GEMEENTE VLAARDINGEN

BESTEMMINGSPLAN

VETTENOORDSEPOLDER WEST

vastgesteld 4 oktober 2012

onherroepelijk 13 december 2012

GEMEENTE VLAARDINGEN

TOELICHTING

BESTEMMINGSPLAN

VETTENOORDSEPOLDER WEST

INHOUDSOPGAVE
1.

INLEIDING .............................................................................................................................2
1.1.
Aanleiding en doel..........................................................................................................2
1.2.
Ligging en begrenzing van het plangebied.....................................................................2
1.3.
Wet ruimtelijke ordening.................................................................................................3
1.4.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).......................................................3
1.5.
Geldend bestemmingsplan.............................................................................................3
1.6.
Doorlopen procedure......................................................................................................3
1.7.
Veranderingen ten opzichte van geldend bestemmingsplan op hoofdlijnen...................3

2.

CULTUURHISTORIE .............................................................................................................4
2.1.
Ontstaansgeschiedenis ..................................................................................................4
2.2.
Archeologie ....................................................................................................................6
2.3.
Karakteristieke objecten .................................................................................................8

3.

HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED .....................................................................................10
3.1.
Ruimtelijke structuur.....................................................................................................10
3.2.
Verkeer en parkeren.....................................................................................................11
3.3.
Groen ...........................................................................................................................13
3.4.
Water............................................................................................................................14
3.5.
Beschermde natuur ......................................................................................................16
3.6.
Woningen .....................................................................................................................20
3.7.
Detailhandel .................................................................................................................22
3.8.
Dienstverlening ............................................................................................................22
3.9.
Horeca..........................................................................................................................23
3.10. Bedrijven ......................................................................................................................23
3.11. Maatschappelijke voorzieningen ..................................................................................24
3.12. Cultuur en ontspanning, recreatie, sport en speelvoorzieningen..................................25

4.

ONTWIKKELINGEN .............................................................................................................26
4.1.
Gebiedsvisie.................................................................................................................26
4.2.
Wijkeconomie...............................................................................................................26

5.

MILIEUHINDER....................................................................................................................28
5.1.
Algemeen .....................................................................................................................28
5.2.
Geluidhinder wegverkeer .............................................................................................28
5.3.
Geluidhinder industrielawaai ........................................................................................29
5.4.
Luchtkwaliteit................................................................................................................29
5.5.
Externe veiligheid .........................................................................................................31
5.6.
Bedrijvigheid.................................................................................................................32
5.7.
Bodemkwaliteit .............................................................................................................33

6.

BELEIDSKADER..................................................................................................................34
6.1.
Rijksbeleid....................................................................................................................34
6.2.
Provinciaal beleid .........................................................................................................36
6.3.
Gemeentelijk beleid......................................................................................................38
6.4.
Conclusie .....................................................................................................................49

7.

PLANOPZET EN HANDHAVING .........................................................................................50
7.1.
Algemeen .....................................................................................................................50
7.2.
Bestemmingen en dubbelbestemmingen .....................................................................51
7.3.
Handhaving ..................................................................................................................52

8.

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID ...............................................................................54

Toelichting bestemmingsplan Vettenoordsepolder West

0

9.

MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID......................................................................55
9.1.
Burgerparticipatie .........................................................................................................55
9.2.
Woningcorporaties .......................................................................................................55
9.3.
Overleg met instanties ex artikel 3.1.1 Bro...................................................................55

Bijlage
1.
2.
3.
4.

Archeologisch onderzoek
Karakteristieke objecten
Onderzoek geluidhinder wegverkeer
Onderzoek luchtkwaliteit

Toelichting bestemmingsplan Vettenoordsepolder West

1

1.

INLEIDING

1.1.

Aanleiding en doel

Het nieuwe bestemmingsplan is één van de bestemmingsplannen die is opgenomen in het Plan
van Aanpak actualisatie bestemmingsplannen dat is opgesteld voor het vernieuwen van
verouderde bestemmingsplannen. Actualiseren is enerzijds wettelijk noodzakelijk als gevolg van
de op 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening. Anderzijds is actualiseren ook
inhoudelijk gewenst, ten behoeve van het opnemen van nieuw beleid en regelgeving die na het
van kracht worden van het huidige bestemmingsplan is opgesteld.
De voornaamste doelstelling voor het nieuwe bestemmingsplan is het verkrijgen van een actueel
planologisch-juridisch kader voor de betreffende gronden. In het verleden verleende vrijstellingen
worden opgenomen in dit plan. De tweede belangrijke doelstelling is dat er een consoliderend
plan wordt gemaakt, waarmee wordt bedoeld dat alle bestaande rechten (vergunningen) in
principe zijn gehandhaafd. Van belang is echter dat er voor het grootste deel nu nog geen
bestemmingsplan geldt. Daarom moest er bij nieuwe initiatieven tot nog toe worden getoetst aan
de (ruimere) algemene mogelijkheden die de bouwverordening biedt. Ten opzichte van die
algemene bouwverordening zullen er in dit bestemmingsplan soms minder mogelijkheden zijn
voor nieuwe initiatieven, ook al moesten die in het verleden elders wel worden toegestaan.
1.2.

Ligging en begrenzing van het plangebied

Het plangebied is gelegen onmiddellijk ten westen van de binnenstad (zie afbeelding 1). Het
plangebied wordt als volgt begrensd (zie afbeelding 2):
• aan de westzijde door de Beethovensingel;
• aan de noordzijde door de Maassluisedijk;
• aan de oostzijde door de Diepenbrockstraat;
• aan de zuidzijde door de Parallelweg.

Afbeelding 1 Ligging plangebied
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1.3.

Wet ruimtelijke ordening

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

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Per 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn er in het
bestemmingsplan diverse veranderingen doorgevoerd ten aanzien van benamingen (bijvoorbeeld
van procedures, vergunningen en regels). Dit is nader toegelicht in paragraaf 7.1.
1.5.

Geldend bestemmingsplan

Voor het grootste deel van het plangebied geldt er geen bestemmingsplan. Het westelijk deel van
het plangebied valt onder het bestemmingsplan Plan in onderdelen A (#29). Dit plan is
vastgesteld op 28 april 1950 en goedgekeurd op 24 mei 1951.
De geldende bestemmingsplannen komen bij de inwerkingtreding van het nieuwe
bestemmingsplan te vervallen voor die gronden die zijn gelegen in het nieuwe bestemmingsplan.
1.6.

Doorlopen procedure

Het voorontwerp bestemmingsplan is op 1 november 2011 door het college vrijgegeven voor het
wettelijke vooroverleg met instanties. Dit is uiteengezet in paragraaf 9.3.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 28 juni 2012 gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Op 5 juli 2012 is er een informatiebijeenkomst georganiseerd in de vorm van een
inloopavond. Tijdens de terinzagelegging zijn er geen zienswijzen ingediend.
Het bestemmingsplan is op 4 oktober 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Het vastgestelde
bestemmingsplan heeft vervolgens gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is geen beroep
aangetekend tegen het vaststellingsbesluit. Het bestemmingsplan is op 13 december 2012
onherroepelijk geworden.
1.7.

Veranderingen ten opzichte van geldend bestemmingsplan op hoofdlijnen

Voor het grootste deel van het plangebied is de belangrijkste verandering dat er straks een
bestemmingsplan gaat gelden.
Daar waar er wel een bestemmingsplan geldt, is het volgende noemenswaardig.
Als gevolg van de archeologische verwachtingswaarde van het plangebied zijn er nieuwe
voorwaarden opgenomen ten aanzien van bouwen en overige werkzaamheden (zie paragraaf
2.2).
Als gevolg van de beleidslijn beeldbepalende panden zijn er diverse gebouwen aangewezen als
’karakteristiek object’. Voor die gebouwen zijn er nieuwe voorwaarden opgenomen met
betrekking tot (ver)bouwen (zie paragraaf 2.3).
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2.

CULTUURHISTORIE

2.1.

Ontstaansgeschiedenis

Een groot deel van Vlaardingen ligt in een voormalig kweldergebied, waar kreken mogelijk vanaf
de Midden IJzertijd kleidekken en zandige oeverwallen hebben afgezet. Tussen deze wallen
kreeg veenvorming een kans. Inheemse boeren bouwden zowel op de oeverwallen, als op het
veen wanneer dit hoog genoeg lag, hun boerderijen. Aan het einde van de 3e na Chr. lijkt er
sprake van een algehele ontvolking. Rond 700 na Chr. is bewoning in ieder geval weer terug.
Dan staat er een kerkje, vermoedelijk op de plaats van de huidige grote kerk. Er zal een kleine
woonkern zijn geweest rond en ten noorden van dit kerkje. Vanaf 1000 na Chr. starten onder
leiding van de graaf ontginningsactiviteiten in het omringende kwelder en veengebied.
Vlaardingen groeit uit tot een belangrijke nederzetting. In de 12e eeuw wordt de stad echter door
grote overstromingen getroffen. Om het land voor verdere stormvloeden te behoeden werd aan
het einde van deze eeuw een dijk aangelegd. Niet lang daarna verlegde men de dijk richting de
huidige Westlandseweg, waarmee het hele plangebied binnendijks komt te liggen. De grote
overstromingen luidde echter wel het einde van Vlaardingen als belangrijke nederzetting in. In de
loop van de 17e en de 18e eeuw kwam de haringvisserij op.
De opening van de Nieuwe Waterweg (1872) luidt een nieuwe periode in, waarin de visserij tot
bloei komt en veel nieuwe bedrijven zich in Vlaardingen vestigen. In 1887 begint men met de
aanleg van een spoorlijn, die niet alleen economisch, maar ook waterstaatkundig van groot
belang is. De nieuwe spoordijk neemt de waterkerende functie van de middeleeuwse dijk over,
waardoor een groot gebied binnendijks komt te liggen en de polder beter beschermd wordt tegen
overstromingen van de Maas.
Een deel van het plangebied was vroeger water. In de 16e eeuw werd in de opslibbende
uiterwaard (gorzen) langs de noordzijde van de Maas land gewonnen en ingedijkt. De
Vettenoordse Polder ontstond in 1552 door de aanleg van de Vettenoordsekade (zuidzijde) en de
Westhavenkade (oostzijde). De polder werd aan de noord- en westzijde begrensd door de
Maasluissedijk. De naam Vettenoord duidt op de vette klei die er is afgezet door overspoelingen
van de Maas. In 1563 werd een sluisje aangelegd in het verlengde van de Vettenoordsekade op
de hoek met de Westhavenkade.
Aanvankelijk werd de polder Groot Vettenoord alleen voor beweiding gebruikt. Nadat er in 1574
een stadsbrand had plaatsgevonden, vond in Vlaardingen herbouw plaats. Aan het begin van de
17e eeuw besloot het stadsbestuur gedeelten van de Vettenoordsepolder vrij te geven voor
woningbouw. De eerste bebouwing ontstond in de noordoostelijke hoek van de
Vettenoordsepolder, namelijk aan de Lijnstraat, de Landstraat, de Dayer en de Rijksestraat.
Tevens werden in 1612 de Oude Haven en de Westhavenkade uitgebreid. In de polder vestigden
zich voornamelijk ambachtslieden. Er ontstonden een blekerij, wantdrogerijen en een taanderij.
De polders werden voor het drogen van netten e.d. benut. De lijnbanen mochten door vissers en
reders gebruikt worden om want te drogen. Ook werd het gebied door stedelingen gebruikt als
bleekveld. Door de opkomst van de haringvisserij ontstond nijverheidsactiviteit in de
haringnettenfabriek, touwslagerij, en de vele kuiperijen. Vanaf de 19e eeuw en zeker na de
Tweede Wereldoorlog groeide de stad buiten haar historische grenzen. In 1916 kwam het eerste
stedelijke uitbreidingsplan. Aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw ontstonden
de Stationsstraat, de Prins Hendrikstraat en de Pieter Karel Drossaertstraat. In 1891 werd de
spoordijk gerealiseerd die in 1919 en 1922 werd verhoogd.
In het plangebied is nog een prestedelijk element herkenbaar (Vettenoordskade). Het
stedenbouwkundig ontwerp is geheel onafhankelijk van de oorspronkelijke (weiland)indeling. De
grote villa's aan de Mozartlaan zijn gebouwd door de uitgekochte boeren. De wijk was bij het
uitbreken van WO-II nog niet voltooid. Er is langs de Van Beethovensingel en de Parallelweg ook
na WO-II gebouwd. De (naoorlogse) woningen rond het Mendelsohnplein zijn van de hand van
Jan Wils en gebouwd in opdracht van de Stichting Huizenbezit Vlaardingen (bedrijfswoningen
voor Shell).
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Afbeelding 4 Het plangebied op een kaart van 1834

Afbeelding 3 Het plangebied op een kaart van 1560

Afbeelding 5 Vlaardingen rond 1890

Afbeelding 6 Vlaardingen in 1943
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2.2.

Archeologie

Kader
In de Monumentenwet 1988 is aangegeven bij het vaststellen van een bestemmingsplan en bij de
bestemming van de in het plan begrepen grond rekening dient te worden gehouden met in de in
de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Deze paragraaf is gebaseerd op het
archeologisch onderzoek dat is opgenomen in de bijlagen.
Onderzoek
Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een bureauonderzoek uitgevoerd.1 De conclusie luidt
als volgt: Voor de onderzoekslocatie geldt voor de vroegste prehistorie tot en met de bronstijd
een lage trefkans. Voor de periode ijzertijd – Nieuwe tijd geldt een middelhoge trefkans op
grondsporen en/of vondsten, met name op vondstmateriaal in een verspoelde context, en off-site
fenomenen. Voor resten van de 12e-eeuwse Maassluissedijk die zich op de noordelijke grens
van de huidige onderzoekslocatie bevond, geldt een hoge trefkans.
Geadviseerd wordt om in het bestemmingsplan planvoorschriften op te nemen ter bescherming
van bekende en verwachte archeologische waarden. Geadviseerd wordt om gebieden met een
middelhoge en hoge trefkans de dubbelbestemming archeologie te geven en de aanvrager van
een omgevingsvergunning, die de door de gemeente nader vast te stellen vrijstellingsgrenzen
overschrijdt, conform artikelen 39 lid 2, 40 en 41 van de Monumentenwet 1988 een rapport te
laten overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag
zullen worden verstoord, naar oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn
vastgesteld. De omschreven verwachtingsgebieden zijn weergegeven op afbeelding 8.
Algemene omgang met archeologie
Het uitgangspunt van de archeologische monumentenzorg is dat terreinen die hoge gekende
archeologische waarden bevatten door middel van planaanpassing behouden moeten 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).
In het kader van de archeologische monumentenzorg geldt een algemene procedure: de AMZcyclus. In deze procedure wordt een aantal stappen onderscheiden. Ten eerste dient een
inventarisatie te worden gedaan, het zogeheten “bureauonderzoek” (BO). In deze fase worden
alle bestaande archeologische gegevens verzameld. Indien er aanwijzingen bestaan voor de
aanwezigheid van archeologische waarden (bestaand of verwacht), of juist indien er onvoldoende
informatie voorhanden blijkt te zijn, zal de procedure door een “Inventariserend Veldonderzoek”
(IVO) worden gevolgd. In het IVO worden door middel van non-destructief onderzoek
(bijvoorbeeld grondboringen, grondradar, weerstandsmetingen) of meer destructieve methoden
als het trekken van proefsleuven meer archeologische gegevens verzameld. Het onderzoek
resulteert in een verslag waarin op grond van de verkregen gegevens terreinen worden
gewaardeerd. Op basis van de waardering kunnen terreinen worden aangewezen die
waarschijnlijk (zeer) hoge archeologische waarden bevatten.
Bestemmingsplan
Om de aanwezige en verwachte archeologische monumenten tegen vernietiging te behoeden, is
in dit bestemmingsplan een beschermende regeling opgenomen. In lijn met de Monumentenwet
1988 en provinciaal beleid zijn projecten met een omvang van minder dan 100 m2 vrijgesteld van
de verplichting om voorafgaand aan de uitvoering van de plannen aandacht aan archeologie te
besteden. De reden hiervoor is om relatief kleine bouwplannen niet onnodig zwaar met kosten
1

Isendoorn, A.J.D., 2011: RAPPORT A11-020-F. Archeologisch onderzoek aan de Vettenoordsepolder West te Vlaardingen
(gemeente Vlaardingen). Bureauonderzoek
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Afbeelding 7 Archeologisch waarnemingen (Archis kaart)
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voor archeologisch onderzoek te belasten. Hiernaast zijn plannen die de bodem niet dieper dan
200 cm onder het maaiveld verstoren vrijgesteld.
Men geeft een grens van 2 m onder maaiveld aan voor vondsten tot en met de Middeleeuwen.
Daarnaast is deze diepte bepaald op basis van de mogelijke aanwezigheid van voormalige
kreken in de ondergrond. Eventuele sporen van bewoning op de oeverwal van deze kreken
zullen zeer waarschijnlijk door latere erosie vanuit de Maas zijn geërodeerd. In de kreekloop zelf
kunnen echter nog dammen (met eventuele duikers) en afvallagen aanwezig zijn. De afvallagen
liggen op de bodem van de kreek, die vanaf de oeverwal op een diepte van circa 400 cm
verwacht mag worden. Damstructuren zijn al veel hoger zichtbaar en kunnen zich in theorie al
voordoen vanaf de top van de oeverwal. In de praktijk zijn de dammen in de top geërodeerd
waardoor ze pas op een veel dieper niveau (bijvoorbeeld 180 cm op het bedrijventerrein
Hoogstad) onder het niveau van de gereconstrueerde top van de oeverwal zichtbaar zijn. Het is
niet uitgesloten dat dammen op een hoger niveau zichtbaar kunnen zijn, maar daar zal vanwege
de erosie in Vettenoord geen sprake van zijn. Zodoende is een maat van 2 meter voor vrijgeven
van grondwerkzaamheden goed te verdedigen. Het is mogelijk dat dit zelfs meer kan zijn, maar
door gebrek aan goede gegevens over de bodemopbouw en de loop van de kreken in het
gebied, kan dat niet nader onderbouwd worden.
De grens van het bestemmingsplan ligt aan de voet van de Maassluissedijk. De dijk valt net
buiten het plangebied. Voor de Vettenoordsekade is geen afwijkend regime opgenomen.
Op basis van het bovenstaande is de volgende dubbelbestemmingen opgenomen:
• Waarde archeologie 1 (WR-A-1): Bodemverstorende plannen dienen aandacht aan
archeologie te besteden. Plannen van minder dan 100 m2 in omvang zijn van deze
verplichting vrijgesteld. Tevens zijn vrijgesteld die plannen die niet dieper reiken dan 2 m
onder maaiveld.
2.3.

