van N ederland, kaartblad 37O ( Rotterdam-oost), valt het plange bied
onder de co de A2.3- me t gele ruitjes . Het staat v oor een marien gebied (een gebied dat onder
invloed van de zee staat) met l agunaire, estuariene en wa d-afzettingen. Diep in de bo dem zijn
kleiafzettingen aanwezig die ruwweg 3500 jaar en eerder zijn afgezet. Op deze klei ligt een dik
pakket veen. Dit veen wordt weer afgedekt door
kleipakketten die in verschillende perioden
tussen circa 1500 voor Chr. en heden zijn afgezet. Op basis van de geologische kaart ligt er geen
veen tussen deze latere kleipakketten. Echter, recent onderzoek toont aan dat dit wel degelijk het
geval is (De Groot 2010; Timmerman 2012). Kaartbijlage 2 van de geologische kaart b lad 37O
geeft aan dat de top van het pleistocene niveau op circa 19m onder NAP ligt.
Op de geomorfologische kaart van Ne derland, geraadpleegd via ARCHIS 2, is het
bestemmingsplangebied aangegeven als bebo uwd gebied. Dit biedt geen inzicht in de
bodemopbouw.
Op de Bo demkaart van Nederland, die o p ARCHIS 2 is
geraadpleegd, staat het
bestemmingsplangebied aangegeven als bebo uwd gebied. Dit biedt geen inzicht in de
bodemopbouw.
Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waar den wordt aan het bestemmingsplange bied een
Middelhoge trefkans toegedicht. Het betreft dekaf zettingen waar veelal kleinere hoger gelegen
geulafzettingen in voorkomen.
Op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Zuid-Holland is het be stemmingsplangebied
omschreven als zeekleigebied.
In DINOloket zijn verschillende pr ofielen opgenomen van boringen die in het plang ebied zijn
gezet. De lokaties zijn in bijla ge 5 aangegeven. In bijlage 6 zijn de NAP-hoogtes van de
veenlagen en het vermo edelijke pleistocene niveau weergegeven. Dit la atste bevindt zich op
circa 17 m onder NAP. Er lijkt een op duiking te zitten ter hoogte van Wilheminakade ZZ. Uit de
boringen zijn moeili jk potentiële woonniveau’s op te maken. De top van het veenpakket lag
(boringen zijn gezet in 1 896) op ruwweg tussen 4 á 5 m ond er NAP. De aanw ezigheid van een
veenpakket geeft aa n dat de o verstromingen en buitendijkse ligging niet alles tot op ze er grote
diepte heeft weggeërodeerd.
Dit laatste w ordt bevestigd door onderzoek aan d e oostzijde van de KW-haven. Hier is op een
locatie vlak bij de huidige Maas de top van het veen (circa 8m onder NA P) gedateerd op rond
2000 voor Chr (Coppens, 2012, voor locatie zie bijlage 9) Iets noordelijker, bij de Wilhelminakade
NZ (Timmerman 2012, locatie op bijlage 9) dateert de to p van het veen (rond 6 m onder NAP)
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zeer waarschijnlijk uit 200–5 0 voor Chr. Weer noordelijker, bij het Emmaplein in d e Oostwijk
dateert de top (circa 3m –NAP) uit de 7e eeuw na Chr. (Coppens en Torremans, 2009, zie bijlage
9).
Helaas is onduidelijk in hoeverre het oude landschap richting het noorden is weggeërodeerd. De
hierboven aangegeven veenhoogtes geven met circa 4 m onder NAP in ieder geval een soort
van ondergrens. Uit Terluin en De Ridder (2012) komt naar voren dat de top van de opslibbingen
op circa 1 m onder NAP kan liggen. Het huidige maaiveld ligt op circa 2 m boven NAP en hoger
wat betekent dat er minimaal 3 m ophoging plaats heeft gevonden. Rekening houdend met een
dikte van het obslibbingspakket van 1 m of dikker betekent dit dat archeologische resten van voor
de 12e eeuw vanaf een diepte van 4 m en dieper onder maaiveld voor kunnen komen.
Archeologie
AMK, IKAW, CHS
De Archeologische MonumentenKaart (AMK) in ARCHIS2 is een gedigitaliseerd bestand van alle
bekende behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland. Binnen het
bestemmingsplangebied liggen geen monumenten. Binnen een straal van circa 3 km zijn deze
echter wel monumenten aanwezig. Bijlage 7 toont de ligging, met daarbij de perioden die in
ARCHIS2 zijn genoemd. Vanaf het Neolithicum staan alle perioden, met uitzondering van de
Bronstijd, op de kaart aangegeven. De Bronstijd is in Vlaardingen echter niet onbekend. Op de
Vergulde Hand West zijn er sporen opgegraven (Eijskoot e.a., 2012). Uit de periode voorafgaand
aan het neolithicum is tot op heden nog niets aangetroffen. De waarschijnlijkheid dat deze sporen
er zijn is echter hoog op de donk die in de huidige Oostwijk ligt (in bijlage 7 het AMK-terrein ten
noord-oosten van het bestemmingsplangebeid, met de aanduiding NEO.
Op de Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) valt het bestemminsgplangebied binnen
een gebied met een middelhoge trefkans op archeologische sporen. De IKAW bevat een
vlakdekkende en landsdekkende classificatie van de trefkans op archeologische waarden. Deze
trefkans is gebaseerd op een kwantitatieve analyse en op archeologisch inhoudelijke kennis van
het bodemarchief. Gebieden met een hoge trefkans representeren fossiele kreken. De
oeverwallen van dergelijke kreken vormden vroeger aantrekkelijke woonplaatsen. Ook nadat
kreken dichtgeslibd waren, bleven ze een aantrekkingskracht behouden aangezien ze dan hoger
gelegen delen binnen een landschap konden vormden. Binnen het plangebied zijn dergelijke
kreken (nog) niet gekarteerd. Op de IKAW heeft het een middelhoge trefkans gekregen.
Een soortgelijk beeld wordt op de kenmerkenkaart archeologie van de Cultuurhistorische kaart
(CHS) van de provincie Zuid-Holland geschetst. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van
de provincie Zuid-Holland kent drie verschillende thema's: archeologie, historische stedenbouw
en historisch landschap. Ieder thema bestaat weer uit twee kaarten die inzichtelijk maken wat in
Zuid-Holland cultuurhistorisch van belang is en waarom. De kenmerkenkaart geeft de
kenmerkende nederzettingspatronen, landschapspatronen en de archeologische opbouw van het
landschap weer. Op de waardenkaart, zijn de waardevolle structuren van de kenmerkenkaart
gewaardeerd weergegeven. Op kaart 1a “archeologie kenmerken” zijn fossiele kreeklopen
specifiek weergegeven. Het verloop komt sterk overeen met wat op de IKAW aangegeven staat.
De op de kaart aangegeven zeeafzettingen zijn in hoofdzaak klei-achtige gronden. Ze zijn door
de zee afgezet in relatief rustig water, in de vorm van wadplaten of kwelders. Op veel plaatsen is,
onder moerassige omstandigheden, veenvorming opgetreden. Op de kenmerkenkaart staan ook
woonheuvels aangegeven. Overigens is soms onduidelijk waarom er een woonheuvel op de
kaart aangegeven staat. De kenmerken vertalen zich in kaart 1b “waarde archeologie”. Op de
