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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Op en rond het sportpark Reyerpark speelt een aantal ontwikkelingen die om een 

samenhangende aanpak vragen. Het gaat om de uitbreiding van het Farelcollege en de 

parkeerproblematiek rond het sportpark Ridderkerk. Deze ontwikkelingen zijn met elkaar in 

verband gebracht en hebben geleid tot een integraal plan. Dit plan bestaat uit de volgende 

onderdelen:  

 Uitbreiding van het Farelcollege; 

 Verplaatsing van het fietsparkeren van het Farelcollege naar de parkeerruimte in het 

Reyerpark; 

 Het aanleggen van een nieuw parkeerterrein op het huidige wetra-veld van SV Slikkerveer; 

 Aanleggen rotonde op de kruising Populierenlaan/Sportlaan; 

 Aanleggen rotonde halverwege de Populierenlaan; 

 Het huidige natuurgras hoofdveld van de voetbalvereniging is omgevormd tot 

kunstgrasveld hoofdveld. 

 

Uitbreiding Farelcollege op eigenterrein / verplaatsing fietsparkeren naar Reyerpark 

Op 20 september 2011 is door het college, via vaststelling van het programma 

onderwijshuisvesting 2012, besloten medewerking te verlenen aan een verzoek van het 

bestuur van het Farelcollege om te mogen uitbreiden. Er is op 31 mei 2012 door de 

gemeenteraad besloten om de uitbreiding op eigen terrein te realiseren om de groene zone in 

het Reyerpark zoveel mogelijk intact te houden. De uitbreiding van het Farelcollege past binnen 

het geldende bestemmingsplan 'Ridderkerk-West' en maakt daardoor geen deel uit van dit 

bestemmingsplan.   

 

Het gevolg hiervan is dat het fietsparkeren voor het Farelcollege verplaatst wordt naar de 

bestaande parkeerplaats in het Reyerpark dat bedoeld is voor de sportparken Reyerpark en 

sportpark Ridderkerk. De fietsenstalling zal worden voorzien van een omheining waarbij een 

overkapping wordt mogelijk gemaakt. Het stallen van fietsen past reeds binnen het geldende 

bestemmingsplan 'Ridderkerk-West', maar de mogelijkheid om een overkapping te realiseren 

wordt in dit bestemmingsplan opgenomen. 

 

Uitbreiding aantal parkeerplaatsen 

Om voldoende parkeerruimte te behouden wordt het huidige wetra-veld van SV Slikkerveer 

omgevormd tot parkeerplaats. De aanleg van de nieuwe parkeerplaats op het huidige 

wetra-veld past niet in het bestemmingsplan 'Ridderkerk-West' en is daarom opgenomen in dit 

nieuwe bestemmingplan. 

 

Rotonde kruising Populierenlaan/Sportlaan en 2e rotonde halverwege de Populierenlaan 

De rotonde op de kruising Populierenlaan/Sportlaan past binnen het geldende 

bestemmingsplan en maakt dus geen deel uit van dit bestemmingsplan.  
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Om de bereikbaarheid van de parkeerruimten te verbeteren en voor een veilige 

oversteekplaats te zorgen, wordt een 2e rotonde halverwege de Populierenlaan aangelegd. Zo 

worden de sportparken Reyerpark en Ridderkerk beter met elkaar verbonden. De aanleg van 

deze rotonde past niet in het bestemmingsplan 'Ridderkerk-West' en is daarom opgenomen in 

dit bestemmingsplan.  

 

Omvormen natuurgras hoofdveld tot kunstgras hoofdveld 

Er wordt geen nieuw wetra-veld aangelegd elders op het park, maar het huidige natuurgras 

hoofdveld van de voetbalvereniging is omgevormd tot kunstgrasveld hoofdveld. Deze 

ontwikkeling en de uitbreiding van de school passen binnen het geldende bestemmingsplan en 

maken hierdoor eveneens geen deel uit van het nieuwe bestemmingsplan.  

 

Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Ontwikkelingen Reyerpark maakt dus diverse 

samenhangende ontwikkelingen mogelijk. Hiervoor is op verschillende aspecten onderzoek 

uitgevoerd, waarbij specifiek is ingegaan op zaken die niet passen in het geldende plan. 

Vanwege de samenhang is regelmatig ook aandacht besteed aan ontwikkelingen die al wel 

mogelijk zijn op basis van het geldende plan. Het bestemmingsplan maakt uitsluitend de 

ontwikkelingen mogelijk die niet passen binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. 

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied ligt ten westen van het centrum van Ridderkerk ter plaatse van het sportpark 

'Reyerpark' aan de Populierenlaan. Het Reyerpark vormt een smalle parkstrip aan de westkant 

van Ridderkerk op de overgang tussen de stad en de aangrenzende open polder. In het park 

zijn diverse sociaal-maatschappelijke en recreatieve functies gelegen waaronder de 

voetbalvereniging SV Slikkerveer.  

 

Het plangebied beslaat het huidige parkeerterrein gelegen achter het Farelcollege dat deels 

wordt omgevormd tot fietsenstalling. Daarnaast bevat het plangebied het naastgelegen 

sportveld van SV Slikkerveer dat wordt omgevormd tot nieuw parkeerterrein. Tevens behoren 

ook de aan te leggen rotonde in de Populierenlaan, inclusief de bijbehorende aansluitingen, de 

nieuwe expeditietoegang naar De Fakkel en de locatie voor watercompensatie tot het 

plangebied.  

1.3  Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van het actuele beleidskader dat relevant is voor het 

plangebied. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de ruimtelijke analyse van het gebied aan de orde. 

In hoofdstuk 4 worden de relevante milieuaspecten en de overige onderzoeken beschreven. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. In 

hoofdstuk 6 ten slotte wordt een toelichting gegeven op de gekozen planvorm en de juridische 

regeling, zoals deze op de verbeelding en in de regels is opgenomen. 
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Hoofdstuk 2  Ruimtelijk beleidskader 

2.1  Inleiding 

Het bestemmingsplan moet worden getoetst aan het nu geldende rijks-, provinciaal en 

gemeentelijk beleid. Hieronder is dit beleid nader beschreven. Er geldt geen specifiek 

rijksbeleid voor dit plan. Paragraaf 2.2 behandelt het provinciale en regionale beleid. Het 

relevante gemeentelijk beleid staat in paragraaf 2.3. Paragraaf 2.4 geeft de conclusies.  