Karakteristieke objecten

Kader
De gemeente heeft beleid met betrekking tot objecten die karakteristiek zijn als gevolg van hun
cultuurhistorische en architectonische waarde en situering. Het beleid zijn 11 januari 2011 door
het college vastgesteld. De definitieve lijst is 8/15 mei 2012 door het college vastgesteld.
Objecten met een score van 10 punten en hoger worden als karakteristiek aangemerkt in nieuwe
bestemmingsplannen. Gemeentelijke monumenten worden niet als karakteristiek aangemerkt.
Inventarisatie
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden wat heeft geleid tot een lijst van gewaardeerde
objecten (zie ook bijlage 2).
Adres
Mendelssohnplein 33a-d t/m 42a-d; 32a-d t/m 46a-d; 61a-d
t/m 67a-d (tussen Röntgenstraat en Vettenoordstraat)
Mendelssohnplein 1a-d t/m 14a-d; 20a-c t/m 22a-c; 2a-b
(tussen D. Schaferstraat en Mahlerstraat)
Mendelssohnplein 15a-d t/m 26a-d; 209a-c t/m 211a-c; 1a-b
(tussen Sweelinckstraat en Mahlerstraat)
Mendelssohnplein 43a-d t/m 46a-d / 58a-c t/m 60a-d en 17ac t/m 23a-c (tussen Vettenoordstraat en D. Schaferstraat)
Mendelssohnplein 27a-d t/m 32a-d / 1a-d t/m 7a-d en 35a-d
t/m 37a-d (tussen Wagnerstraat en Röntgenstraat)

Soort

Categorie

Score

Ensemble portiek- en etagewoningen

Wonen

14

Ensemble portiek- en etagewoningen

Wonen

14

Ensemble portiek- en etagewoningen

Wonen

14

Ensemble portiek- en etagewoningen

Wonen

14

Ensemble portiek- en etagewoningen

Wonen

14

Mozartlaan 9

Woonhuis

Wonen

19

Mozartlaan 10

Woonhuis

Wonen

14

Mozartlaan 12,13

Woonhuis

Wonen

14

Orelioplantsoen

Park

Groenaanleg

17

Willem Pijperstraat 6

Woonhuis

Wonen

14

Tabel 1 Overzicht cultuurhistorisch waardevolle objecten (Bron: lijst Inventarisatie waardevolle objecten)
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Bestemmingsplan
Het betreffende object zal als karakteristiek op de verbeelding worden aangeduid. Deze zal
worden voorzien van een beschermende regeling. Hierbij worden voorwaarden gesteld aan de
verbouwing of sloop van het betreffende object. met betrekking tot het behoud van de
karakteristiek waarde. Verbouwings- en sloopplannen zullen hierbij worden voorgelegd aan de
gemeentelijke Welstands- en monumentencommissie.

Afbeelding 9 Bebouwing

Afbeelding 10 Wegen en verhardingen

Afbeelding 11 Groen

Afbeelding 12 Water
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3.

HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED

3.1.

Ruimtelijke structuur

Het plangebied is gelegen onmiddellijk ten westen van de binnenstad. De wijk wordt aan drie
zijden begrensd door belangrijke verkeersstructuren. Loodrecht op deze structuren lopen er
buurtontsluitingswegen de wijk in. Centraal in de wijk ligt het park Mendelssohnplein. De
buurtontsluitingswegen zijn in belangrijke mate georiënteerd op dit park. Verspreid over de wijk
liggen kleinere groene pleintjes. Het plangebied is grofweg in te delen in 8 deelgebieden of
ensembles (zie afbeelding 14). Het stratenpatroon en de maat en schaal van de buitenruimte zijn
wisselend.
Verspreid over de wijk en per ensemble komen verschillende bouwvormen voor. De bouwvormen
hangen af van de verschillende groen- en wegenstructuur waarop deze georiënteerd zijn. Aan de
zuidoostkant komen veel gestapelde woningen voor. Aan de noordzijde grenzend aan de
Maassluissedijk liggen grondgebonden woningen. Rondom het Mendelssohnplein komen
dezelfde gestapelde woningen voor, waardoor er eenheid is in de uitstraling. De bebouwing
bestaat hoofdzakelijk uit al dan niet voormalige duplexwoningen en portiekflats. In een enkel
geval is sprake van grondgebonden rijtjeswoningen. Zeer kenmerkend voor de wijk is de sterke
scheiding tussen openbaar en privé. Door het toepassen van gesloten bouwblokken ontstaan
grote binnenterrein. Er komen bijna geen voortuinen voor.

Afbeelding 13 Structurerende elementen
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3.2.

Verkeer en parkeren

Inventarisatie
Het plangebied is aan drie van de vier zijden omgeven door grotere wegen: de van
Beethovensingel langs het westen, de Parallelweg langs het zuiden, de Maassluissedijk in het
het noorden. Vanaf de Van Beethovensingel loopt in oost- westrichting door het plangebied de
Mahlerstraat die het westelijke deel van het plangebied ontsluit. De ontsluiting van het noordelijke
deel vindt plaats via diverse west-oost georiënteerde wegen, waaronder de Mahlerstraat, de
Vettenoordstraat en de Vetteoordskade. Het zuidelijke deel wordt ontsloten via de Wagnerstraat
en de Diepenbrockstraat op de Parallelweg.
Beleid
Auto
Het wegennet in het plangebied is hoofdzakelijk gericht op een ontsluiting richting de Van
Beethovensingel en de Parallelweg en voor een deel richting Vetteoordskade en
Vettenoordstraat. De ontsluiting richting de Van Beethovensingel loopt via de Mahlerstraat en de
Wagnerstraat. De ontsluiting richting de Parallelweg lopen via de Wagnerstraat en de
Diepenbrockstraat.
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. Alle wegen in het plangebied zijn
gecategoriseerd als erftoegangswegen. De gebiedsontsluitingswegen de Van Beethovenlaan, de
Parallelweg en de Maassluissedijk maken geen onderdeel uit van het plangebied.
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. Binnen dit bestemmingsplan worden geen grote ruimtelijke ontwikkelingen
voorzien, waardoor de hoeveelheid verkeer in het plangebied naar verwachting niet meer dan
alleen autonoom zal groeien.
Fiets
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 bevindt zich één regionale fietsverbinding. Het is een ontsluitende route over
de Parallelweg (Hoek van Holland-stadscentrum Rotterdam-Nederlek). Naast de regionale
fietsverbindingen zijn in het GVVP en het Fietsplan ook lokale fietsverbindingen opgenomen.
Rondom het plangebied liggen een aantal schakels van het lokale fietsnetwerk. De Van
Beethovensingel en de Parallelweg maken onderdeel uit van het lokale netwerk voor fietsers. Dit
zijn bestaande fietsverbindingen.
Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer in en om de Vettenoordsepoder bestaat uit buslijnen. Op afbeelding 17 zijn
de haltes van het openbaar vervoer in en om deze wijk aangegeven. Buslijn 57 voorziet in de
ontsluiting van de Vettenoordse Polder Oost richting de Maasboulevard, station VlaardingenCentrum, het centrum van Vlaardingen, Ambacht, Holy en het Vlietlanden-ziekenhuis (op
werkdagen). Verder is in de nabijheid het NS-station Vlaardingen Centrum aanwezig.

Toelichting bestemmingsplan Vettenoordsepolder West

11

Afbeelding 15 Netwerk voor gemotoriseerd
verkeer (GVVP)

Afbeelding 16 Netwerk voor fietsers
(GVVP)

Afbeelding 17 Openbaar vervoer

Parkeren
In de gemeentelijke parkeernota behoort het plangebied tot deelgebied VOP-wijk-1 van het
Middengebied. Dit gebied, bestaand uit de gebieden rond het centrum, kenmerkt zich door een
relatief hoge bebouwingsdichtheid. Een groot deel van dit gebied dateert van voor of kort na de
oorlog. Er is bij de opzet geen rekening gehouden met het huidige autobezit. In het gebied
overheerst de woonfunctie. Voor een gedetailleerde beschrijving van het parkeerbeleid voor het
Middengebied wordt verwezen naar paragraaf 6.3.
In de parkeernota is bepaald dat er voor de Vettenoordsepolder (uitgezonderd het deel waar nu
betaald parkeren is, dat net buiten het bestemmingsplangebied ligt) pas parkeerregulering wordt
ingevoerd als er 200 extra parkeerplaatsen in het gebied zijn gerealiseerd. Recentelijk heeft er
een evaluatie plaatsgevonden van het parkeerbeleid. De conclusie was dat het aandeel
bezoekers overdag in de Vettenoordsepolder erg hoog is. Ruim de helft van het aantal
geparkeerde auto’s komt van buiten de Vettenoordsepolder. In het kader van de evaluatie heeft
de gemeenteraad op 15-12-2011 besloten om vooralsnog geen betaald parkeren in te voeren,
aangezien de betreffende 200 extra parkeerplaatsen niet zijn gevonden. Voor wat betreft het
plangebied wordt op een strook langs de noordzijde van de Mozartlaan onderzocht of er
mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen te creëren, overigens met respect voor de
bestaande boomstructuur. In 2012 zal worden bezien of bovengenoemde maatregelen een effect
hebben gehad.
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte als gevolg van geplande ontwikkelingen wordt
gerekend met parkeernormen. Voor deze parkeernormen wordt verwezen naar de meest recente
parkeernota van de gemeente Vlaardingen. Uitgangspunt van eventuele ontwikkelingen
(nieuwbouw en functiewijziging via afwijking of wijziging) is dat de te verwezenlijken
bouwprojecten op eigen terrein voldoen aan de parkeernorm. Bij het berekenen van het
benodigde aantal parkeerplaatsen wordt onder andere rekening gehouden met dubbelgebruik
van parkeerplaatsen. Afwijken van de parkeernorm is mogelijk met gebruikmaking van het
parkeerfonds.
Bestemmingsplan
In het plangebied liggen geen gebiedsontsluitingswegen die in aanmerking komen voor de
bestemming Verkeer. Alle erftoegangswegen krijgen volgens de systematiek de bestemming
Verkeer - Verblijfsgebied. Het wezenlijke onderscheid tussen deze bestemmingen is de
verkeersfunctie van de wegen versus de verblijfsfunctie. Beide bestemmingen zijn globaal, wat
betekent dat er meerdere functies zijn toegestaan (bijvoorbeeld ook groenvoorzieningen en
water). Nieuwe parkeervoorzieningen zijn in beide bestemmingen al mogelijk (dit in tegenstelling
tot de bestemmingen Water en Groen). De bovengenoemde strook langs de Mozartlaan heeft
ook de bestemming Verkeer – Verblijfsgebied gekregen.
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3.3.

Groen

Inventarisatie
In het Groenplan Vlaardingen is het groen in het centrum als volgt beschreven. Het centrum is
het kloppend hart van Vlaardingen, mede door de ambiance van een monumentale stadskern.
Functiemenging van wonen, werken, winkelen en uitgaan is hier historisch gegroeid. De
bebouwingsdichtheid is hoog en de hoeveelheid openbaar groen is gering. Er zijn enkele grote
groenelementen, zoals park 't Hof- Oranjepark, de Maassluissedijk, buurtparkje in de Oostwijk en
het plantsoen aan het Mendelssohnplein. Naast de grote groenelementen staan er straatbomen
in verschillende straten en op pleinen en bevinden zich soms monumentale bomen. In deze dicht
bebouwde omgeving doet de aanwezigheid van een boom al veel in de groenbeleving. De
vooroorlogse wijken hebben een stedenbouwkundige opzet van grondgebonden woningen met
tuinen, afgewisseld met gestapelde bouw (portiekflats en appartementen). De straten zijn smal.
Het openbaar groen bevindt zich vooral in de groene randen van de wijk en op de pleinen.
Het grote wijkpark in midden van het plangebied (Mendelssohnplein) is inmiddels opgeknapt in
het kader van het gemeentelijke speelruimtebeleid. Het Orelioplantsoen is een groengebied met
een bijzondere, cultuurhistorische waarde. Andere noemenswaardige groene gebiedjes zijn het
Messchaertplein, de viersprong bij de kruising Van Beethovensdingel / Wagnerstraat, aan de
Sweelinckastraat en aan de Bachstraat. De afgelopen jaren is hier soms openbaar groen
verdwenen ten behoeve van het vergroten van de parkeercapaciteit.
Tussen de appartementen aan de Parallelweg en Chopinstraat liggen twee langwerpige
groenzones in particulier bezit (VVE’s). Voortuinen zijn niet overal aanwezig.
Beleid
Het beleid is in het algemeen is gericht op stimuleren van gebruik en beleving, versterken van
structuur en netwerk (zie afbeelding 18), verrijken van ecologie en garanderen van duurzame
instandhouding. Om voldoende kritische massa te hebben wordt bij nieuwe ontwikkelingen of
herinrichtingen gestreefd naar een aandeel van minimaal 10% aan groen in de centrumstedelijke
gebieden. Speciale aandacht is er voor bomen in bestaande en nieuwe situaties.
Het Mendelssohnplein moet fungeren als een belangrijk wijkpark. Het Orelioplantsoen is
aangewezen als karakteristiek object (zie paragraaf 2.3).

Afbeelding 18 Hoofd groenstructuur (Groenplan Vlaardingen)
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Bestemmingsplan
De grote of bijzondere groene, openbare gebieden en zones krijgen de bestemming Groen. Het
Messchaertplein, de viersprong bij de kruising Van Beethovensdingel / Wagnerstraat en de
groene pleintjes aan de Sweelinckastraat en aan de Bachstraat zijn, gelet op de geringe
hoeveelheid openbaar groen in het plangebied, relevant in het kader van de leefbaarheid.
Daarom wordt daar, voor zover aanwezig, bewust gekozen voor de bestemming Groen, want in
die bestemming zijn geen parkeerplaatsen toegestaan. De overige groene ruimte krijgt de
bestemming Verkeer of Verkeer - Verblijfsgebied.
Het bestemmingsplan regelt niets specifieks ten aanzien van bomen, ook niet ten aanzien van
monumentale en waardevolle bomen.
Het is verder van belang dat in deze bestemmingen speelvoorzieningen zijn toegestaan.
3.4.

Water

Algemeen
Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Aan de ene kant is water één
van de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan
het ruimtegebruik zoals locaties voor stadsuitbreiding. Aan de andere kant kunnen
ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding.
Een watertoets geeft aan wat de gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding
in het betreffende gebied. Vanaf 1 november 2003 moet een waterparagraaf worden opgenomen
in de toelichting bij een bestemmingsplan. Doel van de watertoets is de relatie tussen
planvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te versterken.
Wanneer er bouwplannen zijn, moet hierover volgens de toets eerst worden overlegd met de
betrokken waterbeheerders in de regio. Daarbij moeten alle gevolgen met betrekking tot water
tegen het licht worden gehouden. Dat betekent dat zowel wordt gekeken naar
overstromingsgevaar, wateroverlast, verdroging als waterkwaliteit.
In waterstaatkundig opzicht maakt het bestemmingsplangebied deel uit van het
hoogheemraadschap Delfland. De beoogde waterparagraaf is in het kader van de watertoets
inmiddels toegestuurd naar het hoogheemraadschap.
Beleid
Het beleid (en de overige kaders) op Europees, rijks en provinciaal niveau is/zijn neergelegd in
de Europese Kaderrichtlijn water, het Nationaal Waterplan, de waterwet, het Nationaal
Bestuursakkoord Water en het Provinciaal Waterplan 2010-2015. Voor een samenvatting wordt
verwezen naar hoofdstuk 6.
Waterbeheerplan Hoogheemraadschap Delfland
Het Waterbeheerplan 2010-2015 is het document waarin Delfland de ambities voor de komende
jaren heeft vastgelegd. Het plan beschrijft de doelen voor het waterbeheer en de financiële
consequenties daarvan.
Vooral het vergroten van de veiligheid, het verbeteren van de waterkwaliteit, het tegengaan van
wateroverlast en het optimaliseren van de zuivering van afvalwater staan centraal. Daarbij zullen
klimaatverandering, zeespiegelstijging verzilting en nieuwe wetten en regels het waterbeheer de
komende decennia ingrijpend gaan veranderen. In het waterbeheerplan legt Delfland sterk de
nadruk op een verantwoorde, realistische en betaalbare uitvoering van alle doelstellingen.
Waterplan Vlaardingen
De gemeente Vlaardingen en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben gezamenlijk het
Waterplan Vlaardingen opgesteld. Het waterplan is een integratiekader voor het totale
waterbeheer in Vlaardingen. Het waterplan bestaat uit een aantal deelplannen, waaronder een
Watervisie, een Waterfunctieplan en een Waterstructuurplan. In de plannen geven Vlaardingen
en Delfland een gezamenlijke visie op de gewenste ontwikkeling van het watersysteem op
middellange termijn (2030). Met het oog op de klimaatsverandering zal het watersysteem van
Vlaardingen in de toekomst moeten worden aangepast. Het watersysteem van Vlaardingen
kenmerkt zich door een snelle afvoer van regenwater, voornamelijk via de riolering. In de
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stedelijke polders stroomt veel water vanuit de singels de riolering in en wordt het water via
overstortbemaling afgevoerd naar de Nieuwe Maas. De visie van het waterplan is gericht op een
robuust systeem, waarin meer water wordt vastgehouden en meer waterberging wordt
aangelegd. In het waterplan is de integrale wateropgave bepaald en worden maatregelen
uitgewerkt om die opgave te realiseren. Het waterplan Vlaardingen geeft daarmee invulling aan
het waterbeleid, met als hoofddoelstellingen:
• Water draagt in belangrijke mate bij aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaardingen.
• De stedelijke polders van Vlaardingen voldoen aan de NBW-normering wateroverlast.
• Het water in Vlaardingen is schoon en voldoet op termijn aan de eisen van de KRW.
• De vuilemissie uit de riolering is teruggebracht volgens de normering basisinspanning.
• Het oppervlaktewater wordt niet meer via riolering afgevoerd.
Inventarisatie: huidige situatie kenmerken watersysteem
Gebiedskenmerken
Het plangebied maakt onderdeel uit van de polder Vettenoord. De bruto oppervlakte van deze
polder bedraagt circa 90 ha. De oppervlakte van het watersysteem bedraagt circa 1,6 ha, wat
neerkomt op circa 1,7%. Het gemiddelde straatpeil varieert van NAP tot NAP -0,90 m. Er is in het
gebied vrijwel geen oppervlaktewater aanwezig. Alleen in het Mendelsohnplein bevindt zich een
betonnen siervijver die wordt gevoed vanuit de Oude Haven en waarbij het water wordt afgelaten
op de riolering.
De ondergrond bestaat tot een diepte van circa 30 meter uit slappe veenlagen afgedekt door een
mariene kleilaag. De bebouwing is deels onderheid, deels niet onderheid.
Huidige situatie oppervlaktewater
De polder Vettenoord is binnen de gemeente Vlaardingen een waterstaatkundige eenheid.
Verversingswater wordt ingelaten vanuit de Oude Haven. Het water wordt nu nog afgelaten op de
riolering, maar in april 2012 wordt een verbinding gemaakt met de polder Centrum-West.
Huidige situatie grondwater
In het plangebied staan 2 peilbuizen. Bij een gemiddelde maaiveldhoogte van NAP ligt de GHG
90 cm, het GEM 140 cm en de GLG 190 cm beneden maaiveld. In het gebied zijn de afgelopen
jaren geen grondwaterproblemen gemeld.
Huidige situatie riolering
Het rioolstelsel in het gebied van het gemengde type. Alleen in het gebied rond de Richard
Holstraat is in 1989 een onderbemaling aangebracht nadat het gebied bij zeer hevige neerslag 2x
onder water had gestaan. Nadien zijn hier, ook bij zeer hevige buien, geen problemen meer
geweest.
Huidige situatie waterkwaliteit
Er is in het plangebied geen oppervlaktewater van betekenis. De waterkwaliteit van de siervijver
is vrijwel gelijk aan dat van de Oude Haven.
Berging- en afvoer
In het kader van de watersysteemanalyse heeft het Hoogheemraadschap van Delfland
berekeningen gemaakt van de benodigde berging in de waterstaatkundige eenheid. Voor
Vlaardingen is hierbij gekozen voor een dynamische berekeningssystematiek, omdat de neerslag
vrijwel geheel door de riolering wordt afgevoerd. Als eis is gesteld dat de waterstand in het
middenscenario 2050 bij een T=10 bui (een bui die gemiddeld eens in de 10 jaar voorkomt) niet
meer mag stijgen dan 20 cm en bij een T=100 bui (gemiddeld eens in de 100 jaar) niet meer dan
50 cm. In de polder Vettenoord wordt zowel nu als in 2050 voldaan aan de gestelde eis. Er is dus
geen wateropgave.
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Toekomstige situatie watersysteem
Veiligheid en waterkeringen
Het plangebied grenst aan de noordzijde aan een regionale waterkering (Maasdijk). De keurzone
van deze regionale waterkering bedraagt 50 meter (25 meter kernzone + 25 meter
beschermingszone) vanuit de buitenkruinlijn van de dijk. Een deel van het plangebied valt binnen
deze zone.
Waterkwantiteit
Omdat het hier een bestaand stedelijk gebied betreft, is uitgangspunt dat de hoeveelheid
oppervlaktewater minimaal gelijk blijft aan de huidige hoeveelheid. Er is echter geen
oppervlaktewater en er zal ook geen oppervlaktewater bijkomen.
Waterkwaliteit en ecologie
In het kader van het Waterplan zijn in dit gebied geen maatregelen voorzien die de waterkwaliteit
en ecologie kunnen verbeteren. In Vlaardingen worden bij het beheer en onderhoud van de
wegen geen bestrijdingsmiddelen toegepast.
Afvalwater en riolering
In Vlaardingen is het rioleringsbeleid erop gericht dat alle nieuwe ontwikkelingen moeten zijn
voorzien van een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel. Voorwaarde is wel dat er voldoende open
water in de directe omgeving aanwezig is. Het gebruik van niet-uitlogende materialen is
voorschrift.
In het plangebied is echter geen oppervlaktewater aanwezig, zodat deze eis niet wordt opgelegd.
In de periode 2012-2016 wordt het volledige rioolstelsel vervangen door een gemengd stelsel.
Grondwater
De huidige grondwaterstand geeft geen aanleiding om maatregelen te treffen.
Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan wordt het bestaande relevante oppervlaktewater opgenomen in de
bestemming Water. Water wordt ook mogelijk gemaakt in overige bestemmingen. Ter
bescherming van de waterkering wordt voor zowel de kernzone als de beschermingszone een
dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering opgenomen.
3.5.