kaart staan de eerder beschreven AMK-terreinen als terreinen van archeologische waarde. Deze
zijn al apart in bijlage 7 weergegeven. Op de provinciale kaart heeft het gebied een redelijke tot
grote kans op archeologische sporen (bijlage 8, trefkansen en woonsheuvels).
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Waarnemingen en onderzoeken
In bijlage 9 zijn niet alle waarnemingen die op het kaartbeeld zouden passen opgenomen. De
reden hierachter is de vraag naar de zinvolheid daarvan. In het vorige hoofdstuk is beschreven
dat het bestemmingsplangebied lange tijd buitendijks lag. Uit de tijd van de buitendijkse ligging
zijn geen woonsporen te verwachten. Mogelijk wel verloren lading, gezonken schepen en
dergelijke (zie bijvoorbeeld VLAK-code 11.002 hieronder). De kans hierop is echter klein. Doel
van het onderzoek is om te bepalen wat voor archeologie er wel aan te treffen is binnen het
bestemmingsplangebied. Uit de beschrijving hierboven blijkt dat binnen Vlaardingen
archeologische resten uit bijna alle perioden wel zijn gevonden. De vraag is of dit ook voor het
bestemmingsplan geldt. Hier is de ontstaansgeschiedenis is van het gebied van belang,
waarbinnen de langdurige buitendijkse ligging een rol speelt.
Een voor het bestemmingsplangebied relevante vindplaats die buiten het kaartbeeld valt, is
ARCHIS waarnemingsnummer 32491. Het betreft een vindplaats in het water, tussen
kilometerraai 1015.4 en 1016.5 langs de oever van de Nieuwe Waterweg bij de Aalkeet. Tijdens
graafwerkzaamheden (tussen 1967 en 1972) ten behoeve van een zandwinplaats voor Rijksweg
20, zijn in de uitgeworpen aarde een paar honderd scherven aangetroffen uit de1e - 2e eeuw na
Chr., en de Late IJzertijd. Ook is hout, een Romeinse munt en botmateriaal verzameld.
Aan de westzijde van de haven is een Indisch mesje met een gesneden houten handvat (11.001)
gevonden. Deze vondst is op 40 cm diepte aangetroffen en zal zich in opgebrachte of anderszins
verstoorde grond hebben bevonden. Ook is een vondst iets dichter bij het plangebied bekend
(11.009). Het is een keltisch muntje dat als knoop is hergebruikt. Dit laatste doet vermoeden dat
het niet binnen een originele context aangetroffen is. Ten slotte is op het Matex-terrein bij
grondsaneringswerkzaamheden een viertal ankers gevonden( VLAK-code 11.002, niet op bijlage
9). Deze lagen op de bodem van de voormalige haven die na de oorlog is gedempt.
Noordelijk van het plangebied, liggen de VLAK-codes 02.016 en 02.022. De eerste refereert aan
muurwerk met tonfundering, van de touwbaan uit de 19e eeuw. De tweede zijn vondsten uit de
nieuwe tijd (waterput en pompbuis). De twee VLAK-codes 02.003 en 02.036 staan voor het
onderzoek naar de rivierdonk met Neolitisch vondstmateriaal.
Onderzoeken
Binnen het bestemmingsplangebied zijn geen archeologische veldonderzoeken uitgevoerd.
Algemeen
Reeds aangegeven is dat in Vlaardingen archeologische resten uit verschillende perioden
aangetroffen kunnen worden. De resten uit het neolithicum en eerder liggen op oude oeverwallen
en zandduinen. Resten uit de Bronstijd zijn schaars in Vlaardingen. Van de Vergulde Hand-West
is bekend dat het kwelderlandschap en het veenlandschap werd gebruikt. In de IJzertijd lijkt de
meeste bewoning geconcentreerd op het veen, terwijl er gedurende de Romeinse Tijd een
voorkeur voor oeverwallen lijkt te zijn. In de Middeleeuwen wordt langzaam het gehele landschap
in gebruik genomen.
Bouwhistorische en cultuurhistorische waarden
Binnen het bestemmingsplangebied heeft de provincie Zuid-Holland op de cultuurhistorische
kaart (CHS) de Buiten haven en Oosthavenkade opgenomen als waardevol landschappelijk
lijnstructuur (figuur 4). De kade en haven zijn tevens onderdeel van een waardevolle
nederzettingsstructuur. Bijna het gehele bestemmingsplangebied is onderdeel van het
beschermd stadsgezicht van Vlaardingen (in procedure). De oude structuur is nog goed intact.
Vergelijk figuur 3 hierboven voor de ontwikkeling. Het oudste deel is de Oosthavenkade. Hier
liggen drie beeldbepalende panden van voor 1900 (Oosthavenkade 87 en 89 en Oosthavenkade
90/Waterleidingstraat 1). Een volgende fase vormt de bebouwingstructuur rond de KW-haven,
met panden die stammen uit de tijd van de aanleg ervan (Koningin Wilhelminahaven NZ 3 en 10,
achter 5/6, 11a (Rijksmonument), Koningin Wilhelminahaven ZZ 1/2/2b, 2a/3, 13ab. Een tweede
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fase van tussen 1910-1920 wordt gevormd door de panden Koningin Wilhelminahaven NZ 1
(gemeentelijk monument), 2, 8, Koningin Wilhelminahaven ZZ 13, 20 (Rijksmonument), 22, 23.
Na-oorlogse beeldbepalende objecten zijn Koningin Wilhelminahaven ZZ 19/19a en het
vissersmonument op het Grote Visserijplein. Onder dit monument zijn nog de resten van de
draaibrug aanwezig uit de tijd dat de KW-haven nog een verbinding had met de Buiten Haven.
Aan de zuidoost-zijde van het plangebied lag het waterleidingbedrijf. Dit had een relatief groot
ruimtebeslag (zie figuur 3). In de huidige structuur komt dit grote ruimtebeslag nog altijd naar
voren.
Figuur 4: Cultuurhistorie binnen plangebied
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6 Gespecificeerde verwachting
Verwachting
Diep in de ondergrond, op circa 17 m a 19 m onder NAP ligt het pleistocene niveau, uit het einde
van de laatste IJstijd. Hiervoor is de archeologische verwachting onduidelijk. Uit Vlaardingen zijn
geen vondsten of sporen uit deze periode bekend.
Neolithische vondsten en sporen zijn elders in Vlaardingen op de hoger gelegen delen langs
kreken en rivieren in het toenmalige landschap aangetroffen, terwijl ook Mesolithisch
vondstmateriaal niet uit te sluiten is. Binnen het bestemmingsplangebied zijn hier (nog) geen
sporen aangetroffen, en vooralsnog moet de kans op het aantreffen ervan dan ook klein worden
geacht. Meeste potentie heeft nog de zandopduiking die in de ondergrond bij de Wilhelminakade
ZZ is aangetroffen.
Sporen en vondsten uit de Bronstijd zijn sporadisch in Vlaardingen aangetoond. De spreiding
ervan lijkt relatief wijd, zodat de kans op het aantreffen van deze periode binnen het
onderzoeksgebied beperkt is.
Voor de periodes IJzertijd, Romeinse Tijd en Middeleeuwen (tot midden 12e eeuw), is de
verwachting afhankelijk van de mate van erosie die in en vanaf de 12e eeuw heeft
plaatsgevonden. Helaas is het beeld hierover verdeeld. Uit booronderzoek lijkt naar voren te
komen dat vlak langs de Maas de erosie tot circa 8 m onder NAP heeft plaatsgevonden, tot in
lagen uit het Neolithicum. Daarentegen is er een waarneming van veel Romeins vondstmateriaal