2.2  Provinciaal- en regionaal beleid 

Provinciale Structuurvisie  

In deze 'Visie op Zuid-Holland' beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale 

belangen. De structuurvisie geeft een doorkijk naar 2040 en de visie voor 2020 met 

bijbehorende uitvoeringsstrategie.  

 

De 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 Zuid-Holland bereiken door 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. 

Visie op Zuid-Holland is opgebouwd uit vijf integrale hoofdopgaven, namelijk: 

 aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel; 

 duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie; 

 divers en samenhangend stedelijk netwerk; 

 vitaal, divers en aantrekkelijk landschap; 

 stad en land verbonden. 
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Figuur 2.1  Uitsnede functiekaart Provinciale Structuurvisie 

 

Verordening Ruimte 

Samen met de structuurvisie is ook de Verordening Ruimte vastgesteld. De regels in deze 

verordening zijn bindend en werken door in gemeentelijke bestemmingsplannen. Het volgende 

artikel is relevant voor het bestemmingsplan: 

 

Artikel 2 Contouren 

'Om het stedelijk netwerk te versterken kiest de provincie het uitgangspunt om verstedelijking 

zoveel mogelijk in bestaand bebouwd gebied te concentreren. Hiermee wordt de kwaliteit van 

het bebouwde gebied behouden en versterkt. Om dit te bereiken zijn het stedelijk netwerk en 

alle daarbuiten gelegen kernen in Zuid-Holland voorzien van bebouwingscontouren. Deze 

geven de grens van de bebouwingsmogelijkheden voor wonen en werken weer. De 

bebouwingscontouren zijn strak getrokken om het bestaand stedelijk gebied en kernen, 

rekening houdend met en de reeds vastgelegde streekplangrenzen en plannen waar de 

provincie reeds mee heeft ingestemd. Verstedelijking buiten deze bebouwingscontouren is in 

principe niet toegestaan.' 
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Figuur 2.2  Bebouwingscontour uit de Verordening Ruimte 

 

Het plangebied ligt binnen de aangegeven bebouwingscontour. De Verordening Ruimte staat 

hierdoor de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg. 

 

Actualisering Provinciale structuurvisie en Verordening Ruimte (januari 2013) 

Deze actualiseringen hebben geen betrekking op of gevolgen voor dit bestemmingsplan. 

 

Ruimtelijk Plan Rotterdam 2020 

In december 2005 is het Ruimtelijk Plan Rotterdam 2020 (RR2020) door Gedeputeerde Staten 

en het bestuur van de stadsregio Rotterdam vastgesteld. De RR2020 is een combinatie van een 

herziening van het streekplan Rijnmond en een regionaal structuurplan voor Rijnmond. Het 

RR2020 is een integraal plan waarin alle belangrijke thema's en ontwikkelingen in samenhang 

zijn afgewogen.  

De drie hoofddoelstellingen van het RR2020 zijn: 

1. verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving; 

2. versterken en diversifiëren van het ruimtelijk-economisch ontwikkelingsperspectief; 

3. bevorderen van de sociaal-culturele diversiteit, voor zover deze het gevolg is van de 

individuele keuzes en leefstijlen van de inwoners en niet leidt tot verschijnselen als 

segregatie en stigmatisering. 
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Het RR2020 sluit aan bij het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet' van de 

rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ontwikkeling blijft in de eerste plaats 

in handen van de gemeenten. 

2.3  Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Ridderkerk 2020 

In de structuurvisie wordt als belangrijke kernkwaliteit van Ridderkerk aangegeven dat de 

Ridderkerker in de gemeente zelf kan wonen en werken. Kernpunten van de structuurvisie zijn: 

 De wijk centraal. Wonen, werken, leren en voorzieningen zijn in elkaars nabijheid te 

vinden. Het karakter van de wijken en de woningvoorraad sluiten aan bij de woonwensen 

van de huidige en toekomstige Ridderkerker. 

 Alle wijken worden levensloopbestendig en zijn geschikt voor alle leeftijden. 

 Ridderkerk streeft functiemenging na. Wonen, werken, leren, landschap en voorzieningen 

worden gemengd en onderling goed verbonden. 

De uitdaging is om te zorgen dat in de wijken het juiste aanbod is van zorg, onderwijs, sport en 

cultureel-maatschappelijke voorzieningen. Dit kan de wijken aantrekkelijk houden voor de 

huidige en toekomstige bewoners. Met de realisatie van de extra parkeervoorzieningen en de 

betere uitsluitingsmogelijkheden wordt voorzien in de doelstellingen van de structuurvisie. 

 

Vigerend bestemmingsplan 

Ter plaatse van het plangebied vigeert bestemmingsplan Ridderkerk-West. Dit 

bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Ridderkerk vastgesteld op 5 juli 2007 en 

gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 4 maart 2008. Dit 

plan voorziet in de bestemmingsregeling voor het huidige plangebied. De gronden waarvoor de 

uitbreiding van de fietsenstalling, het parkeerterrein en de rotonde inclusief aansluitende 

toegangsweg worden voorzien, hebben in het vigerende bestemmingsplan meerdere 

bestemmingen zoals 'Recreatieve doeleinden' (Rv), 'Verblijfsgebied' (VG) en Water (WA). 

Daarnaast ligt langs de watergang een aardgastransportleiding en zijn regels in verband met de 

te verwachten archeologische waarden opgenomen.  

 

Uitgaande van deze bestemmingen is de realisatie van de voorgenomen ontwikkelingen deels 

niet toegestaan.  

2.4  Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan, 

maar is wel in overeenstemming met het ruimtelijke beleid van provincie Zuid-Holland en het 

gemeentelijk beleid. 
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving 

Plangebied 

Het plangebied is circa 2,8 ha groot en ligt deels in het sportpark 'Reyerpark' en deels ter 

plaatse van de Populierenlaan. Het sportpark is onderdeel van een grotere groenzone aan de 

westrand van Ridderkerk. Deze groenzone vormt een langgerekt landschapspark op de grens 

tussen het bebouwde gebied van Ridderkerk aan de zuid(oost)kant en het open (agrarische) 

gebied van de polder Nieuw Reijerwaard aan de noord(west)kant. De landschapszone loopt 

vanaf het Knooppunt Ridderkerk via het landgoed Huys ten Donck door tot aan de oever van de 

Nieuwe Maas. Het Reyerpark vormt het zuidelijk deel van de groenzone en fungeert daarbij als 

stedelijk uitloopgebied. In het park zijn diverse sociaal-maatschappelijke-, recreatieve- en 

sportvoorzieningen aanwezig. 