Beschermde natuur

Kader
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet (Ffwet) in werking getreden, waardoor een aantal
oudere wetten, zoals de Vogelwet en de Jachtwet, is vervangen. Voorts zijn in de Ffwet de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn voor Nederland nader uitgewerkt en is het
soortbeschermingregime geïmplementeerd. De Ffwet beschermt alle in het wild levende
zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen zijn alleen Huismuis, Bruine
en Zwarte rat niet beschermd. Van de vissen, ongewervelde dieren (zoals vlinders, libellen en
sprinkhanen) en planten zijn alleen de in de wet genoemde soorten beschermd.
De Ffwet gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat alleen onder bepaalde (zeer
stringente) voorwaarden een inbreuk mag worden gemaakt op de bescherming van soorten en
hun leefomgeving. Daarnaast beschermt de wet niet alleen soorten in het algemeen, maar ook
individuen van soorten.
Voor ruimtelijke ingrepen die gevolgen hebben voor een beschermde soort en / of zijn leefgebied
moet een ontheffing op grond van de Ffwet worden aangevraagd. Voor een aantal soorten geldt
daarenboven het beschermingsregime van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor
werkzaamheden die uit een bestemmingsplan (kunnen) voortvloeien dient voor de start van die
werkzaamheden ontheffing te worden aangevraagd indien beschermde soorten voorkomen. Voor
de goedkeuring van een bestemmingsplan, dient reeds duidelijk te zijn of en in hoeverre een
ontheffing kan worden verkregen.
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Afbeelding 19 Uitsnede gebiedendatabase Ministerie van
VROM (het roze omkaderde gebied betreft overigens het
bestemmingsplan direct ten noorden van het plangebied)

Afbeelding 20 Woningcorporaties
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De wettelijk beschermde soorten zijn ingedeeld in de volgende vier categorieën:
1. Beschermde inheemse vogels: deze vallen onder de Europese richtlijn. Dwingende reden
van openbaar belang is geen reden om ontheffing te verlenen.
2. Strikt beschermde soorten, waaronder soorten die op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn
(HR) voorkomen: voor deze soorten is alleen ontheffing mogelijk wanneer er een
dwingende reden van groot openbaar belang is, alternatieve oplossingen ontbreken en er
geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort (tabel
3 Ffwet).
3. Andere, niet algemeen voorkomende soorten, met uitzondering van beschermde
inheemse vogels: ontheffing is alleen mogelijk bij een gunstige staat van instandhouding
van de soort (tabel 2 Ffwet). Het is mogelijk om bij ruimtelijke ontwikkelingen te werken
via een goedgekeurde gedragscode.
4. Beschermde, meer algemene soorten: voor deze soorten is een algemene
vrijstellingsregeling van kracht (tabel 1 Ffwet).
Voor algemene beschermde soorten geldt dat ontheffing niet meer behoeft te worden
aangevraagd in geval van ruimtelijke ontwikkeling (tabel 1 Ffwet). Er geldt voor deze groep echter
wel een zorgplicht. Dit geldt ook voor de overige groepen en alle overige inheemse flora en fauna
die niet opgenomen zijn in de tabellen. De zorgplicht houdt in dat voldoende zorg in acht moet
worden genomen voor deze soorten en hun leefomgeving en dat nadelige effecten voorkomen
moeten worden voor zover redelijk. Bij een ruimtelijke ontwikkeling dient ervoor gezorgd te
worden dat dieren niet gedood worden en dat beschermde planten verplant worden. Ook dient
gelet te worden op bijvoorbeeld de voortplantingsperiode van amfibieën en de zoogperiode van
zoogdieren. Voor een andere groep geldt dat geen ontheffing nodig is als gewerkt wordt volgens
een gedragscode (tabel 2 Ffwet). Deze code dient door een sector of ondernemer zelf opgesteld
te worden en dient vervolgens goedgekeurd te zijn. Tenslotte is er een groep soorten, bestaande
uit soorten die op Bijlage IV van de HR staan en een aantal andere aangewezen soorten (tabel 3
Ffwet), alsmede alle inheemse (broed)vogels waarvoor een ontheffing altijd nodig is.
Inventarisatie
Met behulp van de gebiedendatabase van het ministerie van LNV is nagegaan of er in de
nabijheid van het plangebied beschermde natuurgebieden aanwezig zijn. Er is op ruime afstand
(circa 550 m) van het plangebied natuur behorende tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
aanwezig. Door deze grote afstand is dit EHS-gebied niet relevant voor onderhavig
bestemmingsplan. Er zijn verder geen Natura 2000-gebieden, beschermde natuurmonumenten,
wetlands of nationale parken aanwezig binnen een straal van 2 km vanaf het plangebied. Zie
afbeelding 19.
In de bestaande situatie is de woonbebouwing gelegen rondom groen- en waterpartijen. Dergelijk
binnenstedelijk groen kan van waarde zijn voor (beschermde) flora en fauna. Gezien het
conserverende karakter van het bestemmingsplan, blijft de groenblauwe structuur onaangetast
en is er in het kader van het bestemmingsplan geen concrete aanleiding om ecologisch
onderzoek uit te voeren.
In het bestemmingsplan worden wel geringe uitbreidings- en wijzigingsmogelijkheden geboden.
Als er bij toepassing van deze flexibiliteitbepalingen aanleiding bestaat voor het afwegen van de
invloed van de plannen op aanwezige natuurwaarden, is het raadzaam om voordat de sloop- en
bouwwerkzaamheden beginnen, een onderzoek uit te voeren om te bepalen of bijvoorbeeld
ontheffing dient te worden aangevraagd en/of compenserende maatregelen kunnen worden
getroffen. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij het verwijderen van (hoogopgaand) groen,
bebouwing of het dempen van water. In die situaties zal overigens de kap-, sloop- respectievelijk
de keurvergunning een dergelijk onderzoek van de aanvrager eisen. Overigens is te allen tijde de
algemene Zorgplicht uit de Ffwet van kracht, waarmee de belangen van flora en fauna afdoende
zijn veilig gesteld.
Conclusie
Het bestemmingsplan ondervindt van het aspect beschermde natuur geen belemmeringen.

Toelichting bestemmingsplan Vettenoordsepolder West

18

Duplexwoningen Van Beethovenlaan

Portiekflats Parallelweg

Portiekflats Mendelssohnplein

Rijtjeswoningen Sweelinckstraat

Rijtjeswoningen Valeriusstraat

Rijtjeswoningen Orelioplantsoen

Portiekflat Röntgenstraat

Duplexwoningen Verheijstraat

Rijtjeswoningen Händelstraat

Halfvrijstaande woningen Mozartlaan

Vrijstaande woningen Mozartlaan

Bovenwoninge Bachstraat

Dakopbouw Messchaertplein

Portiekflat Wagnerstraat

Dakopbouw Wagnerstraat 8

Afbeelding 22 Verschillende woningtypen
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3.6.

Woningen

Inventarisatie
Het plangebied is een woonwijk met vooral woningen. Het grootste deel van de woningen zijn
koopwoningen. De portiekflats en duplexwoningen langs de Van Beethovenlaan zijn in eigendom
van of in erfpacht bij een woningcorporatie (zie afbeelding 20).
Er zijn binnen Vlaardingen vijf woonmilieus2 te onderscheiden op grond van bouw- en
verkavelingsvorm en ligging in de stedelijke structuur. Het woonmilieu van het plangebied wordt
getypeerd als ‘binnenstedelijke flank’ (zie afbeelding 21). Kenmerken zijn de compactheid van de
bouw en de openbare ruimte, minder functiemenging dan in het centrum zelf, maar wel de
nabijheid van alle centrumfuncties. De eerste woningen dateren al uit het eind van de
negentiende eeuw.
De meest voorkomende woningtypes zijn portiekflats en duplexwoningen. In het noorden van het
plangebied komen ook rijtjeswoningen en enkele vrijstaande woningen voor. Her en der zijn dakopbouwen gerealiseerd, die doorgaans niet of nauwelijks zichtbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze
achter het voorgevel dakvlak zijn gebouwd. Zie afbeelding 22.
Beleid
Algemeen
Het beleid is in het algemeen gericht op het vergroten van de differentiatie tussen woonmilieus.
Het plangebied wordt in de eerste plaats beschouwd als een beheergebied. In het plangebied zijn
op dit moment geen grootschalige projecten aan de orde (zie paragraaf 4.1).
Erfbebouwing
Het beleid ten aanzien van erfbebouwing is neergelegd in de Regeling Erfbebouwing. Deze dient
als basis voor de erfbebouwingsregeling in het bestemmingsplan.
Dakopbouwen
In het plangebied zijn dakopbouwen gerealiseerd. In vergelijkbare gevallen (doorgaans gaat het
dan om dezelfde woningen in een bouwblok of rij) zou een reeds gerealiseerde dakopbouw in
principe ook mogelijk moeten zijn op andere woningen. Het nastreven van enige uniformiteit in
het straatbeeld is daarbij van belang.
Dakkapellen
Voor dakkapellen geldt het beleid zoals dit is neergelegd in de Welstandsnota. De dakkapellen
kunnen zonder ontheffing van het bestemmingsplan worden gerealiseerd.
Bestemmingsplan
De aanwezige grondgebonden woningen en duplexwoningen krijgen de bestemming Wonen 1.
De gestapelde woningen krijgen een andere woonbestemming (Wonen 2). Bestaande goot- en
(voor zover van toepassing) bouwhoogtes (“nokhoogtes”) en impliciet daarmee ook het aantal
bouwlagen worden met een aanduiding vastgelegd. Het is mogelijk om in vergelijkbare gevallen
een vergelijkbare dakopbouw te realiseren. Ter plaatse van de aanduiding “specifieke
bouwaanduiding - afwijkende goothoogte” is het mogelijk om een dakopbouw aan de achterzijde
te realiseren. Verder is er de mogelijkheid opgenomen tot afwijken van de vastgelegde
bestaande hoogtes tot maximaal de hoogtes in het betreffende bouwvlak, om zo uniformiteit in
het straatbeeld te kunnen behouden.
Er wordt door het bestemmingsplan geen beperkingen opgelegd aan het realiseren van
dakkapellen omdat dit wordt geregeld via de Welstandsnota.
Voor het overige geldt dat bouwvergunningvrij bouwen onverkort is toegestaan. De huidige,
aanzienlijke vergunningvrije mogelijkheden volgens de Wabo / het Besluit omgevingsrecht (Bor)
zijn verwerkt in de erfbebouwingsregeling voor dit bestemmingsplan.

2

het centrum, de binnenstedelijke flank, de tuindorpen, de vroege naoorlogse bouw en de latere buitenwijken (deze laatste
categorie omvat alle wijken sinds 1960 en kan weer in diverse deelmilieus worden gesplitst)
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Afbeelding 23 Geïnventariseerde functies (stand van zaken oktober 2011)
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3.7.

Detailhandel

Inventarisatie
Onder detailhandel wordt verstaan: het bedrijfsmatig te koop aanbieden van goederen,
waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren aan personen, die die
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een
beroeps- of bedrijfsactiviteit zulks met uitzondering van horeca-activiteiten. In het plangebied gaat
het om de volgende zaken:
Adres

Naam

Soort

Diepenbrockstraat 52

Minimarkt Moskva

Minimarkt

Händelstraat 2

opslag (voormalig supermarkt CH Pronk)

Supermarkt (voormalig)

Valeriusstraat 55-61

IC.Anadolu Bakkerij

Bakker

Tabel 2 Overzicht aanwezige detailhandel (stand van zaken oktober 2011)

Beleid
Het beleid is neergelegd in de Economische visie, de Detailhandelsnota, de Visie Vitalisering
binnenstad en de Nota standplaatsenbeleid. In het algemeen streeft de gemeente naar meer
synergie tussen diverse economische functies en een kwaliteitsverbetering van de detailhandel
en horeca. De gemeente kiest voor compacte, complete en comfortabele winkelcentra, waartoe
het plangebied niet behoort. De realisatie van nieuwe detailhandel is daarom niet gewenst. Voor
het plangebied zijn geen standplaatslocaties en/of kerstboomlocaties vastgesteld.
Bestemmingsplan
Aangezien het gaat om solitaire detailhandel met daarboven woningen in een overwegend
woongebied krijgt de aanwezige detailhandel de aanduiding ‘detailhandel’ binnen de bestemming
Wonen.
3.8.

Dienstverlening

Inventarisatie
Onder dienstverlening wordt verstaan: het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het
publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder
belwinkel en internetcafé. In het plangebied gaat het om de volgende zaken:
Adres

Naam

Soort

Wagnerstraat 8a

Administratiekantoor Alderliesten

Dienstverlening / Kantoor

Mahlerstraat 27

Selma Dameskapsalon
Juridisch Adviesbureau Vlaardingen / Kucukunal
& Abotay Advocaten

Dienstverlening - kapper

Valriusstraat 53

Dienstverlening / Kantoor

Tabel 3 Overzicht aanwezige dienstverlening (stand van zaken oktober 2011)

Beleid
In het algemeen streeft de gemeente naar meer synergie tussen diverse economische functies
en een kwaliteitsverbetering van de detailhandel en horeca.
Bestemmingsplan
Aangezien het gaat om dienstverlening met daarboven woningen in een overwegend
woongebied krijgt de aanwezige dienstverlening de aanduiding ‘gemengd’ binnen de betreffende
woonbestemming, waarin vervolgens ook andere functies mogelijk zijn.
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3.9.

Horeca

Inventarisatie
Onder horeca wordt verstaan: het bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was,
verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel, dranken (waaronder het anders dan om niet
verstrekken van alcoholische dranken) en rookwaren, exploiteren van zaalaccommodatie en/of
verstrekken van nachtverblijf (waaronder bed&breakfast, discotheek, feestzaal en partyboerderij).
De aanwezige horeca bevindt zich verspreid over de wijk. Het gaat om de volgende
gelegenheden:
Categorie

Adres

Naam

Soort

Händelstraat 1

Snackbar Chick-King

Snackbar

2

Verheijstraat 53

Chinees afhaalcentrum Hongkong

Afhaalcentrum

1

Verheijstraat 177

Pizza Ramazotti

Pizzeria/shoarma (inclusief afhaalpunt)

2

Van Beethovensingel 187

Cafetaria De Viersprong

Cafetaria

2

Tabel 4 Overzicht aanwezige horeca (stand van zaken oktober 2011)

Beleid
Het beleid ten aanzien van horeca is neergelegd in de Horecanota 2010. In het algemeen streeft
de gemeente naar meer synergie tussen diverse economische functies en een
kwaliteitsverbetering van de detailhandel en horeca. Buiten het directe centrum en
kernwinkelgebied is uitbreiding met horeca niet wenselijk en geldt een consoliderend beleid.
Verder is er een opsplitsing opgenomen in een viertal (horeca)categorieën (zie paragraaf 6.3).
Een bijzondere vorm van horeca is de zogenaamde paracommerciële horeca. Het gaat hier om
sportkantines, sociaal-culturele en educatieve instellingen en instellingen van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Voor deze bijzondere categorie zijn beleidsregels vastgesteld.
Bestemmingsplan
De cafetaria aan de Van Beethovensingel krijgt vanwege de solitaire ligging de bestemming
Horeca. Boven de overige horecazaken zijn woningen gesitueerd. Voor deze panden geldt dat
deze een specifieke aanduiding ‘horeca t/m categorie 1’ of ‘horeca t/m categorie 2’ krijgen binnen
de betreffende bestemming.
Paracommerciële horeca wordt desgewenst mogelijk gemaakt in de bestemming Maatschappelijk
als ondergeschikt en niet-zelfstandig onderdeel van de betreffende (hoofd)functie.
3.10.