dat uit de Maas is opgebaggerd, en is er ook in voormalig buitendijks gebied een veenpakket uit
de IJzertijd aangetroffen. Dit geeft aan dat de erosie ook beperkt(er) kan zijn geweest. Vanwege
de onzekerheid kan het plangebied archeologisch niet afgeschreven worden. Daarom wordt voor
deze perioden een gematigd middelhoge verwachting opgesteld. De kans op archeologische
sporen neemt toe naarmate er meer noordelijk wordt gegaan, en naarmate verder in het verleden
teruggegaan wordt.
Voor de periode tussen midden 12e eeuw en derde kwart 19e eeuw is de verwachting laag. Toen
lag het gebied buitendijks, of werd er niet ontwikkeld. Wellicht kunnen er nog resten van
scheepsgerelateerde zaken aangetroffen worden. Uitzondering is de Oosthavenkade die wel al
eerder in gebruik was. Deze was echter enkel als kade in gebruik. Vanaf het vierde kwart van de
19e eeuw is de archeologische verwachting hoog.
Diepte
Over de diepte van sporen is moeilijk een uitspraak te doen. De resten uit de Nieuwe Tijd kunnen
vlak onder maaiveld aanwezig zijn. Voor de periode ervoor zal de mate van erosie bepalend zijn
geweest, waarbij aan de zuidzijde meer erosie kan zijn opgetreden dan aan de noordkant.
DINO boringen wijzen op een diepte van de top van de bovenste veenlaag vanaf circa 4 m onder
NAP. Dit is hoger dan het IJzertijdveen ter hoogte van Wilhelminakade 27 waarvan de top op 6 m
onder NAP ligt, wat mogelijk wijst op een jongere ouderdom. Maar mogelijk handelt het om
hetzelfde veenpakket. Met een datering waarschijnlijk in de Late ijzertijd, kunnen nog
archeologische resten uit eerdere perioden aanwezig zijn vanaf een diepte van circa 4 m -NAP.
Van de ouderdom van de afzettingen die op het veen liggen is nog te weinig bekend. In ieder
geval wordt de top gevormd door het pakket opslibbing uit de periode vanaf de 12e eeuw na Chr.
Mogelijk liggen onder dit pakket nog oudere afzettingen. Op welke hoogte dit is, is onduidelijk.
Terluin en De Ridder (2012) leggen voorzichtigheidhalve de grens waar vanaf middeleeuwse en
romeinse sporen aangetroffen kunnen worden op 2 m onder NAP (en dieper).
Verschijningsvorm
Archeologische resten uit de Nieuwe Tijd zijn aan industriële en opslag activiteiten gerelateerde
zaken als stenen bebouwing, gereedschappen, in alle materiaalsoorten. Per locatie zal de aard
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van het vondstmateriaal verschillen naar bedreven activiteit. Onder en rondom het
vissersmonument zijn naar verwachting de resten van een toenmalige draaibrug aan te treffen.
Uit de buitendijkse periode kunnen aan scheepvaart/visserij gerelateerde materialen nog in de
bodem aanwezig zijn.
Uit de IJzertijd / Romeinse Tijd - Middeleeuwen is houtbouw met vlechtwerkwanden aan te
treffen, met (leem)vloeren, mestpakketten, spiekers, afvalkuilen, perceelgrenzen (greppels),
akkers, en andere aan nederzettingen gerelateerde sporen en structuren. Het vondstmateriaal uit
deze perioden bestaat uit aardewerk, glas, metaal, hout, bot en andere categorieën.
Bovenstaande opsomming van complextypen en vondstenspectrum is niet uitputtend.
Bijvoorbeeld natuurstenen artefacten (vooral Neolithicum en eerder) en infrastructuur kan ook
worden aangetroffen. Een speciale categorie uit met name de Romeinse Tijd zijn de dammen en
duikers die in de stroomgeulen aanwezig kunnen zijn.
Paleo-ecologische resten uit alle perioden zijn door de relatief hoge grondwaterspiegel in
Vlaardingen in het algemeen goed bewaard.
Archeologische verwachtingenkaart
Bovenstaande verwachting is vertaald in een archeologische Verwachtingenkaart, die
opgenomen is in bijlage 11. Hierbij is het volgende verwerkt. Het gehele plangebied heeft een
hoge verwachting op aantreffen van archeologische resten uit het laatste kwart van de 19e eeuw
en later. Voor het hele plangebied wordt voor de perioden vanaf de IJzertijd tot midden 12e eeuw
na Chr. een middelhoge verwachting opgesteld, en voor de daaraan voorafgaande perioden een
voorlopig lage verwachting. Uit praktisch overwegingen is de huidige waterlijn van de Maas is als
grens voor dit gebied genomen.
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Bijlage 1 Het bestemmingsplangebied.
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Bijlage 2 Kaart Kruikius (1712, uitsnede)
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Bijlage 3 Kaart Van Deventer 1562 (uitsnede)
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Bijlage 4 Rivierenkaart eerste helft 19e eeuw (uitsnede)).
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Bijlage 5 Locatie boringen DINOloket
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Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd stadsgezicht
Vlaardingen gemeente Vlaardingen (Zuid Holland) ex artikel 35
Monumentenwet 1988.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Infrastructuur
en Milieu zijn bevoegd om gezamenlijk beschermde stads- en dorpsgezichten aan te
wijzen. Het rechtsgevolg van de aanwijzing is dat de gemeenteraad ter bescherming
van een stads- of dorpsgezicht een bestemmingsplan, als bedoeld in de Wet
ruimtelijke ordening, vast moet stellen. In die zin kan de aanwijzing tevens een
stimulans betekenen voor een te voeren ruimtelijk kwaliteitsbeleid.
In totaal zijn er in Nederland meer dan 400 beschermde stads- en dorpsgezichten
met een geschiedenis die teruggaat tot vóór het jaar 1850. In het kader van het
Monumenten Inventarisatie Project is ook de stedenbouw uit de periode 1850-1940
landelijk geïnventariseerd. Het besluit tot aanwijzing van Vlaardingen tot beschermd
stadsgezicht vloeit voort uit die inventarisatie.
INLEIDING
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 gezicht 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.
3. een binnendijks laat 19e-, begin 20e-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
De periode tot 1800
De haven
De Vlaarding vormt aanvankelijk een natuurlijke, open haven, waarvan vermoedelijk
alleen het gedeelte nabij de Markt als zodanig wordt gebruikt. Met de aanleg van de
Vlaardingsevaart (13e/14e eeuw) wordt de afwatering van de kreken in het
achterland geconcentreerd op de plek waar zich tegenwoordig de Vlaardinger
Driesluis bevindt. Omstreeks 1470 wordt de haven ten zuiden van de
Vlaardingsevaart in oostelijke richting verlegd, waardoor een nieuwe straat kan
worden aangelegd (de huidige Havenstraat).
Het meest noordelijke deel van de haven, het Buizengat, wordt begin 17e eeuw
verruimd tot spuiboezem en tevens in gebruik genomen als winterberging voor