 

Huidige situatie 

Het gebied wordt ontsloten vanaf de Populierenlaan die een belangrijke verbindingsweg vormt 

voor het noordwestelijk deel van Ridderkerk. De Populierenlaan loopt vanaf de  aansluiting 

met de Rotterdamseweg in zuidwestelijke richting door de bebouwde kom van Ridderkerk. De 

Populierenlaan heeft een gebogen verloop. In één van de flauwe bochten wordt de nieuwe 

aansluiting van de parkeergelegenheden door middel van een rotonde voorzien. Het kruispunt 

met de Sportlaan/Kastanjelaan wordt geregeld middels verkeerslichten (VRI-installatie) en 

wordt in nabije toekomst ook omgevormd tot een rotonde. De Populierenlaan is ruim van opzet 

met gescheiden rijbanen, brede bermen en een watergang langs de weg. De noordwestzijde 

van de weg wordt begeleid door een doorlopende bomenrij van populieren.  

 

Het Farelcollege maakt deel uit van een driehoekig gebied. Het schoolgebouw ligt daarbij 

verscholen achter een rij zelfstandige kantoorgebouwen die in het zicht van de Populierenlaan 

zijn geplaatst. Het Farelcollege wordt ontsloten vanaf de Kastanjelaan. In het achterliggende 

gebied van het Reyerpark ligt, gescheiden door een watergang, een parkeerterrein. Ten 

noorden hiervan liggen onder andere de voetbal-, korfbal-, handbal- en hockeyvelden van 

onder meer voetbalvereniging SV Slikkerveer inclusief bijbehorende clubgebouwen. Het 

parkeerterrein voorziet in de parkeerbehoefte van zowel de nabijgelegen sportvoorzieningen 

als van de school en bij grote drukte als overloop voor de naastgelegen bedrijven. Ook het ten 

oosten van de Populierenlaan gelegen sportpark 'Ridderkerk' maakt gebruik van het 

parkeerterrein. Op het sportpark 'Ridderkerk' zijn onder andere het zwembad 'De Fakkel', een 

skatebaan en voetbal- en korfbalvelden te vinden. Ten zuiden hiervan ligt het woongebied 

Ridderkerk West met aansluitend het centrumgebied van Ridderkerk.  
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Toekomstige situatie (zie ook figuur 3.1) 

Ten behoeve van de geplande uitbreiding van het Farelcollege op het eigen schoolterrein zal de 

aanwezige fietsenstalling komen te vervallen. De fietsenstalling zal daarbij worden verplaatst 

naar het bestaande parkeerterrein in het Reyerpark. Deze nieuwe fietsenstalling wordt 

afgescheiden van de omgeving door middel van een hekwerk met afsluitbare poorten. De 

fietsenstalling van de school is via een zelfstandig fiets-/voetpad langs de Kastanjelaan 

bereikbaar. Voor de stalling van fietsen en brommers wordt 2.800 m² gereserveerd.   

 

Als gevolg van het verplaatsen van de fietsenstalling zullen 123 parkeerplaatsen vervallen. 

Minimaal moet het verlies aan parkeerplaatsen gecompenseerd worden. Het aantal 

parkeerplaatsen dat gehandhaafd wordt (122) is te gering om in de benodigde parkeerbehoefte 

te kunnen blijven voorzien. Daarnaast is de parkeerdruk vanuit het omliggende gebied erg 

hoog. Op de sportparken 'Reyerpark' en 'Ridderkerk' is onvoldoende parkeerruimte aanwezig 

waardoor parkeeroverlast optreedt in de naastgelegen woonwijken. Voor de extra benodigde 

parkeerruimte wordt het naastgelegen buitensport wedstrijd-trainingsveld (wetra-veld) van SV 

Slikkerveer gebruikt. Door het volledige veld in te richten als parkeerterrein worden circa 285  

parkeerplaatsen gerealiseerd. Het nieuwe parkeerterrein is rechtstreeks verbonden met het 

bestaande te reconstrueren parkeerterrein. De bestaande twee toegangswegen via de 

Kastanjelaan en de Beukenhof blijven in stand. Daarnaast wordt voor het nieuwe 

parkeerterrein een nieuwe rechtstreekse aansluiting op de Populierenlaan gemaakt. Deze 

nieuwe aansluiting is voorzien in de flauwe bocht van de Populierenlaan. Een verkeersveilige 

toegang wordt gerealiseerd door middel van een rotonde waardoor een korte, rechtstreekse en 

veilige verbinding met de parkeergelegenheid van beide sportparken ontstaat.  

 

Het verlies aan speelruimte op het wetra-veld van SV Slikkerveer wordt gecompenseerd door 

het natuurgras op een van de hoofdvelden te vervangen door een nieuw kunstgrasveld.  
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Figuur 3.1 Ontwikkelingen Sportpark 'Reyerpark' e.o. 
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Hoofdstuk 4  Sectorale aspecten 

4.1  Inleiding 

Op grond van de wet en jurisprudentie dient de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan te 

worden aangetoond en moet worden onderbouwd dat er sprake is van een goede ruimtelijke 

ordening. In dit hoofdstuk zijn de sectorale aspecten beschreven die voor dit bestemmingsplan 

relevant zijn. De resultaten en conclusies van de onderzoeken zijn per aspect opgenomen in de 

betreffende paragraaf. 

4.2  Watertoets 

Waterbeheer en watertoets 

In een vroeg stadium van de planvorming moet overleg worden gevoerd met de 

waterbeheerder. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met 

duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheergebied van het waterschap 

Hollandse Delta. Deze is verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. 

In het kader van de planontwikkeling heeft overleg plaatsgevonden en zijn afspraken gemaakt 

over de te realiseren watercompensatie. 

 

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande 

de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en 

kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, 

waarbij het beleid van het waterschap en de gemeente nader wordt behandeld. 

 

Europa: 

 Kaderrichtlijn Water (KRW). 

 

Nationaal: 

 Nationaal Waterplan (NW); 

 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21); 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW); 

 Waterwet. 

 

Provinciaal: 

 Provinciaal Waterplan; 

 Provinciale Structuurvisie; 

 Verordening Ruimte. 