Bedrijven

Inventarisatie
Onder bedrijf wordt verstaan: een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen,
vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen, aan huis verbonden
beroepen daaronder niet begrepen. De aanwezige bedrijven in het plangebied zijn (detailhandel,
dienstverlening en horeca niet inbegrepen):
Adres

Naam

Bachstraat 27

Mercedes Klassiek

Soort
Handel in en reparatie van personenauto’s,
stallen van personenauto’s

Sweelinckstraat 157

Aannemersbedrijf M Ritmeester

Aannemersbedrijf

Tabel 5 Overzicht aanwezige bedrijven (stand van zaken oktober 2011)

Beleid
Het pand én die functie heeft in principe geen ruimtelijke relatie met de directe woonomgeving.
De aanwezigheid van één bedrijfspand op een dergelijke plek in een woonwijk en nabij een
gebiedsontsluitingsweg (Van Beethovensingel) is een positieve afwisseling in de wijk. Op dit
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moment is er geen beleid en/of noodzaak om op deze plaats (actief) een andere invulling na te
streven.
Bestemmingsplan
Het aanwezige bedrijf krijgt de bestemming Gemengd. Boven het garagebedrijf zijn namelijk
woningen gesitueerd die niet gerelateerd zijn aan dit bedrijf. Gezien de aanwezigheid van twee
verschillende hoofdfuncties in één gebouw is gekozen voor deze bestemming.
Via afwijking zijn andere bedrijfsactiviteiten toegestaan. Die toegestane bedrijfsactiviteiten
worden opgenomen in een Staat van bedrijfsactiviteiten, die als bijlage bij de regels aan het
bestemmingsplan wordt toegevoegd (zie ook paragraaf 5.6).
3.11.

Maatschappelijke voorzieningen

Inventarisatie
Onder maatschappelijk wordt verstaan: het uitoefenen van activiteiten gericht op de zorg en
sociale, culturele, medische, maatschappelijke, educatieve, religieuze en openbare
dienstverlening. In het plangebied bevinden zich diverse maatschappelijke voorzieningen. In het
plangebied gaat het om de volgende voorzieningen:
Adres

Naam

Soort

Händelstraat 10

Leger des Heils

Maatschappelijk

Röntgenstraat 1

Islamitisch Centrum Vlaardingen
Kindercentrum BSO De Hobbit
Peuterspeelzaal De Zeepbel

Religieus centrum

Valeriusstraat 28 - 32
Vettenoordstraat 51
Willem Pijperstraat 10

Kinderopvang De Egelbloem
Vereniging Wijkbelangen Vettenoordsepolder
(Wijkcentrum De Pijpelaar)

Kinderopvang
Kinderdagopvang voor kinderen met
aandoening uit autistisch spectrum
Wijkcentrum

Tabel 6 Overzicht aanwezige maatschappelijke voorzieningen (stand van zaken oktober 2011)

Beleid kinderopvang
Sinds 2005 is kinderopvang geregeld in de Wet kinderopvang. Deze wet gaat uit van een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers. De wet regelt (het
toezicht op) de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. De volgende vormen van
kinderopvang vallen onder de Wet kinderopvang:
• dagopvang - opvang in een crèche of kinderdagverblijf, voor kinderen van nul tot vier jaar
gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door;
• buitenschoolse opvang - opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd vóór en/of na
schooltijd, tijdens studie- en adv dagen van leraren en in de vakanties. Met ingang van
het schooljaar 2007-2008 zijn scholen verplicht om de aansluiting met de buitenschoolse
opvang te organiseren als ouders daar om vragen;
• gastouderopvang - opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de
vraagouder. Op 1 januari 2010 gaan de nieuwe regels voor gastouderopvang in.
Gastouderopvang vindt plaats bij gast- of vraagouders thuis (dus binnen de bestemming
wonen). Gastouders mogen maximaal 6 kinderen (inclusief hun eigen kinderen)
opvangen. Dankzij deze wijzigingen blijft kleinschalige opvang in gezinsverband
beschikbaar voor ouders die hieraan de voorkeur geven.
Bestemmingsplan
De aanwezige maatschappelijke voorzieningen krijgen de bestemming Maatschappelijk met
uitzondering van de functies die zijn gelegen onder woningen. In de bestemming Maatschappelijk
zijn verschillende functies uitwisselbaar. In deze bestemming is ook kinderopvang mogelijk.
Maatschappelijke functies die onder woningen zijn gelegen krijgen een specifieke aanduiding
‘gemengd’, waarin ook andere functies zijn toegestaan. Kinderopvang wordt niet wenselijk geacht
als er sprake is van direct aangrenzende woningen, gelet op de mogelijke (milieu)hinder (zie
paragraaf 5.6). Gastouderopvang is mogelijk in de bestemmingen Wonen – 1 en Wonen – 2.
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3.12.

Cultuur en ontspanning, recreatie, sport en speelvoorzieningen

Inventarisatie
Onder cultuur en ontspanning wordt verstaan: het bedrijfsmatig uitoefenen van activiteiten gericht
op ontspanning en/of vermaak, hoofdzakelijk binnen gebouwen, waaronder ateliers,
podiumkunsten, bioscopen, musea en toeristische attracties, muziek- en dansscholen,
oefenruimten en creativiteitscentra, seksinrichtingen, casino’s en feestzalenverhuur.
Onder recreatie wordt verstaan: het uitoefenen van activiteiten gericht op ontspanning en/of
vermaak,
hoofdzakelijk
buiten
gebouwen,
waaronder
dagrecreatie,
jachthavens,
passantenhavens, strand, volkstuinen, et cetera, zulks met uitzondering van sport.
Onder sport wordt verstaan: het uitoefenen van activiteiten gericht op sport en/of spel, zowel
binnen als buiten gebouwen, waaronder fitnesscentra, sporthallen, sportvelden, zwembaden et
cetera.
In het plangebied gaat het om de volgende voorziening:
Adres

Naam

Soort

Mahlerstraat 25

Mary Yoga

Cultuur en ontspanning - yogapraktijk

Tabel 7 Overzicht aanwezige voorzieningen (stand van zaken oktober 2011)

In het plangebied bevinden zich openbare speelvoorzieningen. De belangrijkste
speelvoorzieningen zijn te vinden aan het Mendelssohnplein, het Messchaertplein en de
Chopinstraat. De speelvoorzieningen op het Mendelssohnplein zijn recentelijk nog vernieuwd.
Verspeid over de wijk komen er nog enkele kleine speelveldjes voor.
Beleid
In het algemeen streeft de gemeente naar meer synergie tussen diverse economische functies.
Het beleid ten aanzien van (openbare) speelvoorzieningen is gericht op het realiseren van
(voldoende) speelvoorzieningen die tegemoet komen aan de behoeften van de bewoners van het
betreffende verzorgingsgebied. Voor het bestemmingsplan heeft deze keuze overigens geen
consequenties.
Bestemmingsplan
De aanwezige voorziening in het kader van cultuur en ontspanning krijgt de aanduiding
‘gemengd’, waarin ook andere functies mogelijk zijn.
Het bestemmingsplan regelt geen daadwerkelijke inrichting; het stelt slechts randvoorwaarden. In
de relevante bestemmingen voor het openbare gebied, zoals Groen en Verkeer – Verblijfsgebied
zal de mogelijkheid worden opgenomen om speelvoorzieningen te realiseren.
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4.

ONTWIKKELINGEN

4.1.

Gebiedsvisie

De ruimtelijke visie op Vlaardingen en de Vettenoordsepolder in het bijzonder is neergelegd in de
volgende plannen: de Ruimtelijke structuurschets 2020, de Actualisatie Stadsvisie ‘Koers op
2020’, het Actieplan Wonen en de Gebiedsvisie Centrum (zie paragraaf 6.3).
Voor wat betreft het wonen is belangrijk dat er wordt gestreefd naar meer differentiatie in het
woningaanbod en andere woonmilieus. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het realiseren van
eengezinswoningen in een groenstedelijk woonmilieu.
Met betrekking tot de Vettenoordsepolder West worden in de gebiedsvisie locaties benoemd
waar (her)ontwikkeling of herinrichting aan de orde is geweest of op termijn is beoogd. Het gaat
dan om de locaties Mendelsohnplein en Van Beethovensingel (zie afbeelding 24).
Van deze locaties kan over de eerstgenoemde worden vermeld dat herinrichting van de
groenvoorziening inmiddels heeft plaatsgevonden. De (her)ontwikkeling van de locatie Van
Beethovensingel is beoogd na de planperiode van dit bestemmingsplan en is daarom niet
meegenomen in dit bestemmingsplan.

Afbeelding 24 Gebiedsvisie Centrum

Voor de directe omgeving van het plangebied is verder van belang dat er voor de onbebouwde
strook direct ten zuiden van de Parallelweg, dus grenzend aan het plangebied, er een recent
bestemmingsplan Stationsgebied Centrum geldt dat de ontwikkeling mogelijk maakt van die
betreffende gronden.
4.2.

Wijkeconomie

In het coalitieakkoord 2011-2014 is opgenomen dat de gemeente het realiseren van woon-/
werkcombinaties en kleinschalige bedrijvigheid (wijkeconomie) in de wijken stimuleert. Op dit
moment is dat punt uit het coalitieakkoord echter nog niet uitgewerkt. Vooralsnog kan er het
volgende over worden gezegd.
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“Wijkeconomie kan worden gedefinieerd als het volledig benutten van de economische potenties
van een wijk en haar bewoners, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de economische
vitaliteit en de leefbaarheid van een wijk. (…) Werken aan wijkeconomie betekent ervoor zorgen
dat ondernemers de vele kansen die in oude stadswijken liggen, ook kunnen grijpen. Het
betekent ook zorgen voor een goede menging van wonen en werken en ruimte voor bedrijvigheid
bij nieuwbouwprojecten en herstructurering. (…) Wijkeconomie heeft per definitie te maken met
functiemenging. (…) Voor de wijkeconomie is vooral de menging op pand-, bouwblok- en
wijkniveau relevant. (…) Het bestemmingsplan is het instrument om functiemenging te reguleren.
De vraag daarbij is hoe streng dat moet. Flexibiliteit kan worden ingebouwd in zowel het
toegestane gebruik van bedrijfsruimtes, als het mogelijk maken van het werken vanuit thuis.”3
Bij functiemenging op pandniveau gaat het om de aanwezigheid van woningen en werkruimten
binnen één pand (woonwerkruimten). In het bestemmingsplan is beroep en bedrijf aan huis
overal toegestaan in de woonbestemming, mits dit een beperkte omvang, uitstraling en hinder
heeft en ondergeschikt is aan de woonfunctie. Het gezamenlijke oppervlak dat wordt gebruikt
voor beroep en bedrijf aan huis mag niet meer bedragen dan 25% van de vloeroppervlakte van
de woning, met een maximum van 50 m2. Dit is overigens een regeling die doorgaans in nieuwe
bestemmingsplannen wordt opgenomen.
Bij functiemenging op bouwblokniveau gaat het om een clustering van gebouwen, waarbij één of
meerder panden een volledige woon- of werkfunctie hebben óf de mogelijkheid dat de
werkfuncties zich op de begane grond bevinden met daarboven woningen. In het plangebied
bevindt zich her en der aanwezige werkfuncties op de begane grond, zoals dat in oudere wijken
gebruikelijk is. Het bestemmingsplan maakt in sommige gevallen flexibel gebruik mogelijk van de
begane grond van die panden die op dit moment al worden gebruikt ten behoeve van diverse
economisch relevante functies (detailhandel, dienstverlening, bedrijven, maatschappelijke
voorzieningen, cultuur en ontspanning of sport (zie hoofdstuk 3). Daar waar dat is gewenst is dit
toegestaan via het opnemen van de bestemming Gemengd, of de aanduiding ‘gemengd’ in de
woonbestemming, waarbinnen de diverse bovengenoemde functies zijn toegestaan. De
toegestane (milieu)hinder is een aandachtspunt; als er sprake is van direct aangrenzende
woningen zal in principe slechts (milieu)categorie 1 zijn toegestaan. Nieuwe detailhandel is niet
mogelijk gemaakt, aangezien er met betrekking tot nieuwe detailhandel wordt gekozen voor
vestiging in de bestaande winkelcentra. Nieuwe horeca is niet mogelijk gemaakt, want daarvoor
geldt een consoliderend beleid (zie paragraaf 3.9).
Daar waar het flexibele gebruik niet is gewenst, is er een maatbestemming opgenomen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om de situatie waar er op dit moment sprake is van een solitaire voorziening
temidden van een rij woningen.
Met betrekking tot de (planologisch-juridische) vorm is relevant dat het bovenstaande mogelijk is
gemaakt zónder nadere procedure in het kader van het bestemmingsplan (zoals afwijking,
voorheen vrijstelling van het bestemmingsplan). Dat scheelt dus (procedure)tijd voor de
betreffende partijen.

3

Handboek Wijkeconomie, Ministerie van Economische Zaken
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5.

MILIEUHINDER

5.1.

Algemeen

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

Geluidhinder wegverkeer

Kader
In verband met de relatie tussen de Wet geluidhinder (Wgh) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
dient er te worden gekeken naar de relevante geluidsaspecten. Er gelden wettelijke zones langs
bepaalde wegen. De wettelijke voorkeursgrenswaarde als gevolg van geluidhinder van
wegverkeer op hindergevoelige bestemmingen is 48 dB. De te verlenen maximale hogere
grenswaarde bedraagt 63 dB. Deze waarden zijn inclusief de wettelijke aftrek van 5 dB. Verder is
van belang dat de waarden formeel slechts van belang zijn voor nieuwe situaties.
Onderzoek
Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Maassluisedijk. Aan de oostzijde wordt
het plangebied begrensd door de Diepenbrockstraat. Aan de zuidzijde loopt de plangrens vanaf
de Parallelweg. Aan de westkant bestaat de grens uit de Van Beethovensingel. Het autoverkeer
op de doorgaande wegen, de Parallelweg en de Van Beethovensingel vormt een potentiële
geluidhinderbron. De Maassluissedijk is welliswaar een 30 km weg maar zorgt toch voor een
relatief hoge geluidbelasting. Langs de overige 30km wegen in het plan gebied is de
geluidbelasting lager.
Op representatieve punten langs genoemde wegen zijn berekeningen uitgevoerd om de
toekomstige akoestische belasting te bepalen. Op basis van het verkeersmodel Questor is een
prognose gemaakt voor de geluidbelasting in 2020 (inclusief aftrek). Zie onderstaande tabel.
Voor een overzicht van de berekeningen wordt verwezen naar bijlage 2. Die kaart wijkt overigens
af van de tabel omdat deze exclusief de wettelijke aftrek van 5 dB voor binnenstedelijk
wegverkeer en 2 dB voor rijkswegen is.
Woningen gelegen aan
-

Van Beethovensingel
Paralellelweg
Maassluissedijk (30 km)

Maximale geluidbelasting op de gevel
inclusief aftrek
60 dB
60 dB
50 dB

Conclusie
Voor delen van het plangebied is de geluidsbelasting aanzienlijk, maar voor stedelijk gebied en
gelet op de ligging aan drukke wegen niet uitzonderlijk. De voorkeursgrenswaarde wordt
overschreden, maar nergens is sprake van een overschrijding van de maximale
ontheffingswaarde. Wegverkeerslawaai is geen knelpunt voor het bestemmingsplan, het is wel
een aandachtspunt. In het Actieplan geluid 2009-2013 worden doelen en maatregelen
opgenomen om de hinder of het aantal gehinderde mensen te verminderen.
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5.3.

Geluidhinder industrielawaai

Kader
In de Wet geluidhinder is vastgelegd dat, behoudens in nader omschreven gevallen, de ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting op nieuw te projecteren geluidsgevoelige bestemmingen
vanwege een gezoneerd industrieterrein 50 dB(A) bedraagt. De maximale vast te stellen hogere
waarde, de gronden waarop ontheffing van de voorkeursgrenswaarde kan worden verleend,
alsmede de te volgen procedure, zijn geregeld in het Besluit geluidhinder. Indien wordt voldaan
aan de gestelde eisen in het hierboven genoemde besluit, kunnen B&W een hogere waarde
vaststellen dan 50 dB(A), tot maximaal 55 dB(A). Deze waarden zijn formeel echter van belang
voor nieuwe situaties.
Onderzoek
Het plangebied is gesitueerd binnen de geldende zones industrielawaai van de industrieterreinen
Botlek / Pernis en Vulcaanhaven / Koningin Wilhelminahaven / Klein Vettenoord (zie afbeelding
25). Voor beide industrieterreinen zijn saneringsprogramma’s vastgesteld, waardoor de feitelijke
50 dB(A) contour verder terug ligt (zie afbeeldingen 26 en 27).
Conclusie
Het plangebied ligt voor een groot deel binnen de 50 dB(A) contour van de Vlaardingse
industrieterreinen. Aangezien er geen nieuwbouw is geprojecteerd binnen de contour, vormt
industrielawaai geen knelpunt voor het bestemmingsplan.
Bestemmingsplan
De (geldende) geluidzones worden op de verbeelding opgenomen door middel van de
gebiedsaanduiding geluidzone – industrie.
5.4.

Luchtkwaliteit

Kader
De kern van de Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer) is het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een bundeling
maatregelen op regionaal, nationaal en internationaal niveau die de luchtkwaliteit verbeteren en
waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen/projecten zijn opgenomen die de luchtkwaliteit
verslechteren. Het doel van de NSL is om overal in Nederland te voldoen aan de Europese
normen voor de luchtverontreinigende stoffen, waarvan stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10)
de belangrijkste zijn. Met het van kracht worden van het NSL per 1 augustus 2009 zijn de
tijdstippen waarop moet worden voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarden NO2 en PM10 van
40 μg/m3 lucht aangepast. 11 juni 2011 was het tijdstip waarop aan de normen voor PM10 moest
worden voldaan. Het tijdstip waarop aan de normen voor NO2 moet worden voldaan is voor
Nederland 1 januari 2015. Naast de introductie van het NSL is de invoering van het begrip “niet in
betekenende mate bijdrage” (NIBM) een belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een
project draagt NIBM bij aan de luchtkwaliteit als zowel de jaargemiddelde grenswaarde NO2 als
PM10 niet meer toeneemt dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde van die stof. Dit betekent,
kortweg, dat als de toename van de beide jaargemiddelde concentraties kleiner is of gelijk is aan
1,2 μg/m3 (3% van 40 μg/m3) een ontwikkeling kan worden beschouwd als een project die NIBM
bijdraagt aan de luchtkwaliteit.
Dit 3% criterium betekent dat bij een nieuwe woningbouwlocatie < 1500 woningen er sprake is
van NIBM. In dit conserverende plan is geen sprake van woningbouw of andere ruimtelijke
ontwikkelingen. Het begrip NIBM speelt daarom in dit plan geen rol.
Onderzoek
Vanaf 2010 vindt jaarlijks een monitoring van het NSL plaats. Dit wordt gedaan met de
monitoringstool. Hierin zijn berekeningen uitgevoerd voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10).
Uit de monitoringstool blijkt dat er in 2011, 2015 en 2020 nergens sprake is van overschrijdingen
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van de grenswaarden voor NO2 en fijn stof. De kaartjes met de resultaten van de monitoringstool
wordt zijn opgenomen in bijlage 3.
Conclusie
Nergens in het plangebied is er sprake van een overschrijding van de grenswaarden voor NO2 en
fijn stof. Verder is van belang dat er geen sprake is van relevante ontwikkelingen (niet in
betekenende mate). De luchtkwaliteit is geen knelpunt voor het bestemmingsplan.