‘buizen’, een type vissersschip. In de strijd tussen de Geuzen en de Spanjaarden
wordt Vlaardingen in 1574 grotendeels in de as gelegd, maar daarna op de
oorspronkelijke plattegrond weer opgebouwd. De oudste bebouwing van Vlaardingen
dateert vooral uit de 17e eeuw.
Maasdijk en westelijke polders
Vanouds vormt de Maasdijk de voornaamste landverbinding van Rotterdam naar het
Westland en (later) Hoek van Holland. Het Vlaardingse deel van deze dijk wordt
gevormd door de Schiedamsedijk, Korte Dijk, Hoogstraat, Markt en Maasluissedijk.
De dijk verdeelt Vlaardingen in een binnen- en een buitendijks deel.
In de buitendijkse gronden ten westen van de haven (ten zuiden van de
Maassluissedijk) liggen enkele polders die door lage kades worden beschermd; van
noord naar zuid zijn dat de Vetteoordse Kade, de kade van het Prikkewater (een nu
gedempte zijhaven ter hoogte van de huidige Parallelweg) en de Galgkade. Het
buitendijkse gebied ten zuiden van de Markt raakt in de 16e en 17e eeuw bebouwd.
Onder meer wordt hier een 300 meter lange touwbaan aangelegd, die tot 1968 in
bedrijf is geweest. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van de Markt ontwikkelt
zich een lineair stratenpatroon, evenwijdig aan dijk en haven.
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 de 18e eeuw heeft Vlaardingen zo'n 100 vissersschepen
in de vaart.
De 19e eeuw
Visserij en industrie
Als ook in de eerdere eeuwen blijft de economie van Vlaardingen sterk gericht op de
haringvisserij. De haringbuizen kunnen de Noordzee bereiken via de Nieuwe Maas of
het Scheur, een tweede Maasmonding die zich bij Vlaardingen afsplitst. Deze
vaarwegen zijn alleen voor kleine zeilschepen geschikt. Grotere schepen met
bestemming Rotterdam moeten een grote omweg maken. In 1829 komt het Kanaal
door Voorne gereed, van de Nieuwe Maas naar Hellevoetsluis. De eerste die
profiteert is de Vlaardingse visserij. Het nieuwe kanaal en de introductie van de
'logger' - een nieuw type zeilschip speciaal voor de haringvangst1 - spelen in het
voordeel van Vlaardingen, dat uitgroeit tot de belangrijkste haringhaven van
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De eerste Nederlandse loggers werden in 1867 in Vlaardingen gebouwd.