 

Waterschapsbeleid 

In het Waterbeheerplan 2009-2015 (2009) staat hoe Hollandse Delta het waterbeheer in het 
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werkgebied in de komende jaren wil uitvoeren. Daarbij gaat het om betaalbaar waterbeheer 

met evenwichtige aandacht voor veiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit, duurzaamheid en 

om het watersysteem als onderdeel van de ruimtelijke inrichting van ons land. Het 

Waterbeheerplan beschrijft de uitgangspunten voor het beheer, de ontwikkelingen die de 

komende jaren verwacht worden en de belangrijkste keuzen die het waterschap moet maken. 

Daarnaast geeft het Waterbeheerplan een overzicht van maatregelen en kosten. De 

maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn onderdeel van het plan.  

Uit het oogpunt van waterkwaliteit moet schoon hemelwater bij voorkeur worden afgekoppeld 

en direct worden geloosd op oppervlaktewater. Dit vermindert de vuiluitworp uit het gemengde 

rioolstelsel en verlaagd de hydraulische belasting van de afvalwaterzuivering. Bij een toename 

van aaneengesloten verhard oppervlak van 250 m² of meer moet voor hemelwater een 

lozingsvergunning worden aangevraagd in het kader van de Keur. Als er sprake is van toename 

aan verhard oppervlak, dan moet in principe 10% van deze toename worden gecompenseerd in 

de vorm van open water binnen het peilgebied waarin de toename van verharding plaatsvindt. 

 

Gemeentelijk beleid 

De hoofddoelstelling van het Waterplan 2 Ridderkerk (2008-2012) is: 'Het realiseren van een 

goed beheersbaar en aantrekkelijk watersysteem, met helder water van voldoende kwaliteit en 

gevarieerde veilige oevers, dat op de gewenste gebruiksfuncties is afgestemd. Het waterplan 

moet leiden tot een brede en integrale visie op het watersysteem.' In het waterplan staan de 

maatregelen beschreven die de gemeente Ridderkerk en waterschap Hollandse Delta tot 2012 

uitvoeren om de waterkwaliteit van sloten en singels te verbeteren en de wateroverlast te 

beperken. Wateroverlast wordt aangepakt door ruimte voor water te creëren. Daarnaast 

worden maatregelen uitgevoerd om de kwaliteit van het water te verbeteren. 

 

Milieubeschermingsgebied voor het grondwater 

Het plangebied ligt in een milieubeschermingsgebied voor grondwater zoals vastgesteld in de 

provinciale milieuverordening. Het grondwater ter plaatse dient als bron voor de lokale 

drinkwatervoorziening. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen gelden er regels om het 

grondwater te beschermen. Afhankelijk van de zone geldt een lichter of zwaarder 

beschermingsregime. 

 

Grondwaterbeschermingsgebied 

Binnen het milieubeschermingsgebied maakt het plangebied deel uit van een 

grondwaterbeschermingsgebied. Dit is het gebied waaruit het drinkwater voor nu en de 

komende generatie (50 jaar) wordt opgepompt. Ter bescherming van het grondwater is het 

verboden om sterk milieubelastende activiteiten uit te voeren. In de Provinciale 

Milieuverordening Zuid-Holland is uitgebreid beschreven welke dit zijn en welke 

ontheffingsmogelijkheden bestaan. 
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Figuur 4.1  Milieubeschermingsgebieden voor grondwater (uitsnede kaart 8 

Krimpenerwaard/Alblasserwaard behorende bij de Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland) 

 

Het plangebied ligt binnen het grondwaterbeschermingsgebied van het waterwingebied dat 

direct ten westen van het park ligt. De voorgenomen ontwikkeling heeft echter geen negatief 

effect hierop. Wel zal bij de uitvoering van de werkzaamheden toetsing plaats moeten vinden 

aan de regels uit de verordening.  

 

Watercompensatie 

Door de aanleg van de parkeergelegenheid en de rotonde met toegangswegen neemt het 

oppervlak aan verharding toe. Daarnaast moet voor de aanleg hiervan een klein deel van 

bestaande watergangen worden gedempt. Door aanpassing van de Populierenlaan (deels van 

2x2 naar 2x1 rijstrook) neemt de omvang aan verharding daar overigens af.  De aanleg van 

het kunstgrasveld vindt zodanig plaats dat er geen negatieve effecten op de mate van 

afstroming en mogelijkheden van berging in de ondergrond zijn.  
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Afgesproken is dat de noodzakelijke demping 1-op-1 wordt gecompenseerd, dit gebeurt door 

aanpassing van de kop van de watergang bij de toegangsweg. 10% van de extra verharding 

(totaal circa 6.000 m²) wordt conform het beleid van het waterschap gecompenseerd door de 

aanleg van nieuw water. Dit gebeurt binnen het peilgebied aansluitend aan de bestaande 

watergang aan de noordzijde van het park langs de Rotterdamseweg. Hier wordt circa 850 m² 

nieuw water gegraven, waarmee de 10%-eis voor extra verharding ruim wordt gehaald. 

 

Conclusie 

De ontwikkelingen die met dit bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt hebben geen 

negatieve invloed op het watersysteem. 

4.3  Verkeer en parkeren 

Huidige situatie 

Ontsluiting gemotoriseerd verkeer 

Het plangebied wordt ontsloten door de Populierenlaan. Deze gebiedsontsluitingsweg is een 

belangrijke verbindingsweg voor het noordwestelijk deel van Ridderkerk. In zuidelijke richting 

gaat de Populierenlaan over in de Verbindingsweg richting Barendrecht. In noordelijke richting 

sluit de Populierenlaan aan op de Rotterdamseweg. Via deze hoofdwegen zijn de woongebieden 

van Ridderkerk en de rijkswegen A15 en A16 goed bereikbaar.  

 

Ten zuiden van de locatie sluit de Populierenlaan aan op de Sportlaan en Kastanjelaan. Dit 

kruispunt wordt in nabije toekomst gereconstrueerd tot een rotonde. Deze rotonde valt buiten 

de scope van dit bestemmingsplan. De Kastanjelaan geeft toegang tot onder andere het 

Farelcollege en parkeerterrein Reyerpark. De Sportlaan geeft via de Koninginneweg toegang 

tot het centrum van Ridderkerk. 

 

De Fakkel krijgt een nieuwe expeditietoegang, waardoor deze route niet meer gemengd wordt 

met het fietsverkeer. Deze toegang vormt ook de (exclusieve) bereikbaarheid van de 

invalidenparkeerplaatsen nabij de ingang van het complex. 

 

De wegen in de omgeving van het plangebied zijn conform Duurzaam Veilig gecategoriseerd. 