Afbeelding 25 50 dB(A) contour industrieterreinen

Afbeelding 26 50 dB(A) contour industrieterrein Botlek-Pernis
(na sanering)
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5.5.

Externe veiligheid

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

Onderzoek
Op de hoek van de Industrieweg en de Van Beethovensingel ligt een Shell Zelftankstation. Hier
worden zeer licht ontvlambare vloeistoffen opgeslagen. De installatie bestaat uit een vulpunt
waar ook een opstelplaats aanwezig is voor een tankwagen. Het reservoir bevat ten hoogste
30.000 liter aan vloeistoffen. Er is geen 10-6 PR contour aanwezig.
Op grotere afstand van het plangebied zijn verder nog vier risicobronnen aanwezig:
• opslag van waterstoffluoride bij Shell Nederland Raffinaderij (afstand >1000 meter);
• transport van gevaarlijke stoffen over de Deltaweg (afstand ±280 meter);
• de Nieuwe Maas (afstand ±600 meter);
• hogedruk aardgastransportleiding A-517 (30” en 66 bar) (afstand ±300 meter).
Ook voor deze risicobronnen geldt ook dat er geen 10-6 PR contour aanwezig is binnen het
bestemmingsplan.
Conclusie
Het bestemmingsplan voorziet niet in een toename van het aantal woningen. De bestaande
situatie wordt vastgelegd. Het groepsrisico neemt binnen de planperiode niet toenemen,
waardoor op het punt van externe veiligheid geen belemmeringen zijn voor onderhavig
bestemmingsplan.
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5.6.

Bedrijvigheid

Kader
In het kader van het bewerkstelligen van een goede woonomgeving is het van belang na te gaan
in hoeverre er in het bestemmingsplangebied of in de nabijheid bedrijven zijn gelegen of
inrichtingen met activiteiten die vallen onder een besluit milieubeheer of in de regel worden
aangemerkt als bedrijfsmatig, waarvan de milieuhinder relevant is voor het plangebied. Andersom
dient te worden nagegaan of de aanwezigheid (en eventueel nieuwbouw) van gevoelige
bebouwing de bewegingsvrijheid van aanwezige bedrijven niet inperkt.
Om dit te kunnen beoordelen wordt er veelal gebruik gemaakt van de VNG-brochure Bedrijven
en milieuzonering. Hierin zijn bedrijven opgedeeld in milieuhinder categorieën waarbij de
(theoretische) bedrijfshinder wordt vertaald naar richtafstanden tot hindergevoelige functies in
bepaalde omgevingstypes. Het in acht nemen van afstanden tussen hinderveroorzakende en
hindergevoelige functies wordt milieuzonering genoemd. In de VNG-brochure wordt benadrukt
dat dergelijke milieuzonering zich uitsluitend richt op het sturen van nieuwe ontwikkelingen.
Milieuzonering is niet bedoeld voor het beoordelen van bestaande situaties waarbij gevestigde
milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies op minder dan de richtafstand van
elkaar staan.
Inventarisatie
In het hele plangebied is overwegend sprake van woonfuncties. Er bevindt zich één bedrijf, een
garage met showroom (Bachstraat 27). Volgens de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering
valt een dergelijk bedrijf in de milieuhinder categorie 2 (Handel in auto’s en motorfietsen,
reparatie en servicebedrijven4). De hierbij horende richtafstand tot hindergevoelige functies
bedraagt 30 m (als gevolg van geluid). De naastgelegen en er bovengelegen woningen voldoen
niet aan deze richtafstand, maar deze constatering is dus slechts van belang voor de beoordeling
van nieuwe ontwikkelingen. Voor de directe omgeving is het is van belang dat een dergelijk
bedrijf (bestaand of nieuw) altijd zal moeten voldoen aan de milieuwetgeving, die ook
beperkingen oplegt aan de toegestane hinder.
Buiten het plangebied op bedrijventerrein Groot Vettenoord ligt een aantal bedrijven dat
mogelijke hinder op kan leveren voor de milieugevoelige functies binnen het plangebied.
Hieronder is een overzicht opgenomen van de bedrijven met bijbehorende richtafstanden.

4

Straat

Nr.

Naam

Categorie

Richtafstanden

Van Beethovensingel

124

Autoservice Eigenraam BV

2

30 m

Van Beethovensingel

128

Van der Bend Electronica BV

2

30 m

Van Beethovensingel

128

AC/DC Electro BV

2

30 m

Van Beethovensingel

130

Imbema Cleton BV

3.1

50 m

Van Beethovensingel

134

Stahlie Automaterialen BV

2

30 m

Van Beethovensingel

138

Autobedrijf Gebr Offenberg BV

2

30 m

Van Beethovensingel

140

Stouband Snelservice

2

30 m

Van Beethovensingel

190

Shell Station Beethovensingel

2

30 m

Nijverheidsstraat

10-12a

Moes Cars

2

30 m

Nijverheidsstraat

16

Auto Elektronika Hoto

2

30 m

Nijverheidsstraat

18

Kose Auto's

2

30 m

Nijverheidsstraat

24

Autobedrijf Garage L'est BV

2

30 m

Industrieweg

14

Damco Bakkerijgrondstoffen BV

4.1

200 m
30 m

Taanderijstraat

1a

Van Benten Bandenservice BV

2

Netteboetsterstraat

1a

Leen Bakker BV

2

30 m

Netteboetsterstraat

1

Waterweg Wonen

1

10 m

Netteboetsterstraat

11

Arbeidscentrum de Boei

1

10 m

SBI-2008 code 451, 452, 454
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Netteboetsterstraat

11a

Arsa Cars

2

30 m

Netteboetsterstraat

3

Vlaardingse Taxicentrale BV

2

30 m

Netteboetsterstraat

5

Autoschadeherstel Van der Horst

2

30 m

Netteboetsterstraat

7

Mobility Centre Wilhelminagarage

2

30 m

Tabel 8 Overzicht aanwezige bedrijven en afstanden

Het merendeel van de bedrijven is gelegen op een afstand van 50 meter of meer ten opzichte
van de gevels van woningen. Het bedrijf Damco Bakkerijgrondstoffen BV. Is de enige inrichting
die niet voldoet aan deze richtafstand. Aan de westzijde van de Van Beethovensingel zijn echter
woningen boven bedrijven gelegen die op dichtere afstand tot dit bedrijf zijn gelegen. Hierdoor
zijn deze woningen maatgevend. Het bestemmingsplan voorziet niet de realisatie van woningen
op dichtere afstand tot dit bedrijf.
Conclusie
Ten aanzien van de bedrijvigheid binnen het plangebied zijn er geen knelpunten in de bestaande
situatie. Vooralsnog zijn er geen redenen om een nieuw, vergelijkbaar bedrijf op deze locatie in
de toekomst niet toe te staan. Ten aanzien van de bedrijvigheid buiten het plangebied kan
geconstateerd worden dat in alle gevallen zich reeds minimaal één bestaande woning op kleinere
afstand tot het bedrijf bevindt, waardoor het desbetreffende bedrijf geen milieutechnische
belemmering zal ondervinden als gevolg van dit bestemmingsplan.
5.7.

Bodemkwaliteit

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

BELEIDSKADER

6.1.

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van kracht geworden. In de
Structuurvisie wordt uitwerking geven aan de afspraak in het regeerakkoord om het ruimtelijk
beleid meer over te laten aan de decentrale overheden. Verder zijn er onderwerpen van nationaal
belang benoemd. Het rijk is primair voor deze onderwerpen verantwoordelijk. Er is tevens een
ladder voor verstedelijking opgesteld. Deze moet zorgen voor zorgvuldig ruimtegebruik. De
herziening van de Wet ruimtelijke ordening wordt meegenomen in het project voor de
Omgevingswet.
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit
moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt
meer aan provincies en gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het
landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed
vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. Tot 2028 heeft het kabinet in de
SVIR 3 Rijksdoelen geformuleerd:
• de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland
te versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal)
vestigingsklimaat;
• de bereikbaarheid verbeteren;
• zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden.
De SVIR vervangt verschillende nota’s, zoals: de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040,
de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Verder
vervallen met de SVIR de ruimtelijke doelen en uitspraken uit de Agenda Landschap, Agenda
Vitaal Platteland en Pieken in de Delta.
Vlaardingen maakt onderdeel uit van een Stedelijke regio met een concentratie van topsectoren.
Het plangebied ligt niet in een omgeving waarin opgaven van nationaal belang spelen.
Onderhavige ontwikkeling is hiermee niet strijdig met het ruimtelijke belang zoals neergelegd in
de AMvB.

Afbeelding 28 Uitsnede kaart Nationale Ruimtelijke Structuurvisie
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Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro; 2011)
Met het op 30 december 2011 vastgestelde besluit, ook wel Barro genoemd, geeft het Rijk
algemene regels voor bestemmingsplannen en wordt een aantal van de nationale ruimtelijke
belangen uit de voormalige Nota Ruimte en voormalige PKB’s in regelgeving geborgd. Doel van
dit Besluit is bepaalde onderwerpen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) te
verwezenlijken, danwel te beschermen. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:
• Rijksvaarwegen;
• Hoofdwegen en hoofdspoorwegen;
• Elektriciteitsvoorziening;
• Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
• Ecologische hoofdstructuur;
• Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;
• IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).
Gelet op het conserverende karakter van het voorliggende bestemmingsplan, alsmede de ligging
van het plangebied in bestaand stedelijk gebied, wordt er van uitgegaan dat deze niet strijdig is
met het nationaal ruimtelijk belang, zoals neergelegd in het Barro.
Verdrag van Malta (1992)
Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europese Verdrag inzake de bescherming van het
archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Nederlandse parlement heeft dit
verdrag in 1998 goedgekeurd. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees
archeologisch erfgoed onder meer door de risico’s op aantasting van dit erfgoed te beperken.
Een belangrijk uitgangspunt van het verdrag is dat het archeologische erfgoed zoveel mogelijk in
de bodem (in situ) bewaard blijft. Alleen als het ongestoord bewaard blijven van de
archeologische resten in de bodem niet mogelijk is, moet de in de bodem aanwezige informatie
door middel van opgravingen worden veiliggesteld. Een ander belangrijk uitgangspunt van het
verdrag is de integratie van archeologie en ruimtelijke ordening.
In verband met de implementatie van het Verdrag van Malta is in 2007 de Monumentenwet 1988
gewijzigd. Hierin is onder meer opgenomen dat de gemeenteraad bij de bestemming van de
grond rekening houdt met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Voor
zover deze verplichting voor de gemeente leidt tot kosten als gevolg van het doen van
opgravingen, kunnen deze kosten worden verhaald op degenen ten behoeve van wie
medewerking wordt verleend (“de-veroorzaker-betaalt”). Van de aanvrager van een
aanlegvergunning, een reguliere bouwvergunning en van een vrijstellingsbesluit kan worden
verlangd dat hij een rapport overlegt, waarin de archeologische waarde van het terrein dat
volgens de aanvraag wordt verstoord, wordt vastgesteld.
Europese Kaderrichtlijn water
Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. De KRW geeft
een kader voor de bescherming van de ecologische en chemische kwaliteit van oppervlaktewater
en grondwater. Zo dienen alle waterlichamen in 2015 een “goede ecologische toestand” (GET) te
hebben bereikt en dienen sterk veranderende c.q. kunstmatige wateren in 2015 een “goed
ecologisch potentieel” (GEP) te hebben bereikt. De chemische toestand dient in 2015 voor alle
wateren (natuurlijk en kunstmatig) goed te zijn.
Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en is
opgesteld voor de planperiode 2009 - 2015. Het Nationaal Waterplan is in december 2009 door
de ministerraad vastgesteld.
Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Het rijk streeft
naar een duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer en heeft de ambitie om de komende
decennia te investeren in bescherming tegen overstromingen en in de zoetwatervoorziening.
Voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het van belang bij ruimtelijke
ontwikkelingen rekening te houden met waterhuishoudkundige eisen op de korte en de lange
termijn. Om een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem te bereiken moet het water meer
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bepalend zijn bij de besluitvorming over grote ruimtelijke opgaven dan voorheen. De mate van
bepalendheid wordt afhankelijk gesteld van, onder meer, de omvang en de aard van de ingrepen,
bestaande functies, nieuwe andere ruimteclaims en de bodemgesteldheid van een gebied.
Waterwet
De Waterwet regelt het beheer van de waterkeringen, het oppervlaktewater en het grondwater,
verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening en zorgt voor een eenduidige
bestuurlijke procedure en daarbij behorende rechtsbescherming voor besluiten.
De waterschappen hebben op grond van de Waterwet bevoegdheid voor het verlenen van
vergunningen voor grondwateronttrekkingen, bemalingen en infiltraties, met uitzondering van
onttrekkingen voor drinkwater, koude en warmteopslag en grote industriële onttrekkingen van
meer dan 150.000 m3/jaar. Gemeenten hebben taken en bevoegdheden in het kader van de
zorgplicht voor het inzamelen van afvalwater in de riolering en voor hemelwater en grondwater.
Nationaal Bestuursakkoord Water
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het kabinetsstandpunt over het waterbeleid in
de 21e eeuw vastgelegd. De hoofddoelstellingen zijn: het waarborgen van het veiligheidsniveau
bij overstromingen en het verminderen van wateroverlast. Daarbij wordt de voorkeur gegeven
aan ruimtelijke maatregelen boven technische maatregelen.
In het NBW is ook de watertoets als procesinstrument opgenomen. De watertoets is het proces
van vroegtijdig informeren, adviseren en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in
ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van dit nieuwe instrument is waarborgen dat de
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet in beschouwing worden genomen als het gaat om
waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Uitvoering van de watertoets
betekent in feite dat de gemeente en de waterbeheerder samenwerken bij het uitwerken van
ruimtelijke plannen, zodat problemen in het gebied zelf en de omgeving worden voorkomen. De
watertoets is sinds 2003 verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening 1985 (Bro1985) en is
overgenomen in het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en hiermee verplicht voor alle
ruimtelijke plannen en besluiten.
In 2008 is het NBW geactualiseerd met als doel de watersystemen in 2015 op orde te krijgen,
met name op het gebied van wateroverlast en watertekort.
6.2.

Provinciaal beleid

Provinciale Structuurvisie ‘Visie op Zuid-Holland’ (2 juli 2010)
Provinciale Staten stelden vrijdag 2 juli 2010 de Provinciale Structuurvisie, de Verordening
Ruimte en de Uitvoeringsagenda vast. In deze visie worden provinciale doelstellingen en
belangen beschreven en wordt de provinciale kijk op de ruimtelijke ontwikkeling tot 2040
weergegeven. Als de structuurvisie is vastgesteld, is deze voor het hele gebied van de provincie
het geldende ruimtelijke beleid. Deze vervangt dan het interimbeleid voor de provinciale
ruimtelijke ordening gebaseerd op de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland 2020
(2004), het streekplan Rijnmond (2005), alle herzieningen en uitwerkingen evenals de Nota
Regels voor Ruimte (2006). Het beleid in deze vervangen documenten is overgenomen. Wel zijn
nieuwe accenten gelegd of is de koers iets gewijzigd op basis van trends, ontwikkelingen en de
sturingsfilosofie van de provincie. Vanaf het moment van vaststelling zijn de structuurvisie, samen
met de hierna beschreven provinciale verordening, voor het hele gebied van de provincie het
geldende ruimtelijk beleid.
De kern van Visie op Zuid-Holland is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en
diversiteit binnen Zuid-Holland. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven en een sterke
economische concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid zijn
belangrijke pijlers. Dit wil de provincie bereiken door middel van realisering van een
samenhangend stedelijk en landschappelijk netwerk. Goede bereikbaarheid, een divers aanbod
van woon- en werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, landbouw en
natuur, zijn daarin kenmerkende kwaliteiten. Vermeldenswaardig is dat het plangebied als
‘stedelijk netwerk’ staat aangemerkt en de nabijgelegen Van Beethovensingel als ‘kenmerkend
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landschapselement – kade, landweg’ staat aangemerkt (zie afbeeldingen hieronder). Gelet op het
conserverende karakter van het bestemmingsplan is deze niet strijdig met het provinciaal
ruimtelijk belang zoals neergelegd in de structuurvisie.