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. Rond 1850 begint een industriële
ontwikkeling op gang te komen op basis van stoomkracht. Tot de eerste industriële
bedrijven behoren een tabaksfabriek (1848), een stoompelmolen (1852) en een
garancinefabriek (1862).2 De fabrieken vestigen zich bij de havenmond, samen met
een scheepswerf en enige kalkovens. 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 (lijn Schiedam - Hoek van Holland) wordt Vlaardingen eindelijk ook met het
Nederlandse spoorwegnet verbonden. 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 binnenen een buitenhaven. In deze periode verrijzen diverse bedrijven en pakhuizen langs
de Oost- en Westhavenkade, waaronder het wijnpakhuis ‘Oporto’ (1888). Typerend is
ook de komst van op de visserij en scheepvaart georiënteerde winkels en cafés.
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.
Bepalend voor het eind 19e-, begin 20e-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, middenstandsen 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.
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
2

Garancine is een kleurstof op basis van de meekrap, dat op de Zuid-Hollandse eilanden werd
geteeld.

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.
Per deelgebied
Koningin Wilhelminahaven/Buitenhaven
De T-vormige Koningin Wilhelminahaven is gesitueerd ten oosten van de
Buitenhaven, parallel aan en in directe verbinding met de Nieuwe Maas. De zichtas
die door deze verbinding ontstaat, versterkt de verbintenis van Vlaardingen met het
water. In het noorden is het havengebied fysiek en visueel gescheiden van het
woongebied door de spoorlijn en de nieuwe, drukke verkeersader
Galgkade/Vulcaanweg. De oorspronkelijke verbinding met de Buitenhaven is
gedempt en hier ligt nu het Grote Visserijplein. De bebouwing in de haven is van de
kade gescheiden door een openbare weg.
Door de aanwezigheid van fabrieken, havenloodsen, opslagtanks en kranen heeft
het gebied rond de Wilheminahaven een zeer bedrijvig karakter. Een groot deel van
de historische bebouwing uit de periode 1895-1920 (pakhuizen,
visverwerkingsbedrijven, rederijkantoren) is nog aanwezig. De laat 19e- en begin 20eeuwse uitbreidingen aan de Oost- en Westhavenkade sluiten hier goed bij aan. De
beide 'kades' eindigen bij de havenmond op het Ooster- en het Westerhoofd met
fraai panorama over de Nieuwe Maas.
Karakteristiek bebouwing
Wilhelminahaven/Oost- en Westhavenkade
Industriële en aan de visserij gerelateerde bebouwing (rederijkantoren,
haringpakhuizen en rokerijen) zijn beeldbepalend voor de Koningin Wilhelminahaven
en de Oost- en Westhavenkade. Fraaie voorbeelden zijn de panden van de
Doggermaatschappij (1916) en rederij Pot (ca. 1895) aan de Koningin
Wilhelminahaven. De oudste panden bevinden zich aan de West- en de
Oosthavenkade. De Westhavenkade wordt gekenmerkt door aaneengesloten, aan
de zeevisserij gerelateerde bebouwing: monumentale woon- en pakhuizen en
bedrijfspanden. Ter hoogte van de Vetteoordskade en de Parallelweg staan enkele
grote bedrijfspanden uit 1912.
De Oosthavenkade kent naast aaneengesloten gevelwanden naar het zuiden toe
meer individuele en grootschaliger bebouwing. Dit gebied is later tot ontwikkeling
gekomen en kent vooral bebouwing uit de tweede helft van de 19e eeuw, waaronder
het bijzondere kantoorpand van de melkfabriek ‘Hollandia’ (1897-1912). Ook staan er
enkele kleinere bedrijfspanden, waaronder haringpakhuizen uit de periode 18801900. Kaalslagplekken zijn opgevuld met nieuwbouw. Aan de Buitenhaven heeft aan
de zijde Westhavenkade historische bedrijfsbebouwing plaats moeten maken voor
sterk afwijkende nieuwbouw. De voormalige 'Pelmolen' is getransformeerd tot
appartementencomplex.
NADERE TYPERING VAN TE BESCHERMEN WAARDEN
Algemeen
Het beschermd stadsgezicht ‘Vlaardingen’ laat in ruimtelijke structuur, inrichting en
bebouwing zien hoe een van oorsprong Middeleeuwse dijknederzetting zich eind 19e
eeuw in korte tijd ontwikkelde tot een bloeiende industrie- en handelshaven,

aangejaagd door een historische ingreep, in dit geval de aanleg van de Nieuwe
Waterweg.
Het stadsgezicht wordt bepaald door drie, onderling verbonden deelgebieden. In de
eerste plaats de lineaire dijk- en havennederzetting langs de westzijde van de
Vlaarding, met hieraan grenzend een eveneens Middeleeuwse kerkring. Daarnaast
het haven- en industriegebied uit het laatste kwart van de 19e en de eerste helft van
de 20e eeuw, waaruit de ontwikkeling van de visserij, de industrie en het havenbedrijf
nog goed is af te lezen. Aangrenzend ligt een woongebied dat bestaat uit stedelijke
villa- en middenstandsbebouwing en uit niet-planmatig tot stand gekomen
arbeiderswoningen van omstreeks 1900. Tenslotte maakt ook het 19e-eeuwse
stadspark 't Hof en de vroeg 20e-eeuwse uitbreiding Oranjepark deel uit van het
gezicht.
Per deelgebied
Koningin Wilhelminahaven/Oost- en Westhavenkade
Voor de stedenbouwkundige structuur zijn van belang:
de Koningin Wilhelminahaven met het T-vormige bekken parallel aan en in
directe verbinding met de Nieuwe Maas. De zichtas die door deze verbinding
ontstaat, en de binding versterkt tussen Vlaardingen en het water;
de Oost- en Westhavenkade met het kadekarakter met de steile walkanten;
de zichtassen vanaf de Galgkade en het Grote Visserijplein op de Buitenhaven
en de Nieuwe Maas.
Voor de bebouwing zijn van belang:
de aaneengesloten gedifferentieerde aan de zeevisserij gerelateerde
bebouwing aan de West- en Oosthavenkade met monumentale woon- en
pakhuizen en bedrijfspanden;
de aan visserij gerelateerde bebouwing aan de Wilhelminahaven, waaronder
voormalige rederijkantoren, haringpakhuizen, en rokerijen bepalend voor het
havenkarakter;
De overige industriële, deels nog functionerende bebouwing rond de Koningin
Wilhelminahaven, die bijdraagt aan het 'havenkarakter'.
BEGRENZING
De omgrenzing van het beschermd gezicht Vlaardingen is aangegeven op de
begrenzingskaart. 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. 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