De Populierenlaan is net als de Randweg en de Sportlaan een gebiedsontsluitingsweg met een 

maximumsnelheid van 50 km/h. De Rotterdamseweg is een gebiedsontsluitingsweg buiten de 

kom met een snelheidsregime van 80 km/h. De Kastanjelaan is een erftoegangsweg met een 

maximumsnelheid van 30 km/h. 

 

Geconcludeerd wordt dat de ontsluiting van het plangebied voor het gemotoriseerde verkeer 

goed is.  

 

Openbaar vervoer 

De dichtstbijzijnde openbaarvervoerhalte is de bushalte Kastanjelaan ter hoogte van de 

kruising van de Kastanjelaan met de Populierenlaan. Vanaf deze halte rijden verschillende 

lijnen naar onder andere Rotterdam Kralingse Zoom en Rotterdam Zuidplein waar overgestapt 

kan worden op het metrostelsel van Rotterdam. De frequentie van de bus ligt, met circa 6 keer 

per uur per richting tijdens de spits en 4 keer per uur buiten de spits, hoog.  

Door de hoge frequentie en de directe verbindingen naar de metrostations wordt geconcludeerd 

dat het plangebied goed ontsloten wordt door openbaar vervoer. 

 

Langzaam verkeer 
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Parallel aan de Populierenlaan zijn er verschillende fietsvoorzieningen in de nabijheid van het 

plangebied. Dit zijn solitaire fietspaden ten westen van het sportpark Reyerpark en aan de 

oostzijde van de Populierenlaan deelt de fiets de parallelweg met het gemotoriseerde verkeer. 

Op de Sportlaan en op het gedeelte van de Kastanjelaan, waar de maximumsnelheid 50 km/h 

is, zijn fietspaden aanwezig. Vanaf het punt dat de Kastanjelaan overgaat in 30 km/h 

verdwijnen de fietspaden en maakt de fiets van dezelfde rijbaan gebruik als het gemotoriseerde 

verkeer. Hiermee voldoen de fietsvoorzieningen aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig. 

Geconcludeerd wordt dat de ontsluiting van het plangebied voor de fiets goed is. 

 

Parkeren 

Voor het compenseren van de parkeerplaatsen die door de uitbreiding van de 

school/verplaatsing van de fietsenstalling verloren gaan, zou een oppervlak van de helft van 

het huidige wetra-veld van SV Slikkerveer volstaan. Door het hele veld als parkeerterrein in te 

richten, kan de huidige parkeerdruk echter worden verlicht en wordt ook extra parkeren voor 

de uitbreiding van de school gerealiseerd. De sportparken Ridderkerk en Reyerpark hebben in 

de huidige situatie onvoldoende parkeerruimte. Dit leidt tot parkeeroverlast in de naastgelegen 

woonwijken. Vooral op zaterdagen is er behoefte aan extra parkeerruimte. De belangrijkste 

oorzaken van het parkeertekort zijn: 

 de fusie van KV Bolnes en CKV Sagitta tot Korfbalcombinatie Ridderkerk (KCR); 

 de bouw van het openluchtzwembad; 

 extra bezoekers als gevolg van het sportieve succes van voetbalvereniging RVVH. 

 

Door het wetra-veld in zijn geheel in te richten als parkeerplaats komen er ongeveer 285 

parkeerplaatsen bij. Hiermee komt het totaal aantal parkeerplaatsen uit op ruim 400. Om 

gebruik van het parkeerterrein door de sportverenigingen te stimuleren, moeten de 

parkeerplaatsen goed bereikbaar zijn. Hiervoor dienen er korte en veilige oversteekroutes te 

zijn tussen het parkeerterrein en de beide sportparken. Een nieuwe ontsluitingsweg, die via een 

nieuwe rotonde op de Populierenlaan aansluit, geeft hieraan invulling. Geconcludeerd wordt dat 

door de verplaatsing van het parkeerterrein en de uitbreiding van de parkeercapaciteit de 

parkeerdruk in de omgeving daalt. 

 

Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 

Het parkeerterrein in het Reyerpark heeft in het voorliggende plan twee ontsluitingen. De 

bestaande aansluiting via de Kastanjelaan ten noorden van het Farelcollege wordt 

gehandhaafd. De ontsluiting vanaf de Kastanjelaan ten zuiden van het Farelcollege wordt alleen 

voor fietsers gehandhaafd. Hierdoor wordt een veilige toegang naar de fietsenstalling 

gerealiseerd. De ontsluiting via de rotonde wordt de hoofdontsluiting van het terrein. Op deze 

rotonde wordt ook het bestaande parkeerterrein behorend bij sportpark Ridderkerk 

aangesloten.  

 

In figuur 4.2 is de ligging van het plangebied met de toeleidende infrastructuur te zien. 
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Figuur 4.2  Ligging infrastructuur 

 

Voor de capaciteit van een enkelstrooksrotonde wordt als grenswaarde circa 20.000 tot 

25.000 mvt/etmaal aangehouden (som van de intensiteit op de toeleidende wegen, 

CROW-126). Uit de meest recente verkeersdata (RVMK prognosejaar 2019) blijkt dat de 

weekdagintensiteit van de Populierenlaan in 2019 circa 14.000 mvt/etmaal te zijn. Uitgaande 
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van een autonome groei van het verkeer van 1,5% per jaar, is de weekdagintensiteit in 2023 

circa 14.860 mvt/etmaal voor een werkdag gecorrigeerd met een factor van 1,09. Hiermee 

komt de verkeersintensiteit uit op circa 16.150 mvt/etmaal. De parkeergelegenheid genereert 

geen eigen verkeersstromen, maar door de wijziging in ontsluiting van het parkeren kan wel 

sprake zijn van beperkte toename op het wegvak tussen de twee rotondes in de Populierenlaan. 

Ook rekening houdend hiermee zal de grenswaarde echter niet worden benaderd. 

 

Conclusie 

De ontsluiting van het plangebied is voor verschillende verkeersdeelnemers goed. Door het 

huidige wetra-veld van SV Slikkerveer om te vormen tot parkeerplaats, wordt het verlies van 

parkeerruimte in het Reyerpark gecompenseerd en door de extra parkeerplaatsen wordt 

bovendien de hoge parkeerdruk in de omgeving verlaagd. Een goede verkeersafwikkeling is 

gewaarborgd. Geconcludeerd wordt dat het aspect verkeer de uitvoering van het plan niet in de 

weg staat. 