Afbeelding 29 Kwaliteitskaart

Afbeelding 30 Functiekaart

Provinciale Verordening Ruimte (2 juli 2010)
In deze verordening zijn regels gesteld over de inhoud van bestemmingsplannen en de inhoud
van de toelichting van bestemmingsplannen. De verordening heeft slechts betrekking op een
beperkt aantal onderwerpen. Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient daarom ook
rekening te worden gehouden met ander provinciaal beleid. De onderwerpen (en het beleid)
luiden samengevat als volgt (voor zover van toepassing op dit bestemmingsplan.
Onderdeel
Art. 10 Detailhandel
Art. 11 Waterkeringen
Art. 15 Archeologie

Beleid
In beginsel geen nieuwe detailhandel buiten winkelconcentraties, behoudens (o.a.) buurt- en
gemakswinkels (tot een bruto vloeroppervlak van 200 m2)
Waarborging (primaire) waterkeringen. Bestemmingslegging aan de gronden in de
beschermingszones en de kernzone.
•
Terein zeer hoge archeologische waarde: passende bestemming/verstoring uitsluiten
•
Terein hoge archeologische waarde: onderzoeksverplichting. Indien verstoring onvermijdelijk
is, moet waarde veilig worden gesteld
•
Terrein zeer grote / redelijk tot grote kans archeologische sporen: onderzoek vanaf 100 m2

Woonvisie Zuid-Holland 2005-2014
In 2005 presenteerde de provincie haar Woonvisie tot 2015. Hiermee geeft zij aan wat het
provinciale woonbeleid is voor de komende jaren. In het verlengde van de Nota ‘Mensen,
Wensen, Wonen’ ligt in de Woonvisie de nadruk op het bieden van passende woningen aan alle
groepen. Hierbij wordt een aantal ‘kwalitatieve accenten’ uitgelicht. De provincie streeft naar:
• 50 % van de nieuwe woningbehoefte realiseren door middel van verdichting en/of
inbreiding.
• Handhaven van de bestaande sociale voorraad van ongeveer 30% van de totale
woningvoorraad.
• Aandacht voor de realisatie van seniorenwoningen; ook om woningen voor starters en
doorstromers vrij te maken.
• Differentiatie van stedelijke woonmilieus.
• Aandacht voor de bouw van woningen in het dure landelijke segment.
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Provinciaal Waterplan 2010-2015
Dit plan bevat de hoofdlijnen van het provinciale waterbeleid. De kernopgaven zijn:
1. waarborgen waterveiligheid
2. realiseren mooi en schoon water
3. ontwikkelen duurzame (zoet)watervoorziening
4. realiseren robuust en veerkrachtig watersysteem
De provincie wil met haar beleid ook bijdragen aan een duurzame inrichting van het milieu
volgens zo hoog mogelijke kwaliteitsmaatstaven. De nadruk ligt daarin op duurzaam stedelijk
waterbeheer en op het voorkomen van wateroverlast. Wateraspecten zoals waterkwaliteit,
riolering/afkoppeling,
waterberging,
veiligheid,
(grond)wateroverlast
en
ecologische
oeverinrichting dienen bij ruimtelijke inrichting en beheer van de openbare ruimte integraal te
worden aangepakt. In het beleidsplan zijn de kansen en bedreigingen voor het leefmilieu in kaart
gebracht. Eén van de uitkomsten ten aanzien van oppervlaktewater is dat meer dan de helft van
de wateren in de provincie niet voldoet aan de doelstellingen van biologisch gezond
oppervlaktewater. Het aantal ongezuiverde lozingen en riooloverstorten dient te worden
teruggedrongen.
Daarnaast neemt door de verdergaande verstedelijking het waterbergend vermogen steeds
verder af. Terwijl de wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering en zonder het treffen van
maatregelen verder zal toenemen.
Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004 (Groen, Water en Milieu 2006 - 2010)
In het beleidsplan staan duurzaamheid en omgevingskwaliteit centraal. De provincie continueert
haar gevoerde beleid van saneren en beheren, maar zet daarenboven in op de ontwerpende
opgave om daarmee milieuproblemen in de toekomst te voorkomen.
Om de kwaliteit van de omgeving duurzaam te verbeteren, krijgt het milieu- en waterbeleid een
meer sturende rol in de ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Het beleidsplan geeft de
hoofdlijnen hiervan aan. Door in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen wil de provincie
voorkomen dat handelingen van vandaag ten koste gaan van de milieukwaliteit van morgen. Het
beleidsplan beschrijft de provinciale duurzaamheid en omgevingskwaliteit. Het streeft naar een
vitaal stedelijk gebied met een sterk sociaal-economisch draagvlak door onder andere het
terugdringen van luchtverontreiniging, het faciliteren van duurzame mobiliteit, het openhouden
van de groene ruimte rond de steden, het vergroten van het waterbergend vermogen en
duurzaam bouwen.
De basis voor duurzaamheid wordt mede gelegd door de ruimtelijke inrichting. Een goede
ruimtelijke inrichting draagt bij aan het voorkomen van milieuproblemen en biedt mogelijkheden
de omgevingskwaliteit te verbeteren. Bij het bepalen van de uitgangspunten voor een duurzame
ruimtelijke inrichting gaat het erom dat:
• een gezond niveau van milieuhygiëne en externe veiligheid wordt bereikt door onder
meer een goede ruimtelijke inrichting;
• gewenste maatschappelijke ontwikkelingen worden gestimuleerd;
• kansen worden benut voor een goede ruimtelijke situering van functies;
• toekomstige, voor de duurzame ruimtelijke structuur noodzakelijke, ontwikkelingen niet
worden geblokkeerd;
• knelpunten met betrekking tot het water worden voorkomen en opgelost.
Het bestemmingsplan is zoveel mogelijk op het bovengenoemde beleid afgestemd.
6.3.

Gemeentelijk beleid

Actualisatie Stadsvisie ‘Koers op 2020’ (vastgesteld 16-4-2008) en
Stadsvisie ‘Koers op 2020’ (vastgesteld 10-2-2000)
De Stadsvisie dient als belangrijkste strategische onderlegger voor de gemeentelijke
beleidsontwikkeling op de lange termijn (20 jaar) en wordt in principe iedere raadsperiode
geactualiseerd.
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Vlaardingen koerst in algemene zin op een ‘ongedeelde stad’ door het voorkomen van
maatschappelijke uitsluiting en het vergroten van de ruimtelijke en sociale samenhang. Om de
belangen van burgers en hun instellingen te kennen en bij het maken van plannen zoveel
mogelijk gebruik te maken van de kennis en creativiteit van burgers is participatie waardevol.
Verder kenmerken de afgelopen jaren zich onder meer door een sterk verminderde waardering
voor gedoogbeleid. Ook in Vlaardingen wordt eraan gehecht dat mensen zich aan de regels
houden. Daarbij past een duidelijke en integrale handhaving.
Naast samenhang is evenwicht van belang. De stad moet voldoende inwoners hebben voor een
goed voorzieningenniveau die wonen in een woning naar hun zin. Er is gekozen voor het profiel
van Vlaardingen als een veelzijdige woonstad met gevarieerde, duurzame woonmilieus.
Vlaardingers moeten in eigen stad een wooncarrière kunnen opbouwen. Dat betekent een
gevarieerd aanbod in een goed woon- en leefklimaat zoals in het Actieplan Wonen is uitgewerkt.
Het tempo van de herstructureringen moet echter omhoog. En meer differentiatie in de
woningvoorraad is noodzakelijk. Dit betekent vooral meer eengezinswoningen.
Meer Vlaardingers moeten in hun stad kunnen werken. De gemeente en haar inwoners dragen
bij aan een duurzame ontwikkeling op mondiale en lokale schaal. Energie neutrale gebouwen
worden steeds belangrijker.
Ruimtelijke structuurschets 2020 (vastgesteld 1-10-2003)
De structuurschets is de ruimtelijke uitwerking van de Stadsvisie en de opvolger van de
Structuurschets ‘Vlaardingen tekent voor haar toekomst’ uit 1993. De structuurschets is van
belang voor een planmatige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Voor de lokale ruimtelijke
ontwikkeling is het verder van belang om instrumenten te ontwikkelen die een planmatige aanpak
ondersteunen. De structuurvisie dient als basis voor (nieuwe) bestemmingsplannen.

Afbeelding 31 Ruimtelijke structuurschets

Toelichting bestemmingsplan Vettenoordsepolder West

39

De belangrijkste doelstellingen zijn als volgt:
• Versterken van de stedelijke groenstructuur
• Herwaarderen van de cultuurhistorie
• Vergroten van de differentiatie tussen woonmilieus
• Spreiden van zorgvoorzieningen
• Versterken van de stadsranden en de Broekpolder
• Anticiperen op ontwikkeling van de hoofdinfrastructuur
• Stabiliseren en zo mogelijk vergroten van de werkgelegenheid
Bovenstaande doelstellingen zijn gebiedsgericht uitgewerkt. De Vettenoordsepolder West (=
Centrum en flankerende gebieden / westelijke centrumschil) wordt in de eerste plaats beschouwd
als een beheergebied. Nieuwbouw zal hier hooguit in kleine hoeveelheden plaatsvinden, zodra
zich ergens een mogelijkheid voordoet. Een herstructurering van de openbare ruimte is dan
tevens aan de orde.
Actieplan Wonen, Woonvisie Vlaardingen 2008-2030 (vastgesteld 19-6-2008)
In het Actieplan Wonen wordt de wijk als volgt beschreven als een gebied waar het goed wonen
is tussen de Binnenstad en de Rivierzone. De VOP is een rustige, naoorlogse wijk met veel
eigenaar-bewoners. Het is geliefd bij starters. Jongeren voelen zich prima thuis. In een klein deel
is angst voor vandalisme en verloedering. Een deel van de woningen in de Vettenoordsepolder
baart zorgen. De verhuurbaarheid is lastig en er zijn sociale problemen. In 2030 is de
Vettenoordse Polder een smeltkroes van verschillende culturen, een wijk waar mensen van
verschillende nationaliteiten met elkaar samenleven. In fysieke zin is ‘de basis op orde’, oftewel
schoon, heel en veilig en het belang van intensief beheer om dat te behouden wordt erkend. De
wijk kent goede voorzieningen voor jeugd en gezin (zorg, onderwijs en speelruimte).
Het Actieplan Wonen is een uitwerking van de (geactualiseerde) Stadsvisie, op het onderwerp
wonen. Er worden de kaders, doelstellingen en mogelijke maatregelen voor de periode tot 2030
gegeven. Vlaardingen zal de komende jaren moeten werken aan de volgende doelen:
• Maken van een kwaliteitsslag, waardoor de toekomstwaarde van woningen in de
bestaande woningvoorraad wordt verbeterd.
• Beter afstemmen van vraag en aanbod (goed woningaanbod in gewenst woonmilieu en
leefstijlen).
• Bevorderen van de doorstroming, door vooral nieuwbouw te realiseren en de
betaalbaarheid tussen de grens bereikbaar en middeldure huur- of koopwoningen te
verbeteren.
• Vergroten van het woongenot (sociale woonomgeving/voorzieningen).
• Leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de positie van de huidige bewoners.
• Realiseren van een meer evenwichtige bevolkingsopbouw.
Voor de realisatie van de visie is een trendbreuk ten aanzien van nieuwbouw nodig: werkelijk
bouwen voor de vraag in plaats van bouwen voor een maximale opbrengst of een maximum
woningaantal. Er is een grootschalige herstructurering gewenst, waarbij verouderde wijken
geleidelijk worden omgevormd naar een groenstedelijk woonmilieu met meer eengezinswoningen
in lagere dichtheden. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de aandachtsgroep niet in de
knel komt.
Actieplan Wonen, Gebiedsvisie Centrum (vastgesteld 10-06-2010)
De gebiedsvisie is een gebiedsgerichte uitwerking van het Actieplan Wonen. Om de visie uit het
Actieplan Wonen te verwezenlijken zijn de volgende maatregelen nodig:
• Vervanging van de Van Beethovensingel
• Functie van buurtoverstijgende speellocatie Mendelssohnplein verbeteren
• Beoogde doorstroom van starters in de wijk
• Kleinschalige nieuwbouw aan de Parallelweg en de Diepenbrockstraat
• Verbeteren veiligheid en leefbaarheid van de bewoners Chopinstraat
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•
•

Functie van buurthuis de Pijpelaar uitbouwen en verbindende rol geven.
Particuliere woningverbetering stimuleren

Regeling erfbebouwing bij woningen (vastgesteld 7-4-2004)
De beleidsregel geldt voor erfbebouwing bij woningen in de bebouwde kom (niet zijnde
vergunningvrij). De beleidsregel moet een helder toetsingskader bieden voor aanvragen voor een
bouwvergunning voor nieuwe erfbebouwing bij woningen in het merendeel van de voorkomende
ruimtelijke situaties en die in principe in aanmerking komen voor de toepassing van een
ontheffing voor de zogeheten kruimelgevallen5. De beleidsregel sluit aan op het Bblb6, maar er
worden ook andere c.q. ruimere mogelijkheden geboden dan in het Bblb. De beleidsregel vormt
de basis voor de (uiteindelijke) erfbebouwingsregeling in nieuwe bestemmingsplannen. In het
kader van het opstellen van een bestemmingsplan zijn deze regels op maat gemaakt voor het
plangebied.
Welstandsnota (vastgesteld 30-6-2004)
De welstandsnota is opgesteld naar aanleiding van de wijziging van de Woningwet (1-1-2003).
Met het vaststellen van de nota wordt gestreefd naar een objectiever en inzichtelijker
welstandsbeleid, ten behoeve van het wettelijk verplichte welstandsadvies voor aanvragen om
bouwvergunning (bouwaanvragen). De nota is te beschouwen als een kadernota. In de nota zijn
(algemene) criteria opgenomen voor de beoordeling van bouwaanvragen ten aanzien van het
uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken: algemene welstandscriteria, loketcriteria,
gebiedsgerichte criteria en objectgerichte criteria.
Om ruimtelijk gewenst maatwerk mogelijk te blijven maken, maar vergelijkingen naar eerder
toegestane en onder het huidige beleid ongewenste, bouwwerken te bemoeilijken zijn verder drie
beleidsrichtingen relevant. Het gaat om de volgende:
• maatgevende loketcriteria,
• een maatgevende trendsetter (een gerealiseerd bouwwerk dat niet geheel aan de
loketcriteria voldoet) of
• een maatgevend duplicaat (meerdere gerealiseerde bouwwerken die niet aan de
loketcriteria voldoen).
Specifiek over het plangebied wordt het volgende gezegd. Het overgrote deel van het plangebied
wordt getypeerd als ‘gesloten bouwblokken’. De uitbreidingswijk Vettenoordse Polder is een meer
op zichzelf staande ontwikkeling. De wijk wordt als een geheel opgevat vanwege de hoofdopzet
met gesloten bouwblokken en een stratenplan met een duidelijke hiërarchie naar hoofd- en
dwarsstraten. De wijk kenmerkt zich vooral vanwege de ambachtelijke uitstraling van
architectuur. De bebouwing van de wijk bestaat uit omvangrijke woningcomplexen. Er is sprake
van grotere complexen met hetzelfde woningtype. Voor dit gebied geldt een normaal
welstandsregime, waarbij binnen de bestaande ruimtelijke structuur het welstandstoezicht is
gericht op het handhaven van de basiskwaliteit van het gebied. Zones langs beeldbepalende
routes als de Van Beethovensingel, Parallelweg en Maassluisedijk zijn verder aangemerkt als
‘bijzonder welstandsgebied’. Hier wordt extra aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit wenselijk
geacht. Het welstandstoezicht in deze zones is gericht op het voorkomen van aantasting van de
ruimtelijke karakteristieken en het versterken van de bestaande en/of gewenst kwaliteit.
Economische visie 2004-2010 ‘Naar een economisch vitaal Vlaardingen’(april 2004)
In de Economische Visie geeft de gemeente invulling aan haar doelstelling om te komen tot een
economisch vitaal Vlaardingen. De nadruk ligt op acht thema’s die voor economische
ontwikkeling van belang zijn. Het thema ‘detailhandel, horeca en vermaak’ is het meest relevant.
De gemeente streeft naar meer synergie tussen diverse economische functies en een
kwaliteitsverbetering van de detailhandel en horeca. Een goed woon- en leefklimaat is een
belangrijke randvoorwaarde bij het aantrekken van economische functies en hoger opgeleiden.
Daarom wordt aandacht besteed aan het woningaanbod en de woonomgeving in Vlaardingen,
5
6