WAARDERING
Het beschermd stadsgezicht ‘Vlaardingen’ is een goed herkenbaar voorbeeld van
een Middeleeuwse dijk- en havennederzetting, die een belangrijke stedelijke
ontwikkeling doormaakte door de aanleg van nieuwe haven- en industriegebied en
aansluitend een nieuw woongebied met stadspark.
Het gezicht is allereerst van betekenis vanwege de herkenbaarheid van de ruimtelijkhistorische structuur met duidelijk herkenbare onderdelen:
 enerzijds de bebouwde dijk langs de westzijde van de Vlaarding, de kerkring en
het oude havengebied, met daarbij de kenmerkende mix van woon- en
werkfuncties;
 anderzijds het nieuwe en in korte tijd voltooide woon- en werkgebied uit de tijd
van de industrialisering, in gang gezet door de aanleg van de Nieuwe Waterweg.
Het gezicht is op de tweede plaats van betekenis vanwege de nog aanwezige
karakteristieke bebouwing in de drie onderscheiden deelgebieden, met onder meer
de historische bebouwing langs de dijk (Hoogstraat) en rond de kerkring (Markt), de
vele historische panden (pakhuizen, fabrieken, rederijkantoren) in het havengebied,
en de nog gave delen van het woongebied met stadspark uit de periode rond 18751930.
Het beschermd stadsgezicht Vlaardingen is tenslotte van historisch belang vanwege
de herkenbaarheid van de sociale, economische en ruimtelijke veranderingen die
zich in het Maasmondgebied voordeden na aanleg van de Nieuwe Waterweg,
illustratief voor de opkomst van dit gebied als een van de trekkers van de
Nederlandse economie.
RECHTSGEVOLG VAN DE AANWIJZING
Ter effectuering van de bescherming van het aangewezen stadsgezicht moet
ingevolge artikel 36 van de Monumentenwet 1988 een bestemmingsplan worden
vastgesteld. De toelichting op de aanwijzing als beschermd stadsgezicht kan daarbij
als uitgangspunt dienen. Doel van de aanwijzing is de karakteristieke, met de
historische ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het
gebied te onderkennen als zwaarwegend belang bij de verdere ontwikkelingen
binnen het gebied. De aanwijzing beoogt op die wijze een basis te geven voor een
ruimtelijke ontwikkeling die inspeelt op aanwezige kwaliteiten, daarvan gebruik maakt
en daarop voortbouwt.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Linden, L van der <L.vanderLinden@evides.nl>
dinsdag 4 juni 2013 7:32
Nootenboom, Karin
Concept ontwerp bestemmingsplan KW-kades Vlaardingen

Geachte mevrouw Nootenboom,
Wij hebben kennisgenomen van uw e-mail d.d. 5 november 2012, inzake het verzoek om reactie in het kader van
artikel 3.1.1. Bro op concept bestemmingsplan "KW-kades" Te Vlaardingen.
Wij komen tot de conclusie dat geen impliciete en expliciete wijzigingen in het concept zijn opgenomen die kunnen
leiden tot wijzigingen van het aanleggen en beheren van onze drinkwaterleidingen. Verder nemen wij aan dat de
geldende regelingen voor het hebben en houden van leidingen geen veranderingen ondergaan.
Met vriendelijke groet,

L.A. van der Linden
Medewerker Regieteam
Stafbureau Infra
Contact
T. +31(0)10-2936368
F. +31(0)10-2935303
E. L.vanderLinden@evides.nl
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GESCAT-m J

2 5 JÜNI 2013
Hoogheemraadschap van

Delfland
Aan het College van gemeente Vlaardingen
t.a.v. mevrouw K. Nootenboom
Postbus 1002
3130 EB VLAARDINGEN
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BRIEF

5 juni 2013
ONS

KENMERK

1077035
DELFT

21 juni 2013

ONDERWERP

Watertoets voorontwerp bestemmingsplan KW-kades

Geacht college,
In het kader van artikel 3.1.1 Bro heeft u het Hoogheemraadschap van Delfland
het voorontwerp bestemmingsplan KW-kades in Vlaardingen toegezonden. U
verzoekt Delfland een reactie kenbaar te maken op het voorontwerp
bestemmingsplan.
Wel instemmen
Delfland kan met het voorontwerp bestemmingsplan instemmen. Aan alle
aspecten die van belang zijn voor een goede waterhuishouding, is invulling
gegeven.
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de contactpersoon, vermeld
onderaan deze brief.
Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
namens deze,
de Teamleidef'Ruimtelijke Planvorming,

drs. R.M.H. Tekke
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Directie Risico- en Crisisbeheersing

Postbus 9154
3007 AD Rotterdam
Bezoekadres

Wilhelminakade 947
Rotterdam

Telefoon

010-4468 900

Telefax

010-4468 699

E-Mail
Ons kenmerk
Betreft
Datum
Behandeld door

r.looijmans@veiligheidsregio-rr.nl

Gemeente Vlaardingen
College van burgemeester en wethouders
T.a.v. mw. K. Nootenboom
Postbus 1002
3130 EB VLAARDINGEN

13uit07074/R&C/JT/RL/DdG
Voorontwerpbestemmingsplan KW kades.
Veiligheidsadvies: 3817/038
12 juni 2013
R- Looijmans

Geacht College,
Op 3 juni 2013 heeff mevrouw K. Nootenboom, Senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke
Ordening van uw gemeente, in het kader van het vooroverleg bij bestemmingsplannen zoals
bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, het voorontwerpbestemmingsplan
"KW kades" vrijgegeven en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) verzocht hierop een
advies uit te brengen.
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 hulpveriening en
zelfredzaamheid. Zij doet dit middels een analyse van de omgeving waarbij risicobronnen,
mogelijke scenario's en hun effecten worden beschouwd (zie bijlage 1).
Voor het beoordelen van het ruimtelijk plan dient u een gemotiveerde afweging te maken tussen
de overwegingen met betrekking tot externe veiligheid en de toegevoegde waarde van het
ruimtelijk plan. Graag verneemt de VRR uw besluit met betrekking tot de onderstaande
adviespunten.
Advies
Ten behoeve van de verbetering van de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid kunnen geen
maatregelen geborgd worden die vallen binnen de context van de Wet ruimtelijke ordening.
Deze maatregelen kunnen echter wel gerealiseerd worden binnen de context van de
gemeentelijke verantwoordelijkheid ex art. 3 Wet Veiligheidsregio's:
1.

2.

3.

Herontwikkeling of nieuwbouw binnen de 1 % letaliteitcontour van de Vulcaanweg (35
meter vanuit de rechterrijbaan) zodanig te construeren dat aanwezigen bij een (dreigende)
plasbrand meer tijd en gelegenheid hebben om te vluchten. Voor het ontvluchten van de
voorziene objecten is het wenselijk minimaal één (nood)uitgang van de risicobron af te
richten. Alle (nood)uitgangen in voldoende mate aan te laten sluiten op de infrastructuur
van de omgeving.
Herontwikkeling of nieuwbouw binnen 35 meter van rechterrijbaan van de Vulcaanweg
zodanig te construeren dat het bouwwerk beschermd is tegen branddoorslag en
brandoverslag (WBDBO) als gevolg van een plasbrand. Hierbij kan voor de gevels gericht
naar de risicobron gedacht worden aan blinde gevels of het beperken van het
glasoppervlak. De gevels en/of het glasoppervlak die gericht zijn naar de risicobron
behoren bestand te zijn tegen een warmtestralingsflux > 15 kW/m^. Bij de veriening van
een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient bij de brandpreventieve toets
rekening te worden gehouden met de effecten van een plasbrand op de gevel.
Gebouwen binnen het plasbrand aandachtsgebied van de Nieuwe Maas, dit betreft een
strook van 40 meter vanaf de oever van de Nieuwe Maas, zodanig te realiseren dat deze
beschermd zijn tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) als gevolg van een
plasbrand. Hierdoor worden aanwezige personen in staat gesteld om het effectgebied
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4.