4.4  Geluid 

Alle wegen hebben een geluidszone. Wanneer een geluidsgevoelige functie (zoals scholen en 

woningen) mogelijk wordt gemaakt binnen de geluidszone van een weg, er een nieuwe weg 

wordt aangelegd in de nabijheid van geluidsgevoelige functies of er sprake is van reconstructie 

van een weg, dient getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. Door het aanleggen van een 

rotonde met een aansluiting naar het parkeerterrein en de Sportlaan is er respectievelijk sprake 

van reconstructie van de weg en aanleg van een nieuwe weg volgens de Wet geluidhinder.  

 

Reconstructie van de weg 

De school valt buiten de geluidszone van de reconstructie zodat geen akoestisch onderzoek 

hoeft te worden uitgevoerd. Eveneens zijn er geen andere geluidsgevoelige objecten zoals 

woningen binnen de zone gelegen. 

 

Aanleg van een nieuwe weg 

De aanleg van twee toeleidende wegen die aantakken op de nieuwe rotonde en aansluiten op 

het nieuwe parkeerterrein en de Sportlaan (ook een parkeerterrein) zijn volgens de Wet 

geluidhinder nieuwe wegen. Deze wegen hebben gezien de stedelijke ligging een geluidszone 

van 200 m. Het Farelcollege ligt binnen de geluidszone van beide niet-gezoneerde wegen. 

Gezien de functie van de wegen, aansluiting tot parkeerterreinen, en het feit dat de 

parkeervoorzieningen vooral voor de sportverenigingen buiten schooltijden worden gebruikt, 

wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet zal leiden tot relevante verandering in de 

geluidssituatie. Daarom is akoestisch onderzoek achterwege gebleven. Overigens zorgt de 

kantoorbebouwing tussen de wegen en de school ook voor afscherming van geluid. 
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4.5  Luchtkwaliteit 

Beleid en normstelling 

Bij ruimtelijke plannen moet de luchtkwaliteit worden onderzocht. Het toetsingskader voor 

luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 

luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd). De Wm bevat grenswaarden voor 

zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Bij 

ruimtelijke ontwikkelingen zijn vooral de jaargemiddelde grenswaarden voor stikstofdioxide 

(NO2) en fijn stof (PM10) van belang.  

 

Besluit niet in betekenende mate (nibm) 

In het Besluit nibm, en de bijbehorende regeling, is exact bepaald in welke gevallen een project 

vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te 

worden getoetst. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer een project een bijdrage heeft van 

minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarden. 

 

Onderzoek en conclusie 

Het plan valt binnen een categorie die is vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. Het plan voorziet wel in nieuwe parkeergelegenheid en infrastructuur, echter 

bedoeld voor bestaande bezoekers die nu elders deels op ongewenste locaties parkeren. 

Daarom draagt het plan niet in betekenende mate bij aan de concentratie 

luchtverontreinigende stoffen. Toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit kan daarom 

achterwege blijven.  

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is wel de luchtkwaliteit ter plaatse van het 

plangebied beoordeeld. Uit informatie van de zogenoemde monitoringstool 

(www.nsl-monitoring.nl) en de achtergrondconcentraties uit het meest recente CAR-II 

programma, blijkt dat in 2012 ter plaatse van het plangebied wordt voldaan aan de 

grenswaarden uit de Wm. Het aspect luchtkwaliteit staat daarom de uitvoering van dit plan niet 

in de weg. 

4.6  Externe veiligheid 

Voor de geplande activiteiten die onderdeel uitmaken van dit bestemmingsplan (aanleg 

infrastructuur en water) is het niet noodzakelijk om onderzoek ten aanzien van dit aspect uit te 

voeren.  

4.7  Kabels en leidingen 

Ter plaatse van het plangebied ligt een ondergrondse aardgastransportleiding in de groenzone 

langs de watergang. Deze aardgastransportleiding is planologisch relevant. De leiding heeft 

een diameter van 30 inch en een druk van 66,2 bar. Ten aanzien van deze leiding geldt een 

normstelling van 5 m voor de belemmeringenstrook ter weerszijden van de leiding.  

De aanwezigheid van de leiding heeft geen effect op de in dit bestemmingsplan mogelijk 

gemaakte ontwikkelingen. 

4.8  Flora en fauna 

http://www.nsl-monitoring.nl/
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Huidige situatie 

Het plangebied bestaat uit parkeerterrein, sportveld, laanbeplanting (populier) en 

watergangen.  

 

Beoogde ontwikkelingen 

Het bestemmingsplan voorziet in verplaatsing van een fietsenstalling, uitbreiding van de 

parkeerplaats en de realisatie van een rotonde en ontsluitingswegen. Hiervoor moeten de 

volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 

 verwijderen beplanting en bomen; 

 bouwrijp maken; 

 bouwwerkzaamheden. 

 

Resultaten onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde 

status, zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Ten noordoosten van de Rotterdamseweg ligt het beschermd 

Natuurmonument Huys ten Donck, dat tevens deel uitmaakt van de EHS. De ontwikkelingen in 

het plangebied leiden niet tot een toename van de verkeersintensiteiten. Er treedt dan ook 

geen extra verstoring van het beschermd natuurmonument op. De werkzaamheden voor de 

aanleg zijn tijdelijk van aard en gezien de tussenliggende Rotterdamseweg als reeds bestaande 

verstoringsbron, kan ook tijdelijke extra verstoring worden uitgesloten. 

 

De Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het 

plan dan ook niet in de weg. 

 

Soortenbescherming 

Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van 

beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat 

ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen of 

verlening van ontheffing op grond van de Flora- en faunawet (hierna Ffw) nodig zal zijn en of 

het reëel is te verwachten dat deze zal worden verleend.  

 

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een fietsenstalling, de uitbreiding van het 

parkeerterrein en de aanleg van een rotonde. De benodigde werkzaamheden ten behoeve van 

deze ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van te beschermen natuurwaarden. Ten 

behoeve van de ontwikkeling is een ecologisch veldonderzoek uitgevoerd (Bijlage 1) naar de 

aanwezigheid van vogels, vissen en vleermuizen. De conclusies van dit onderzoek zijn in deze 

paragraaf verwerkt. 

 Er is geen ontheffing nodig voor de tabel 1-soorten van de Ffw, zoals de brede 

wespenorchis, veldmuis en bruine kikker, omdat hiervoor een vrijstelling geldt van de 

verbodsbepalingen van de Ffw. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht. Dat betekent 

dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten 

en dieren en hun leefomgeving.  

 Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. 