Voorheen artikel 19.3 Wet op de Ruimtelijke Ordening, nu artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningsplichtige bouwwerken
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waarbij de koers wordt gevolgd die in de Stadsvisie en de Structuurschets is aangegeven:
kwaliteit gaat boven kwantiteit. Wanneer Vlaardingen meer wordt ingericht en geprofileerd als
woonstad, kan het huidige imago van de stad worden verbeterd. Omdat Vlaardingen op dit
moment een eenzijdig woningaanbod heeft, liggen de kansen vooral in een differentiatie van dit
aanbod. Dit is onder meer verwoord in de Stadsvisie en in het Beleidsplan Wonen.
Voor het aantrekken van hoger opgeleiden, die over het algemeen zeer mobiel zijn, moet
Vlaardingen de concurrentie met omliggende steden aangaan. Dat kan bijvoorbeeld door unieke
woonmilieus aan te bieden. De nadruk moet liggen op differentiatie op wijkniveau. Juist voor het
aantrekken van hoog opgeleide arbeidskrachten is het belangrijk dat de kwaliteit van het
woningaanbod wordt afgestemd op de vraag. Omdat de vergrijzing toeneemt, blijft het bouwen
van woningen die geschikt zijn voor ouderen noodzakelijk. Ook bij herstructurering van
woongebieden besteedt de gemeente hier aandacht aan. Overigens is de vraag naar woningen
voor ouderen een kans voor de ontwikkeling van Vlaardingen. Door namelijk ook woningen aan
te bieden voor wat meer welgestelde ouderen, kan de gemiddelde koopkracht in Vlaardingen
toenemen. Dit vergroot de draagkracht voor bepaalde typen zorg- en winkelvoorzieningen. Niet
alleen het woningaanbod zelf verdient aandacht, ook de woonomgeving moet kwalitatief
verbeterd worden. Er is in Vlaardingen voldoende groen aanwezig, maar de kwaliteit kan hier en
daar beter. De aanwezigheid van groen en water in en om Vlaardingen kan verder benut worden
voor recreatie. Op wijkniveau is er een groeiende behoefte aan speelvoorzieningen. Dergelijke
voorzieningen spreken ook potentiële bewoners tot de verbeelding.
Detailhandelnota 2007-2012 (juli 2007)
Het doel van het detailhandelsbeleid is het versterken van de ruimtelijke en economische
kwaliteit van de winkelcentra om (vooral de Vlaardingse) koopkracht aan de eigen winkelcentra te
binden. Dat doel wordt gerealiseerd in compacte, complete en comfortabele winkelcentra. De
gemeente kiest voor een fijnmazige winkelstructuur en hiërarchie die bestaan uit een
hoofdwinkelcentrum voor recreatief winkelen en dagelijkse boodschappen, wijk- en
buurtwinkelcentra voor dagelijkse boodschappen en frequent benodigde niet dagelijkse
boodschappen en een centrum voor doelgerichte aankopen. Deze structuur wordt gehandhaafd
en waar mogelijk versterkt.
In het plangebied komt geen concentratie van detailhandel voor. Er is sprake van solitaire winkels
op hoekpunten van straten. In relatie tot de voorgestane winkelstructuur wordt in de toekomst niet
voorzien in de uitbreiding van bestaande dan wel toekomstige solitaire winkels. Hieraan ligt ten
grondslag dat Vlaardingen ruim voorzien is in het areaal dagelijkse goederen. Het beleid is
gericht op compacte winkelcentra. Solitaire (nieuwe) vestigingen passen daarin niet. In
bestemmingsplannen zal aan dit uitgangspunt invulling gegeven worden.
Horecanota 2010 (vastgesteld 19 oktober 2010)
In de Horecanota legt de gemeente Vlaardingen het specifieke beleid voor de horeca vast. De
gemeente Vlaardingen heeft de (algemene) wens om de economie van de stad te versterken.
Daarom wil het gemeentebestuur ook aan de horecasector de nodige ontwikkelingsruimte
bieden. Het horecabeleid van de gemeente is erop gericht deze negatieve effecten te voorkomen
en de horeca-activiteiten zo te reguleren dat ze zowel voor de horecaondernemer als voor de
burger acceptabel zijn. Deze uitgangspunten van het horecabeleid zijn vertaald in vier ambities:
• Een gevarieerd aanbod van goede kwaliteit – herkenbare stedelijke horeca als een van
de aantrekkelijke aspecten van de stad.
• Een goede kwaliteit van de buitenruimte - herkenbaarheid en bereikbaarheid van locaties
waardoor de horeca kan floreren.
• Horeca in de nabijheid van andere stedelijke functies - mogelijkheden tot wederzijdse
versterking uitnutten.
• Een evenwichtige afweging van belangen.
Het is van belang dat de ontwikkelingen juist daar plaatsvinden waar ze het meest wenselijk zijn.
Via gebiedsgericht beleid wordt aangegeven welke categorieën horecabedrijven in het
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betreffende gebied wenselijk zijn om een goede en evenwichtige afstemming van verschillende
functies te krijgen. De volgende typen worden onderscheiden:
• Categorie 1 – Lichte horeca / dagzaken (automatiek, broodjeszaak, lunchroom, ijssalon,
traiteur / afhaalcentrum)
Hierbij gaat het om winkelondersteunende horeca, zonder alcoholvergunning. Het
voornaamste criterium is de Winkeltijdenwet, wat inhoudt maandag tot en met zaterdag
geopend tot maximaal 22.00 uur en op koopzondagen. Hierdoor veroorzaken zij slechts
beperkte hinder voor omwonenden. Voor bepaalde zaken geldt dat zij wel op zondag
geopend mogen zijn, omdat zij vallen onder het vrijstellingenbesluit (artikel 10b van het
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet)
• Categorie 2 – Horeca (restaurant, bistro, hotel, shoarma, snackbar, proeflokaal met eten)
Onder deze categorie vallen horeca-inrichtingen waarbij de exploitatie primair is
gebaseerd op het verstrekken van maaltijden / eten. Alleen hebben zij of een drank- &
horecavergunning zoals bistro, restaurant, eetcafé en/of zijn zij buiten de tijden van de
Winkelwet geopend en hebben een verkeersaantrekkende werking zoals shoarma- en
pizzeriazaken. Tevens kunnen zij over een bezorg- of afhaalservice beschikken,
waardoor zij aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken. Ook bedrijven
en inrichtingen gericht op het verschaffen van logies, al of niet in combinatie met het
verstrekken van consumpties en/of drank, vallen onder deze categorie.
• Categorie 3 – Middelzware horeca (grand café, café, proeflokaal zonder eten, snookeren biljartcentrum)
In deze categorie zitten de horecabedrijven waarbij de exploitatie primair is gebaseerd op
het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en die voor een goed functioneren
ook een gedeelte van de nacht geopend zijn. Daardoor kunnen zij aanmerkelijke hinder
voor de omgeving met zich meebrengen.
• Categorie 4 – Zware horeca (dancing / discotheek, bar / nachtclub, zalenverhuur /
partycentrum, casino of amusementscentrum met horeca)
Met de zware horeca worden de zaken aangeduid die gelet op vloeroppervlakte veel
bezoekers hebben en waar geluid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. Het
casino of amusementscentrum met horeca is ook bij deze categorie zware horeca
geplaatst, gelet op de bijzondere wetgeving waarmee deze vorm van vrijetijdsbesteding te
maken heeft.
• Paracommerciële horeca (zie hierna)
• Coffeeshops (zie hierna)
Specifiek over de Vettenoordsepolder West wordt het volgende gezegd in de nota. De
Vettenoordsepolder West is in eerste instantie een woongebied. Er is op dit moment geen
aanleiding het consoliderende beleid te wijzigen. Consolideren houdt in dat de positie van de
horeca zoveel mogelijk wordt gehandhaafd ten opzichte van de overige maatschappelijke
functies. In de consolidatiegebieden worden geen nieuwe horeca-inrichtingen toegestaan. Ook
het vergroten van het aantal vierkante meters vloeroppervlakte van bestaande inrichtingen (met
inbegrip van de terrassen), verruiming van de openingstijden en substantiële verzwaring van de
exploitatievorm zijn in principe niet mogelijk. Marginale uitbreidingen van de oppervlakte
(maximaal 10% van de vergunde oppervlakte, inclusief terras) zijn soms mogelijk. Voorwaarde is
dat hierdoor het woon- en leefklimaat niet extra wordt belast en er sprake is van een kwalitatieve
verbetering van de inrichting. De uitbreiding zal bovendien maar éénmaal worden toegestaan.
Beleidsregels Paracommercie Vlaardingen (vastgesteld 20 april 2010)
Een bijzondere vorm van horeca is de zogenaamde paracommerciële horeca. Het gaat hier om
sportkantines,
sociaal-culturele
en
educatieve
instellingen
en
instellingen
van
levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Voor deze bijzondere categorie zijn door het college
van burgemeester en wethouders op 20 april 2010 de volgende beleidsregels vastgesteld:
• in de inrichting van de paracommerciële instelling mogen geen bijeenkomsten van
persoonlijke aard worden gehouden, waarbij alcoholische dranken worden verstrekt;
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•
•

•

•

de maximale openingstijden van een inrichting in een paracommerciële instelling zijn van
07.00 uur tot 24.00 uur;
conform de APV kan maximaal 6 keer per jaar een vergunning worden verleend om open
te mogen blijven tot uiterlijk 01.00 op maandag t/m vrijdag en tot uiterlijk 02.00 uur op
zaterdag en zondag, voor bijzondere aan de instelling gerelateerde activiteiten zoals een
jaarfeest, kampioensfeest, reünie, overeenkomstig de statutaire doelstelling en/of
bestemming;
iedere vereniging of stichting dient in het bezit te zijn van een bestuursreglement. In het
bestuursreglement moet worden opgenomen dat er minimaal twee leidinggevenden zijn,
die in het bezit zijn van sociale hygiëne. daarnaast moet gedurende de openingstijden
van de inrichting altijd iemand in de inrichting aanwezig zijn die in het bezit is van een
instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA);
er dient een lijst aanwezig te zijn in de inrichting met alle personen die IVA-gecertificeerd
zijn. Eén keer per jaar dient deze lijst bijgewerkt te worden en te worden overlegd aan het
college.

Nota Cannabis en coffeeshops in Vlaardingen (1997)
De coffeeshop is een alcoholvrije inrichting waarin de kleinschalige verkoop van
cannabisproducten wordt gedoogd, al of niet voor gebruik ter plaatse. Aan de vestiging van een
coffeeshop en ook het verlenen van een exploitatievergunning wordt een aantal specifieke eisen
gesteld. De volgende toetsingscriteria worden daarbij gehanteerd:
• Geen vestiging van een coffeeshop binnen een afstand van 150 meter van een bestaand
verkooppunt van softdrugs, ter voorkomen dat een concentratie van coffeeshops ontstaat;
• Coffeeshops worden alleen toegestaan in bestaande horecapanden. Er worden ten
behoeve van coffeeshops geen procedures gevolgd voor vrijstelling van een
bestemmingsplan;
• Geen coffeeshops in specifieke woonbuurten waar aantasting van de woon- en
leefomgeving zich eerder manifesteert;
• Geen coffeeshops binnen een afstand van 250 meter van scholen, club- en buurthuizen,
jongerencentra en andere jeugdinstellingen.
Het aantal coffeeshops in Vlaardingen is vastgesteld op drie. Deze bevinden zich niet in het
plangebied. Meer vestigingen worden niet toegelaten.
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) 2005-2015, Kwaliteit in Bereikbaarheid
(16 maart 2005)
In het GVVP wordt ingezet op "kwaliteit in bereikbaarheid". Het GVVP draagt, als uitwerking van
de Ruimtelijke Structuurschets, bij aan de ruimtelijke ambities van de stad. Het stimuleren van het
gebruik van de fiets en het openbaar vervoer (OV) is daarvoor de basis. Het gemeentebestuur
realiseert zich daarnaast dat een voortgaande groei van de automobiliteit onafwendbaar is.
Gekozen is om deze groei op te vangen binnen de grenzen van leefbaarheid en veiligheid.
Het GVVP richt zich op kwaliteit en bereikbaarheid. Dit impliceert:
• veilige speelruimte voor kinderen (bijvoorbeeld in 30 km/uur zones);
• veilige en prettige bereikbaarheid van scholen (over vrijliggende fietspaden);
• ongehinderde bevoorrading van winkels (op vastgelegde tijden);
• aanpassing wegennet in de Rivierzone;
• goede regioverbindingen;
• prettige en veilige winkelmogelijkheden in het stadshart (voetgangersgebied).
De gewenste bereikbaarheid krijgt gestalte in een vijftal beleidsrichtingen:
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. Binnen
de bebouwde kom geldt op deze wegen een maximum snelheid van 50 km/h. Buiten de
bebouwde kom mag op de gebiedsontsluitingswegen maximaal 80 km/uur gereden worden.
Waar mogelijk wordt langzaam en snelverkeer op deze wegen van elkaar gescheiden. De
overige wegen worden ingericht als erftoegangswegen, bijvoorbeeld in de vorm van 30 km/hzones binnen de bebouwde kom of 60 km/h-zones buiten de bebouwde kom. Op de
erftoegangswegen wordt langzaam en snelverkeer in principe gemengd. Te veel verkeer,
voornamelijk veroorzaakt door doorgaand verkeer, is hier ongewenst. Voor alle wegen en
fietsroutes in Vlaardingen geldt het streven naar een duurzaam veilige inrichting. Vanuit het
oogpunt van verkeersveiligheid en doorstroming is het gewenst om de kruisingen tussen
gebiedsontsluitingswegen vorm te geven met rotondes, indien de hoeveelheid verkeer dat
toelaat.
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.
Rekening houdend met de groei van de automobiliteit zal de gemeente de maatschappelijke
kosten doorberekenen aan de gebruiker. Gezien haar mogelijkheden wordt dit gerealiseerd in het
parkeerbeleid.
Fietsnota Vlaardingen (3 april 2008)
De Fietsnota Vlaardingen 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 Vlaardings fietsnetwerk krijgt door middel van de volgende doelstellingen gestalte:
• verkeersveiligheid voor fietsers;
• comfortabele en aantrekkelijke routes;
• korte reistijd en goede doorstroming;
• directe en samenhangende routes.
Het aanpassen van de fietsinfrastructuur alleen is niet voldoende om het fietsgebruik te
stimuleren. Om het fietsen aantrekkelijker te maken, vindt een integrale benadering plaats op de
volgende speerpunten:
• goede en aantrekkelijke fietsparkeervoorzieningen;
• goede bewegwijzering;
• verbeteren van de sociale veiligheid voor fietsers (onder andere openbare verlichting);
• aanpak van fietsendiefstal;
• stimuleren en faciliteren van verkeerseducatie.
Parkeerbeleid (2008)
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
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Vlaardingen de verschillende doelgroepen op redelijke afstand van de bestemmingen kunnen
parkeren of dat er goede alternatieve vervoermiddelen zijn.
Gezien de doelstelling van het parkeerbeleid heeft de gemeenteraad op 24 januari 2008 de
volgende beleidskaders voor het parkeerbeleid in Vlaardingen vastgesteld:
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 er op gericht om de parkeervraag en het parkeeraanbod zoveel mogelijk
per gebied op elkaar af te stemmen zodat gebieden zo min mogelijk met elkaars probleem
worden opgezadeld;
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 en 2 die voor dit plangebied 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. In de gemeentelijke parkeernota
behoort het plangebied tot deelgebied VOP-wijk-1 van het Middengebied. De gebieden rond het
centrum kenmerken zich door een relatief hoge bebouwingsdichtheid. Een groot deel van dit
gebied dateert van voor of kort na de oorlog. Er is bij de opzet geen rekening gehouden met het
huidige autobezit. In het gebied overheerst de woonfunctie.
Het parkeerbeleid in het Middengebied is als volgt te kenmerken:
• In het Middengebied wordt het parkeren door bewoners zo veel mogelijk nabij de woning
gefaciliteerd.
• In het Middengebied wordt het parkeren door werknemers (meestal langparkeren) niet
gefaciliteerd.
• In het Middengebied wordt het parkeren door bezoekers van bewoners (meestal
kortparkeren) zo veel mogelijk nabij de bestemming gefaciliteerd.
• In het Middengebied wordt het parkeren door bezoekers van ter plaatse gevestigde
bedrijven (waaronder winkels en uitgaan) nabij de bestemming gefaciliteerd voor zover dat
niet leidt tot parkeeroverlast voor bewoners.
• Bij het verlenen van een parkeervergunning kunnen beperkingen worden opgelegd uit
hoofde van afmetingen en/of kenteken van en/of milieubelasting door voertuigen. Een en
ander wordt in regionaal verband verder uitgewerkt.
• Bij ontwikkelingsplannen moet worden voldaan aan de geldende parkeernormen voor de
betreffende functie.
• Het toevoegen van parkeercapaciteit vindt bij voorkeur plaats in gebouwde vorm. Op straat
komen er dus in beginsel geen parkeerplaatsen bij, tenzij na zorgvuldige afweging blijkt dat
toevoeging van plaatsen kan zonder per saldo nadelige gevolgen voor de omgeving.
• Indien parkeerplaatsen op de openbare weg verdwijnen, worden deze gecompenseerd in
gebouwde vorm.
Er wordt een parkeerfonds ingesteld zodat investeringen in nieuwe parkeerlocaties (mede)
kunnen worden gefinancierd. Het parkeerfonds wordt gevoed door een parkeerbijdrageregeling.
De doelstelling van de parkeerbijdrageregeling is om initiatieven van nieuwbouw of
herontwikkeling mogelijk te maken, ondanks dat de initiatiefnemer niet kan voldoen aan de
parkeernormen. Er zijn namelijk gevallen waarbij geen goede parkeeroplossing gevonden kan
worden. Juist in die gevallen kan een parkeerbijdrageregeling een oplossing bieden. De
gemeente kan in die gevallen vrijstelling verlenen en bepalen dat er een afkoopsom per niet
gerealiseerde parkeerplaats wordt betaald. Deze afkoopsommen worden in het parkeerfonds
gestort. Het verlenen van vrijstelling van de parkeernorm op eigen terrein door een bijdrage te
doen aan het parkeerfonds is daarmee een recht van de gemeente en geen recht van de
initiatiefnemer. In de ideale situatie zou namelijk helemaal geen vrijstelling van de parkeereis
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verleend moeten worden. De parkeerplaatsen moeten binnen 3 jaar en op een afstand van 500
meter van de planontwikkeling worden gerealiseerd. De afkoopsom is in aanvang vastgesteld op
€ 20.000 per parkeerplaats.
Waterplan Vlaardingen
In Vlaardingen is sinds 1 januari 2007 sprake van één waterbeheerder, t.w. het
Hoogheemraadschap van Delfland. In het kader van het Waterplan Vlaardingen (2007) dat de
gemeente Vlaardingen en het Hoogheemraadschap van Delfland gezamenlijk hebben opgesteld,
is een Watersysteemanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan is waterparagraaf geformuleerd.
Groenbeleidsplan Vlaardingen 1998-2008, een schat aan mogelijkheden
Het Groenbeleidsplan is ontwikkeld als sectoraal kaderplan. Op dit moment wordt er gewerkt aan
een aanpassing van het Groenbeleidsplan. Het is de verwachting dat dit nieuwe beleid in 2010
wordt vastgesteld. Totdat het nieuwe groenbeleidsplan is vastgesteld is het huidige plan geldig.
Specifiek voor het plangebied geldt dat het groengebied aan de zuidzijde van het plangebied
wordt aangemerkt als ‘wijkpark’ die verder belangrijk is als verbinding tussen stad en landschap.
Alle straten / openbare gebieden in het plangebied hebben een doelstelling in het kader van
versterking van de groenstructuur.
Groenbeleidsplan Vlaardingen, Vlaardingen blijvend groen (vrijgegeven voor inspraak op
3 april 2012)
Het nieuwe, geactualiseerde groenplan heeft tot taak de kwaliteit en identiteit van het groen in de
toekomst te waarborgen en, indien mogelijk, te verbeteren. Ondanks een bezuiniging op de
beheerbudgetten. Het biedt kaders voor inrichting, gebruik en beheer. Hiermee legt zij de basis
voor een duurzame en gezonde groenstructuur in de gemeente.
De ambitie is als volgt. Vlaardingen is trots op haar groene imago en wil dat de komende jaren
verder versterken: Vlaardingen blijvend groen! Groen is van groot belang voor de burgers. De
aanwezigheid van groen draagt bij aan een prettige woon- en werkomgeving. Openbaar groen
nodigt uit om te verblijven, ontmoeten, spelen en recreëren. Openbare groenstroken vormen de
longen van de stad en zijn daarmee ook van grote waarde voor een gezonde leefomgeving. Met
het motto "Buitenstad Vlaardingen" geeft Vlaardingen aan dat de stad een aantrekkelijk groen
woon- en werkklimaat wil blijven bieden voor haar inwoners. Bovendien zorgt de aanwezigheid
van groen ervoor dat de stad een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven is. Vlaardingen
streeft naar waardevol, ecologisch groen. Ecologisch groen heeft een waarde voor planten en
dieren. Ook draagt het bij aan de belevingswaarde van groen en 'natuurbeleving' in de stad. De
gemeente hecht belang aan het op een duurzame manier behouden van de kwaliteit van het
groen. Alleen zo kan de continuïteit geboden worden waar de gebruikers om vragen.
De speerpunten zijn om gebruik en beleving te stimuleren, structuur en netwerk te versterken,
ecologie te verrijken en duurzame instandhouding te garanderen. Deze zijn vertaald in een aantal
heldere spelregels voor inrichting en beheer. Gezien de economische en praktische omstandigheden is gekozen voor een pragmatische strategie: het behouden en consolideren van wat de
afgelopen jaren is bereikt. Prioriteit wordt gegeven aan duurzaamheid en kwaliteit.
Voor nieuwe ontwikkelingen of herinrichtingen zijn zowel voor het reeds aanwezige groen en voor
het nieuw aan te leggen groen uitgangspunten geformuleerd. Om voldoende kritische massa te
hebben streeft Vlaardingen naar een aandeel groen en water van minimaal 20% van het
oppervlak in de groenstedelijke gebieden en minimaal 10% aan groen in de centrumstedelijke
gebieden. Speciale aandacht is er voor bomen in bestaande en nieuwe situaties.
Archeologische beleidsnota (1999)
In 1999 heeft de gemeenteraad de archeologische beleidsnotitie “Goede gronden voor beleid.
Archeologisch beleidsplan gemeente Vlaardingen” vastgesteld. Deze notitie gaat in op het
wettelijke kader betreffende de omgang met archeologische waarden. Hierin is ondermeer het
volgende opgenomen:
• terreinen met een “zeer hoge archeologische verwachting” en terreinen met een “hoge
archeologische waarde of verwachting” komen in aanmerking voor, respectievelijk, de
status van gemeentelijk monument en meldingsgebied (aanbeveling 1.1 en 1.2);
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•
•
•

in ruimtelijke ordeningsprocessen, zoals die in het kader van bouwplannen en
bestemmingsplannen plaatsvinden, dient rekening te worden gehouden met de
bestaande archeologische waarden (aanbeveling 1.7);
bij het afgeven van een sloop- en bouwvergunning zullen voorwaarden worden
opgenomen met betrekking tot het omgaan met bestaande archeologische waarden
(aanbeveling 1.8);
alle bodemverstorende ingrepen behoeven archeologisch advies.