5.

sneller en veiliger te ontvluchten. Hierbij kan voor de gevels gericht naar de Nieuwe Maas
gedacht worden aan blinde gevels of het beperken van het glasoppervlak. De gevels en of
het glasoppervlak welke gericht zijn naar de Nieuwe Maas, behoren bestand te zijn tegen
een warmtestralingsflux > 15 kW/m^. Bij de verlening van een omgevingsvergunning voor
de activiteit bouwen dient bij de brandpreventieve toets rekening te worden gehouden met
de effecten van een plasbrand op de gevel.
Met betrekking tot eventuele nieuwe ontwikkelingen (binnen een zone van 120 meter vanaf
de Vulcaanweg) geldt dat bij een toxische wolk de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van
personen verbeterd kunnen worden door gebouwen geschikt te maken om enkele uren in
te schuilen. Hiervoor dienen deuren, ramen en ventilatieopeningen afsluitbaar te zijn en
het luchtverversingssysteem uitgeschakeld te kunnen worden.
Draag zorg voor een goede voorlichting en instructie van de aanwezige personen zodat
men weet hoe te handelen tijdens een calamiteit door middel van de campagne "Goed
voorbereid zijn heb je zelf in de hand".

Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met de heer R. Looijmans,
beleidsmedewerker van de afdeling Risicobeheersing van de VRR. Zijn telefoonnummer is
010-4468 896, e-mail: r.looijmans@veiligheidsregio-rr.nl
Met vriendelijke groet,
het Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,
namens deze,

Mw. drstl^.cHrijselaar mpa.
Directeur Risico- en Crisisbeheersing.

Bijlage 1: Achtergrond veiligheidsadvies voorontwerpbestemmingsplan KW kades
Kopie:
•
•
•
•

Dhr. P. Vonk, OVD-BZ, gemeente Vlaardingen
Dhr. A.P. Groeneweg, Bureauhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling, DCMR
Dhr. W. Kooijman, Bureauhoofd Bureau Veiligheid, DCMR
Dhr. L. Fer, Teamleider Brandpreventie Rijnmond Noord, VRR
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Bijlage 1
Achtergrond veiligheidsadvies voorontwerpbestemmingsplan KW kades
Situatiebeschrijving
Het plangebied ligt in de gemeente Vlaardingen. Het bestemmingsplan is conserverend van
aard.

Risicobronnen
In het plangebied en in de nabijheid ervan zijn drie relevante risicobronnen aanwezig:
I.
Opslag van waterstoffluoride bij Shell Nederiand Raffinaderij.
II. Transport van gevaarlijke stoffen over de Vulcaanweg.
III. Transport van gevaariijke stoffen over de Nieuwe Maas.
Scenario's
Voor het bepalen van het resteffect en voor het bepalen van maatregelen met betrekking tot
zeer kwetsbare bestemmingen wordt uitgegaan van de 1% letaliteitcontour (LCOl) van het
worst case scenario. Voor het bepalen van gewenste maatregelen voor (beperkt) kwetsbare
bestemmingen wordt de 1% letaliteitcontour van het meest geloofwaardige scenario gebruikt.
Worst case:
1.
BLEVE^ (catastrofaal falen tankwagen LPG/propaan) op de Vulcaanweg.

Scenario: transport brandbare gassen (GF3) weg (WCS)

Warme-BLEVE: Door verhitting van een tankwagen met LPG/propaan kan de tankwand bezvirijken onder de
toegenomen druk. Het gevolg is een explosie in de vorm van een vuurbal met grote hittestraling. In de omgeving
van het incident zullen mensen overlijden: tot op grote afstand raken mensen gewond en breken secundaire
branden uit
1
35 kW/m2 LC100
Alle blootgestelde mensen komen te overlijden
90 meter
23 kW/m2

LC10

12,5 kW/m2

LCOl

5 kW/m2
Uitgangspunten

10% van blootgestelde mensen komt te overiijden

140 meter

1 % van blootgestelde mensen komt te overlijden

230 meter

Blootgestelde mensen kunnen overiijden

400 meter

BLEVE met LPG/propaan tankwagen
Afstand vanuit het hart van de rijbaan
Overiijden op basis van een blootstellingduur van 12 seconden

^ Een explosiescenario doordat de druk in een opslagtank (propaan- of LPG-tankwagen) zo toeneemt dat de tank openbarst
en de vloeistof er als een brandende wolk uitkomt BLEVE: boiling liquid expanding vapour explosion.

-2-
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2,

Vrijkomen toxische stoffen door het (instantaan) falen van een tankwagen met
ammoniak op de Vulcaanweg.

Scenario: transport toxische gassen (GTS) weg (WCS)
Vrijkomen toxisch gas: Door het bezwijken van een tankvragen met toxische stoffen, komt de inhoud ervan vrij.
Mensen die de worden blootgesteld aan de toxische stof kunnen hieraan overiijden of gewond raken.
LCIOO
Alle blootgestelde mensen komen te overiijden
100 meter
LC50

50% van blootgestelde mensen komt te overiijden

225 meter

1% van blootgestelde mensen komt te overiijden

400 meter

LBW

Blootgestelde mensen kunnen overiijden

550 meter

AGW

Irreversibele gezondheidsschade is mogelijk

2200 meter

LC01

Uitgangspunten

Falen tankwagen gevuld met ammoniak
Afstand vanuit de rechterzijde van de rechterrijstrook
Blootstellingduur 600 seconde

Vrijkomen toxische stoffen door het (instantaan) falen van een tankcompartiment van
een zeeschip met ammoniak op de Nieuwe Maas.
Scenario: transport toxische gassen (GTS) zeevaart (WCS)
Vrijkomen toxisch gas: Door bezwijken van een scheepscompartiment met toxische stoffen, komt de inhoud
ervan vrij. Mensen die de worden blootgesteld aan de toxische stof kunnen hieraan overiijden of gewond raken.
LCIOO
Alle blootgestelde mensen komen te overiijden
150 meter
LC50