Verstoring van broedende vogels is verboden. Overtreding van verbodsbepalingen ten 

aanzien van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit 

te voeren. In het kader van de Ffw wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het 

broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de 

werkzaamheden uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) 

aanwezig zijn, is overtreding van de wet niet aan de orde. De meeste vogels broeden 
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overigens tussen 15 maart en 15 juli.  

 In de te kappen bomen zijn geen vaste verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen 

aanwezig.  

 In de watergangen zijn geen beschermde vissen aangetroffen. 

 De Populierenlaan is een begeleidend element in een vliegroute van de gewone 

dwergvleermuis. Door de aanleg van de rotonde kan deze route negatief beïnvloed worden. 

Voor de aanvraag van een ontheffing van de Ffw wordt echter een Activiteitenplan 

opgesteld waarin maatregelen worden opgenomen om de negatieve effecten te 

voorkomen. Het betreft maatregelen zoals de aanpassing van verlichting en de realisatie 

van opgaande elementen. Naar verwachting wordt de ontheffing dan ook verleend. De 

voorbereiding voor de aanvraag van de ontheffing is reeds gestart. 

 

De Flora- en faunawet vormt gezien bovenstaande geen belemmering voor de uitvoering van 

het bestemmingsplan. 

4.9  Bodem 

Normstelling en beleid 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in verband met de uitvoerbaarheid 

van een plan rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij 

functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde 

functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet 

bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de 

norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden 

gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen 

dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd.  

 

Onderzoek en conclusie 

Er zijn geen bodemverontreinigingen bekend in het gebied. De voorgenomen activiteiten 

vergen ook geen (nader) bodemonderzoek. Eventueel vrijkomende grond zal worden 

hergebruikt in het gebied.  

4.10  Archeologie en cultuurhistorie 

Regelgeving en beleid 

Wet op de archeologische monumentenzorg 

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. 

Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse 

wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de 

bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: 

'de veroorzaker betaalt'.  

Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan 

dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer 

voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De 

uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de 

belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van de 

archeologische waarden in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie 

biedt voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' 

betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de 

bodem niet tot de mogelijkheden behoort. 
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Onderzoek en conclusie 

Ter bescherming van mogelijke archeologische waarden, zijn specifieke (mede)bestemmingen 

opgenomen zoals ook vastgelegd in het bestemmingsplan West. Afhankelijk van de omvang en 

diepte van uit te voeren (graaf- en bouw-)werkzaamheden wordt daarmee een 

onderzoeksverplichting opgelegd. 

Uitgaande hiervan zijn archeologische waarden op een passende wijze beschermd. 

4.11  Eindconclusie 

De voorgenomen ontwikkelingen in het sportpark 'Reyerpark' passen niet binnen de regels van 

het vigerende bestemmingsplan. Het voornemen is een verbeterde verkeersontsluiting te 

bewerkstelligen middels een nieuwe rotonde op de Populierenlaan. Tevens wordt een nieuw 

parkeerterrein ontwikkeld waarmee de parkeerdruk in het omliggende gebied wordt 

gereduceerd. De ontwikkeling van het gebied past verkeerskundig gezien binnen de huidige 

verkeersstructuur. Daarnaast worden op basis van de onderzochte informatie geen bijzondere 

belemmeringen verwacht ten aanzien van de milieu- en overige aspecten voor de vaststelling 

van het bestemmingsplan.  
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid 

5.1  Economische uitvoerbaarheid 

De realisering van het plan betreft een ontwikkeling van de gemeente Ridderkerk. Met 

betrekking tot deze ontwikkeling is een reservering in de begroting gemaakt. De 

financieel-economische uitvoerbaarheid is daarmee gewaarborgd, zodat het plan kan worden 

gerealiseerd. 

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

5.2.1  Vooroverleg 

In het kader van het overleg als bedoeld ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) is het voorontwerpbestemmingsplan 'Ontwikkelingen Reyerpark' voorgelegd 

aan de wettelijke overlegpartners. Van onderstaande instanties is een reactie ontvangen: 

1. Waterschap Hollandse Delta; 

2. Oasen N.V.; 

3. N.V. De Nederlandse Gasunie. 

Overleg met de provincie heeft plaatsgevonden via het zogenaamde E-formulier. Hieruit is 

gebleken dat er geen provinciale belangen spelen. 

  

De ingediende overlegreacties zijn hieronder samengevat en voorzien van een beantwoording. 

  

Ad. 1 Waterschap Hollandse Delta 

Het plan geeft met betrekking tot de taken van het Waterschap geen reden tot het maken van 

opmerkingen. 

  

Commentaar 

Hiervan wordt kennis genomen. Bij eventuele vragen en/of opmerkingen zal de gemeente 

contact opnemen met de desbetreffende contactpersoon van het waterschap. 

  

Ad.2 Oasen N.V.  

Milieubeschermingsgebied 

Het plangebied ligt midden in het milieubeschermingsgebied behorende bij de Provinciale 

Milieuverordening Zuid-Holland. Het grondwater ter plaatse dient als bron voor de lokale 

drinkwatervoorziening. Ter bescherming van de drinkwatervoorziening is door de provincie een 

aantal 'Milieubeschermingsgebieden voor grondwater' aangewezen waar extra aandacht voor 

de bodem en grondwaterkwaliteit is geregeld. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen zijn er 

aanvullende regels opgesteld in de provinciale milieuverordening om het grondwater te 

beschermen. Afhankelijk van de betrokken zone geldt een lichter of zwaarder 

beschermingsregime. 

Vanwege de ligging in het grondwaterbeschermingsgebied willen wij u adviseren om bij de 
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nieuwe inrichting van de parkeergelegenheid de bodem vloeistofdicht te maken en af te laten 

wateren naar het riool. In verband met lekkende brommers en scooters willen wij dit ook 

adviseren voor de fietsenstalling.  

 

Bronleidingen 

In het plan lijkt de waterpartij op de bronleiding van Oasen te komen. Om te voorkomen dat de 

leiding moet worden verlegd, willen wij u verzoeken de bronleiding vrij te houden. Ter 

verduidelijking sturen wij een kaart mee waar de ligging van de bronleidingen op te zien is. 

 

Oasen verzoekt tot slot op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen.  

 

Commentaar 

De gemaakte opmerkingen worden meegenomen in het vervolg van het traject. De bestaande 

dekking wordt in stand gehouden. In het kader van de voorbereiding op de uitvoering zal de 

gemeente (projectleider) contact opnemen de betreffende contactpersoon van Oasen N.V. 