Archeologieplan 2004-2007 (2003)
In 2003 is het archeologieplan 2004-2007 “Nieuwe gronden voor archeologisch beleid”
vastgesteld. Hierin is het volgende beschreven:
• waarom het archeologische beleid is geactualiseerd;
• op welke manier zekerheid wordt verkregen met betrekking tot het feitelijk doen van
archeologisch onderzoek;
• hoe de resultaten van archeologisch onderzoek openbaar zullen moeten worden
gemaakt;
• op welke manier de financiering van archeologisch onderzoek plaatsvindt.
Beleidsnota speelruimtebeleid 2004-2010 (deel 1 Beleidskaders) en
Beleidsnota speelruimtebeleid 2005-2010 (deel 2 Uitvoeringsplan)
Deel 1 van de nota heeft tot doel beleidskaders vast te stellen ter vervanging van de
uitgangspunten van het speelruimteplan 1991. Het doel van Deel 2 is om inzichtelijk te maken
welke maatregelen concreet nodig zijn om de huidige situatie zoveel mogelijk in
overeenstemming te brengen met de gewenste situatie zoals die is beschreven in Deel 1. De
gemeente Vlaardingen wil de leefbaarheid van buurten en wijken bevorderen. In het kader
daarvan stelt zij zich ten doel in overleg met de bewoners (jong en oud) speelruimte voor
kinderen en jongeren, met en zonder handicap, autochtoon en allochtoon, te realiseren, die
tegemoet komt aan de behoeften van de bewoners van het betreffende verzorgingsgebied en de
kwaliteit daarvan te handhaven.
De uitgangspunten voor het te voeren speelruimtebeleid zijn:
• Evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen over de stad, rekening houdend met
demografische
gegevens
(leeftijdsopbouw
en
ontwikkelingen)
en
de
bebouwingsdichtheid.
• Het op peil houden van de kwaliteit (onderhoud, veiligheid) van de formele speelplaatsen
(kwaliteit boven kwantiteit).
• Beperkte uitbreiding van speelplaatsen, voorafgegaan door behoeftepeiling en
onderzoek, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat realisering van nieuwe voorzieningen
eerst dan kan plaatsvinden wanneer voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor
het beheer.
• Opheffing of wijziging van speelplaatsen die nauwelijks meer worden gebruikt of
boventallig zijn.
• Bij de inrichting van het openbare gebied rekening houden met de noodzaak van
informele speelruimte.
• Het bevorderen van integratie tussen verschillende jongerengroepen.
• Bij de totstandkoming of renovatie van speelruimte voor jongeren de betrokken jongeren
zo veel als mogelijk laten participeren.
Bij de planning van speelgelegenheden (planontwikkeling) zijn de beleidsvoornemens als volgt:
• Om in een woonwijk voldoende formele speelruimte te garanderen voor de (toekomstige)
behoeften van bewoners, dient een norm te worden bepaald. Als landelijke richtlijn geldt
10 m2 per woning met een maximum van 300 m2 per hectare. Dit is 3% van het totale
gebied. In deel 2 van de beleidsnota wordt, mede op basis van een inventarisatie en de
financiële ruimte een norm voor Vlaardingen uitgewerkt.
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•
•
•

Bij de ontwikkeling of herinrichting van een wijk of buurt vóóraf bepalen welke rol de
openbare ruimte erin vervult en welke consequenties dit heeft voor de speelruimte.
In de planuitwerking ruimte vrijhouden voor functieverandering, bijvoorbeeld van
groenvoorziening naar spelen, om in te spelen op veranderingen in de wijksamenstelling.
Zorgen dat formele speelruimte voldoet aan kwaliteitseisen.

De nota maakt onderscheid tussen blokspeelplaatsen, buurtspeelplaatsen en wijkspeelplaatsen.
6.4.

Conclusie

Bovenstaande beleidsnota’s hebben algemene en specifieke aandachtspunten voor het
plangebied en de aanwezige functies. Voor zover relevant zijn deze aandachtspunten
meegenomen in hoofdstuk 2 en 3.
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7.

PLANOPZET EN HANDHAVING

7.1.

Algemeen

De vorm van het bestemmingsplan wordt in belangrijke mate bepaald door de (nieuwe) vereisten
ten aanzien van uitwisselbare, vergelijkbare en digitale bestemmingsplannen.
RO Standaarden 2008
De vorige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en het daarbij behorende Besluit op de
ruimtelijke ordening (Bro) 1985 bevatten bijna geen bepalingen over de opbouw en de
verbeelding van het bestemmingsplan. Dit heeft er toe geleid dat in de praktijk allerlei varianten
zijn toegepast. Hierdoor zijn er zeer verschillende bestemmingsplannen ontstaan.
Bestemmingsplannen met dezelfde beleidsmatige inhoud en met hetzelfde doel zagen er anders
uit en waren moeilijk vergelijkbaar. Hierdoor ontbrak het aan duidelijkheid voor de gebruiker van
het bestemmingsplan. En dit terwijl leesbaarheid, raadpleegbaarheid en helderheid voor de
gebruiker van het bestemmingsplan van groot gewicht zijn. Gebruikers dienen zich snel en op
eenvoudige wijze een juist beeld te kunnen vormen van de planologische mogelijkheden en
beperkingen op één of meer locatie(s). Daarnaast is de vergelijkbaarheid van ruimtelijke plannen
van groot belang voor degenen die deze plannen in grotere samenhang wensen te bezien.
Met bovenstaand doel in het achterhoofd zijn de RO standaarden 2008 opgesteld.7 Deze
standaarden zijn vanaf 1 januari 2010 wettelijk van kracht. Voor de planopzet (en vorm) is vooral
de SVBP van belang.8 De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op
vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. Concreet moet
hierbij bijvoorbeeld worden gedacht aan:
• de benaming van bestemmingen en aanduidingen;
• het onderbrengen van (hoofd)functies onder bepaalde bestemmingen;
• de kleurstelling en/of vormgeving van bestemmingen en aanduidingen;
• de opbouw, volgorde en nummering van de regels;
• de aanhef van (onderdelen van) artikelen;
• de omschrijving van diverse begrippen.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Met de inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010, worden de aanlegvergunning, de
sloopvergunning en de binnenplanse ontheffing als instrumenten van het bestemmingsplan
onderdeel van de omgevingsvergunning (Wabo). De genoemde vergunningen en ontheffing zijn
begrippen die in de SVBP zijn opgenomen en in de praktijk veel worden toegepast. In een
bestemmingsplan onder de Wabo wordt bijvoorbeeld niet meer gesproken van ontheffingsregels,
maar van afwijkingsregels. Een aanlegvergunning wordt een omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. Vooruitlopend op een
aanpassing van de SVBP en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening gelden de volgende
werkafspraken (Geonovum, september 2010) voor de naamgeving:
• ‘Algemene ontheffingsregels’ wordt vervangen door ‘Algemene afwijkingsregels’;
• ‘Ontheffing van de bouwregels’ wordt vervangen door ‘Afwijken van de bouwregels’;
• ‘Ontheffing van de gebruiksregels’ wordt vervangen door ‘Afwijken van de
gebruiksregels’;
• ‘Aanlegvergunning’ wordt vervangen door ‘Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’;
• ‘Sloopvergunning’ wordt vervangen door ‘Omgevingsvergunning voor het slopen van een
bouwwerk’;
De standaarden hebben geen betrekking op de inhoud van een bestemmingsplan. Dit blijft een
zaak van het bevoegde gezag (de gemeente). Het bestemmingsplan is opgezet als actueel
7
8

IMRO2008, SVBP2008, STRI2008
SVBP staat voor Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen
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planologisch-juridisch kader voor de gronden, waarbij alle bestaande rechten in principe zijn
gehandhaafd. Het bestemmingsplan is (hoofdzakelijk) conserverend (of consoliderend) van aard.
7.2.

Bestemmingen en dubbelbestemmingen

Onder een bestemming wordt de bestemming verstaan die ingevolge artikel 3.1 Wro aan
gronden wordt toegekend. Met een bestemming wordt tot uitdrukking gebracht welke
gebruiksdoelen of functies (en bebouwingsmogelijkheden), met het oog op een goede ruimtelijke
ordening, aan de in het plan begrepen gronden zijn toegekend.
In het bestemmingsplan zijn aan de betreffende gronden de volgende bestemmingen en
dubbelbestemmingen toegekend (in alfabetische volorde):
Bedrijf – Nutsvoorzieningen (B – NV)
Deze bestemming is van toepassing voor de nutsvoorzieningen in het plangebied die een
behoorlijke omvang hebben. Kleinere nutsvoorzieningen zijn in diverse andere (openbare)
bestemmingen ook mogelijk.
Gemengd (GM)
Deze bestemming geldt voor het garagebedrijf en bovenwoningen aan de Bachstraat 27.
Groen (G)
Deze bestemming geldt voor de (openbare) gronden die voornamelijk van belang zijn voor de
groenstructuur.
Horeca (H)
Deze bestemming geldt voor de aanwezige horeca aan de Van Beethovensingel 187.
Maatschappelijk (M)
Deze bestemming geldt voor de aanwezige maatschappelijke voorzieningen.
Tuin (T)
Deze bestemming geldt voor de bij woningen horende gronden, waarop in principe geen
gebouwen zijn toegestaan (met uitzondering van erkers en toegangsportalen).
Verkeer – Verblijfsgebied (V – VB)
Deze bestemming geldt voor de gronden die voornamelijk een verblijfsfunctie hebben.
Wonen 1 (W1)
Deze bestemming geldt voor de aanwezige grondgebonden woningen, alsook voor de (nog)
aanwezige duplexwoningen. De betreffende aanduidingen staan dan samen in een bouwvlak.
Het kunnen verbouwen van de duplexwoning naar een grondgebonden woning (ontduplexen) is
wat dat betreft mogelijk gemaakt.
Het kunnen realiseren van een hogere goot- en/of bouwhoogte is via afwijking mogelijk gemaakt
tot de maximale goot- en bouwhoogte in het betreffende bouwvlak. Deze regeling is opgenomen
omdat er soms een dakopbouw is gerealiseerd, waarvan kan worden gesteld dat in vergelijkbare
gevallen verbouwing voor de “buurman” ook mogelijk moet (kunnen) zijn.
De her en der aanwezige economisch relevante functies zijn mogelijk gemaakt op de begane
grondlaag. Ten aanzien van die functies is er ten behoeve van de begane grondlaag flexibel
gebruik mogelijk gemaakt (via de aanduiding ‘gemengd’). Daarbij is ook (lichte) bedrijvigheid
toegestaan. Daar waar detailhandel of horeca aanwezig is en toegestaan wordt, is dat specifiek
aangegeven. Doorgaans wordt er (boven) gewoond. Wonen wordt mogelijk gemaakt, zowel op
als boven de begane grondlaag.
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Wonen 2 (W2)
Deze bestemming geldt voor de aanwezige gestapelde woningen. Ook hier geldt dat de her en
der aanwezige economisch relevante functies zijn mogelijk gemaakt op de begane grondlaag.
Ten aanzien van die functies is er ten behoeve van de begane grondlaag flexibel gebruik
mogelijk gemaakt (via de aanduiding ‘gemengd’). Daarbij is ook (lichte) bedrijvigheid toegestaan.
Daar waar detailhandel of horeca aanwezig is en toegestaan wordt, is dat specifiek aangegeven.
Wonen wordt mogelijk gemaakt, zowel op als boven de begane grondlaag.
Waarde – Archeologie -1 (WR – A-1)
Deze dubbelbestemming dient ter bescherming van eventueel aanwezige archeologische
waarden. Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om deze bestemming te kunnen laten
vervallen als is gebleken dat de betreffende locatie geen archeologische waarde meer heeft.
Waterstaat – Waterkering (WS – WK)
Deze dubbelbestemming dient ter bescherming van de waterkerende functie van de boezemkade
(langs de Vlaardingse Vaart) en de regionale kering (Maasdijk).
7.3.

Handhaving

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

Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening
o kwaliteitstoezicht bestaande (legale) bouw, toetsing Bouwbesluit en Welstand
o bouw- en sloopvergunningverlening
o toestand open erven en terreinen

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

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

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

MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID

9.1.

Burgerparticipatie

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

Woningcorporaties

Er is (voor)overleg geweest met de beide woningcorporaties. Waterweg Wonen gaf aan dat er in
de planperiode geen projecten aan de orde zijn. De Samenwerking heeft geen belangen in het
plangebied.
9.3.
1

2

3

Overleg met instanties ex artikel 3.1.1 Bro
Overlegreactie instantie
De Directie Ruimte en Mobiliteit, afdeling
Ruimte en Wonen van de provincie ZuidHolland (kenmerk VLD/2011/40537, datum
22-12-2011)
Het plan is conform het beleid, bestaande
uit de provinciale Structuurvisie en de
verordening Ruimte.
VROM-Inspectie regio Zuid-West (kenmerk
VLD/2011/39006, datum 9-12-2011)
Het bestemmingsplan geeft de betrokken
rijksdiensten geen aanleiding tot het maken
van opmerkingen.
Het
college
van
Dijkgraaf
en
Hoogheemraden van Delfland
Delfland geeft een positief wateradvies af
mits de ligging van de Maasdijk en de
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daarbij behorende kern- en beschermingszone correct worden opgenomen.
4

5

Dagelijks Bestuur Stadsregio Rotterdam
De Stadsregio verstuurt geen eigen reactie.
De provincie coördineert de gezamenlijke
reactie.
Veiligheidsregio
Rotterdam
Rijnmond
(VRR) (kenmerk VLD/2011/40647, datum
23-12-2011)
Aangegeven wordt dat er meer relevante
externe veiligheidsbronnen zijn dan het al
vermeldde Shell zelftankstation. Men geeft
aan dat in en rond het plangebied de
volgende vier relevante risicobronnen aanwezig zijn: (I) opslag van waterstoffluoride
bij Shell Nederland Raffinaderij, transport
van gevaarlijke stoffen over de (II)
Deltaweg en (III) de Nieuwe Maas en (IV)
hogedruk aardgastransportleiding A-517
(30” en 66 bar).
Er wordt geadviseerd om in het kader van
het beperken van risico’s en vergroten van
de zelfredzaamheid en mogelijkheden voor
de hulpverlening diverse voorzieningen te
realiseren.
In geval van een toxische wolk dient
bebouwing geschikt te zijn om enkele uren
in te schuilen. Deuren, ramen en ventilatie
openingen dienen afsluitbaar te zijn en het
luchtverversingssysteem dient afgesloten
te kunnen worden.
Het plangebied behoort te voldoen aan de
eisen ten aanzien van bereikbaarheid,
ontsluiting
en
bluswatervoorziening
conform de richtlijnen van de Nederlandse
Vereniging
voor
Brandweerzorg
en
rampenbestrijding (NVBR).

Geadviseerd wordt om zorg te dragen voor
goede voorlichting en instructies.
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Zie provincie.

De constatering dat er meer relevante
risicobronnen aanwezig zijn rondom het
plangebied is juist. De toelichting is
aangevuld met deze informatie.

Zie hieronder.

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

Er wordt geadviseerd het plan te laten
voldoen aan de eisen ten aanzien van
bereikbaarheid, ontsluiting en bluswatervoorziening.
De mate van bereikbaarheid is echter
geen zaak van het bestemmingsplan.
Bovendien is onderhavig bestemmingsplan conserverend. Conform de Wet op de
Veiligheidsregio’s is de gemeente echter
wel verantwoordelijk voor bereikbaarheid,
ontsluiting en bluswatervoorziening. Door
de sectie Veiligheidcoördinatie worden
deze aspecten voor de gehele gemeente
onderzocht en zo mogelijk verbeterd.
Er is sprake van een goede voorlichting
op de website van de gemeente
Hier
(www.vlaardingen.nl/veiligheid).
wordt uitleg gegeven over veiligheid,
risicobronnen in de omgeving en hoe men
zich kan voorbereiden op een ramp of een
zwaar ongeval.
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10
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12

13
14

Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland
De Rijksdienst verstuurt geen eigen reactie.
De
VROM-inspectie
coördineert
de
rijksreactie
over
voorontwerp
bestemmingsplannen.
De Dienst Gebouwen, Werken en
Terreinen, directie West van het ministerie
van Defensie
De Rijksdienst verstuurt geen eigen reactie.
De
VROM-inspectie
coördineert
de
rijksreactie
over
voorontwerp
bestemmingsplannen.
De
Rijksdienst
voor
Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten
De Rijksdienst verstuurt geen eigen reactie.
De
VROM-inspectie
coördineert
de
rijksreactie
over
voorontwerp
bestemmingsplannen.
Het ministerie van Economische Zaken,
regio Zuid-West
De Rijksdienst verstuurt geen eigen reactie.
De
VROM-inspectie
coördineert
de
rijksreactie
over
voorontwerp
bestemmingsplannen.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor
Rotterdam
en
Beneden-Maas
(kenmerk
VLD/2011/38166,
datum
2-12-2011)
Men heeft geen opmerkingen.
De N.V. Nederlandse Gasunie, district
West (kenmerk VLD/2012/81, datum
3-1-2012)
Gemeld wordt dat het voornoemde plan
geen aanleiding geeft tot het plaatsen van
opmerkingen.
Stedin B.V. (kenmerk VLD/2011/37693,
datum 29-11-2011)
Stedin meldt dat men geen bezwaar heeft
tegen het overwegend consoliderende
plan, voor zover dat betrekking heeft op de
openbare gas- en elekriciteitsvoorziening.

Zie VROM-inspectie.

Zie VROM-inspectie.

Zie VROM-inspectie.

Zie VROM-inspectie.

Geen opmerkingen.

Geen opmerkingen.

Geen opmerkingen.

De Welstandscommissie
Tot op heden is geen reactie ontvangen.

Geen opmerkingen.

De Historische Vereniging Vlaardingen
(VLD/2011/40651, datum 23-12-2011)
Er wordt verwezen naar verschillende
afbeeldingen, bladzijden en passages.

Hoewel er in de brief wel degelijk wordt
verwezen
naar
het
onderhavige
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bestemmingsplan bestaat het vermoeden
dat de overlegreactie een ander gebied
betreft, aangezien alle verwijzingen niet
kloppen.
15

De Vlaardingse Adviescommissie Wonen
Tot op heden is geen reactie ontvangen.
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Geen opmerkingen.
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