50% van blootgestelde mensen komt te overiijden

650 meter

LCOl

1% van blootgestelde mensen komt te overiijden

1200 meter

Blootgestelde mensen kunnen overiijden

1500 meter

LBW

Falen tank zeevaartschip gevuld met ammoniak
Afstand vanuit het midden van de waterweg
Uitstroom 150 ton

Uitgangspunten

1 nstantaan falen buffervat waterstoffluoride Shell Nederland Raffinaderij.
Scenario: Instantaan falen buffervat waterstoffluoride (WCS)
Vrijkomen toxisch gas: Door instantaan bezwijken van een buffervat met vraterstoffluoride, komt de inhoud ervan
vrij. Mensen die de worden blootgesteld aan de toxische stof kunnen hieraan overiijden of gewond raken.
425 meter
LCIOO
Alle blootgestelde mensen komen te overiijden
LC50
LCOl
LBW
Uitgangspunten

50% van blootgestelde mensen komt te overiijden

1700 meter

1% van blootgestelde mensen komt te overiijden

3400 meter

Blootgestelde mensen kunnen overiijden

6000 meter

Falen tank binnenvaartschip gevuld met ammoniak
Afstand vanuit het midden van de waterweg
Uitstroom 60 ton
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Meest geloofwaardig:
5.
Vrijkomen toxische stoffen door lekkage van een tankwagen met ammoniak op de
Schiedamsedijk.

Scenario: transport toxische gassen (GTS) weg (MGS)

Vrijkomen toxisch gas: Door lekkage van een tankwagen met toxische stoften, komt de inhoud ervan vrij. Mensen
die de worden blootgesteld aan de toxische stof kunnen hieraan overiijden of gewrond raken.
LCIOO
40 meter
Alle blootgestelde mensen komen te overiijden
LC50

50% van blootgestelde mensen komt te overiijden

55 meter

LCOl

1 % van blootgestelde mensen komt te overiijden

120 meter

LBW

Blootgestelde mensen kunnen overiijden

150 meter

AGW

Irreversibele gezondheidsschade is mogelijk

500 meter

Uitgangspunten

_6^

Lekkage tankwagen gevuld met ammoniak (15 mm lek)
Afstand vanuit de rechterzijde van de rechterrijstrook
Bronsteri<te 3 kilogram per seconde

Plasbrandscenario door falen tankwagen met brandbare vloeistof op de Vulcaanweg.

Scenario: transport brandbare vloeistoffen (LF2) weg (MGS)

Plasbrand: Door bezwijken van de tankwand van een tankwagen met brandbare vloeistoffen en ontsteking van de
inhoud ervan, ontstaat een brandende vloeistofplas. Door de hittestraling overiijden mensen dichtbij en kunnen
secundaire branden uitbreken.
20 meter
1
35 kW/m2 LCIOO
Alle blootgestelde mensen komen te overiijden
23 kW/m2

LCIO

12,5 kW/m2

LCOl

5 kW/m2
Uitgangspunten

10% van blootgestelde mensen komt te overiijden

25 meter

1% van blootgestelde mensen komt te overiijden

35 meter

Blootgestelde mensen kunnen overlijden

70 meter

Falen benzinetankwagen
Afstand vanuit de rechterzijde van de rechterrijstrook
Overlijden op basis van een blootstellingduur van 20 seconden
Duur hittestraling: 5 minuten

Plasbrandscenario Nieuwe Maas.

Scenario: transport brandbare vloeistoffen (LF2) zeevaart (MGS)
Plasbrand: Door bezwijken van een ix)mpartiment van een schip met brandbare vloeistoffen en ontsteking van de
inhoud ervan, ontstaat een brandende vloeistofpias. Door de hittestraling overiijden mensen dichtbij en kunnen
secundaire branden uitbreken.
35 kW/m2 LCIOO
Alle blootgestelde mensen komen te overiijden
40 meter
1
23 kW/m2

LCIO

10% van blootgestelde mensen komt te overiijden

50 meter

12,5 kW/m2

LCOl

1% van blootgestelde mensen komt te overiijden

70 meter

Blootgestelde mensen kunnen overiijden

90 meter

5 kW/m2
Uitgangspunten

Lekkage tank zeevaartschip gevuld met hexaan
Afstand vanaf de rand/oever van de vaarweg (insteekhavens e.d. niet beschouwd)
Overiijden op basis van een blootstellingduur van 20 seconden
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Zelfredzaamheid
De zelfredzaamheid geeff aan in welke mate de aanwezigen in staat zijn om zich op eigen
kracht in veiligheid te brengen. Per scenario verschillen de mogelijkheden hiertoe. Binnen het
plangebied is de sirenealarmering goed hoorbaar waardoor een effectieve alarmering van de
bevolking mogelijk is.
Ad 1 BLEVE scenario
Voor het beschouwde scenario als gevolg van een BLEVE- incident met een tankwagen met
vloeibaar gas geldt dat een potentieel incident zich opbouwt in de tijd en zich voor aanwezigen
onverwacht kan voltrekken. De effectafstanden zijn groot. De BLEVE kan binnen 20 tot 30
minuten plaatsvinden. Mogelijkheden tot zelfredzaamheid zijn aanwezig, mits tijdig
aangevangen wordt met ontruiming en er geen beperkingen zijn ten aanzien van de
zelfredzaamheid van aanwezigen en de infrastructuur in de omgeving op een juiste manier is
ingericht.
Ad 2/3/4/5 Toxisch scenario
Voor het beschouwde scenario als gevolg van een incident met toxische stoffen geldt dat een
toxische wolk zich snel kan ontwikkelen en verplaatsen. Dit effect is vaak niet zichtbaar voor
omwonenden. Zelfredzaamheid in dit scenario is alleen mogelijk als er tijdig alarmering
plaatsvindt en gebouwen geschikt zijn om enkele uren te schuilen, denk hierbij aan het sluiten
van ramen en deuren en met name het uitschakelen van (mechanische) ventilatiesystemen.
Instructie met betrekking tot de juiste handelswijze in geval van een incident is noodzakelijk
voor een effectieve zelfredzaamheid.
Ad 6/7 Plasbrandscenario
Voor het beschouwde scenario als gevolg van een plasbrand geldt dat de brand zich snel kan
ontwikkelen. Dit effect is zichtbaar voor de aanwezigen in de locatie. Ontvluchten is mogelijk,
mits er geen beperkingen zijn ten aanzien van de zelfredzaamheid van aanwezigen en de
infrastructuur in de omgeving op een juiste manier is ingericht.
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