 

Ad.3 N.V. Nederlandse Gasunie  

In het plangebied is één hogedruk aardgastransportleiding van ons bedrijf gelegen. 

Planologisch gezien geeft het voorontwerpbestemmingsplan geen aanleiding tot het plaatsen 

van opmerkingen. 

 

Aangezien er werken van infrastructurele aard zijn voorzien in het gebied van de leiding, dient 

wel technische afstemming plaats te vinden om de veilige en ongestoorde ligging van de 

aanwezige leiding, ten diensten van de openbare gasvoorziening, te waarborgen. Het verzoek 

is omtrent mogelijke consequenties en eventueel te treffen maatregelen tijdig overleg te 

plegen met de Nederlandse Gasunie. 

 

Commentaar 

In het kader van de voorbereiding op de uitvoering zal de gemeente (projectleider) contact 

opnemen de betreffende contactpersoon van de Nederlandse Gasunie. 
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5.2.2  Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Ontwikkelingen Reyerpark' heeft op grond van artikel 3.8 lid 1 

van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 12 april 2013 gedurende zes weken (tot en 

met 24 mei 2013) ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon een ieder zienswijzen 

indienen bij de gemeenteraad. 

 

In totaal zijn er 2 zienswijzen ingediend. Een zienswijze is ontvankelijk als deze uiterlijk 24 mei 

2013 is ingekomen, dan wel per post is verzonden, waarbij de datum van de poststempel 

bepalend is. Beide zienswijzen voldoen aan dit criterium en zijn dan ook ontvankelijk. 

 

De zienswijzen zijn hieronder samengevat/overgenomen en voorzien van een gemeentelijke 

reactie die cursief is weergegeven. 

 

Zienswijze 1: Ridderkerkse Sportvereniging Saturnus '72 

Aandacht wordt gevraagd voor het punt veiligheid en invalideparkeerplaatsen. Om deze reden 

wordt gevraagd een afscheiding te plaatsen tussen het clubhuis en de 

parkeerplaats/toegangsweg. Daarnaast is het verzoek een 'groene strook' te realiseren tussen 

de parkeerplaats en het clubhuis.  

 

Verzocht wordt om geïnformeerd te worden of er een mogelijkheid bestaat om bij ons huidige 

handbalveld een tweede veld en/of beachhandbalveld te realiseren. Deze wens is al eerder 

neergelegd bij Sport en Welzijn. 

 

Gemeentelijke reactie 

Bij de inrichting wordt rekening gehouden met de landschappelijke inrichting en het gebruik 

voor bepaalde doelgroepen. Er wordt in het plan ook rekening gehouden met parkeren voor 

minder validen. 

 

Het verzoek om een tweede veld en/of beachhandbalveld te realiseren valt buiten strekking van 

dit bestemmingsplan. Sport en Welzijn is in deze het aanspreekpunt. 

 

 

Zienswijze 2: Oasen N.V. 

Het plangebied ligt midden in het milieubeschermingsgebied behorende bij de Provinciale 

milieuverordening Zuid-Holland. In dit gebied is het verboden buiten inrichtingen een 

parkeergelegenheid te ontwikkelen (bepaling 3.2.1 lid g, van de PMV). Wel kan de 

Omgevingsdienst Haaglanden ontheffing verlenen als de parkeergelegenheid onder andere 

vloeistofdicht wordt uitgevoerd met correcte afwatering. Dit geldt ook voor het verplaatsen van 

het fiets- en brommerhok. Deze dient ook vloeistofdicht te zijn. Verder dient bij de aanleg van 

de parkeerplaats zand te worden gebruikt van ten minste categorie 'wonen'.  

 

Verzocht wordt om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen. 

 

Gemeentelijke reactie 

Voor de reconstructie van het parkeerterrein is ontheffing nodig van de provincie omdat de 

locatie binnen het waterbeschermingsgebied ligt. Voor deze zone gelden inderdaad weer meer 

restricties dan voor de boringsvrije zone. De parkeergelegenheid wordt vloeistofdicht 

uitgevoerd met correcte afwater mogelijkheden. 
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In de Provinciale milieu verordening wordt niets gezegd over het toepassen van het soort 

funderingsmateriaal. In bepaling 3.2.1., lid 1a, staat enkel dat er geen schadelijke stoffen op of 

in de bodem gebracht mogen worden. 

Voor de hoogovenslakken is met onderzoek vastgesteld dat het om een niet schadelijke stof 

voor de bodem gaat (geen uitloging ed). 

 

Oasen N.V. is benaderd met het onderzoeksrapport. Daarnaast om met het verzoek te 

overleggen of het akkoord is om het materiaal te hergebruiken. Mede vanwege de kosten en 

vanuit het duurzaamheidsprincipe (transport afvoer afvalstof en aanvoer van nieuw materiaal). 

 

Conclusie 

Beide zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. De regels en 

verbeelding van het bestemmingsplan zijn naar aanleiding van de ingediende zienswijzen niet 

gewijzigd. 
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Hoofdstuk 6  Juridische plantoelichting 

6.1  Verantwoording planvorm 

Dit bestemmingsplan vormt het juridische kader voor het plangebied. Het plan heeft de vorm 

van een gedetailleerd eindplan op basis van artikel 3.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

Op basis van dit bestemmingsplan zal de beoogde ontwikkeling zonder verdere uitwerking van 

de bestemmingen of andere planologisch-juridische procedures kunnen worden uitgevoerd. 

Daarnaast vervult het plan, na realisatie van het plan, een belangrijke beheer- en 

gebruiksfunctie. Iedere functie in het plangebied is voorzien van een daarop toegesneden 

bestemmingsregeling. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is de nodige flexibiliteit in het 

plan ingebracht door middel van de opname van algemene afwijkings- en 

wijzigingsbevoegdheden. 

 

Deze planvorm biedt flexibiliteit voor de beoogde functiewijziging en tegelijkertijd 

rechtszekerheid voor de gebruikers van de aangrenzende gebieden. De in het plan vastgelegde 

omvang van de functies zijn vastgelegd in de bestemmingsregeling. Door deze wijze van 

bestemmen zijn de functies ruimtelijk begrensd. 

 

Ingevolge de Wro, het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de daarbij behorende ministeriële 

Regeling standaarden ruimtelijke ordening (Rsro) dienen bestemmingsplannen op 

vergelijkbare wijze opgebouwd en gepresenteerd te worden en tevens digitaal uitwisselbaar 

gemaakt te worden. Er is een aantal standaarden door het Ministerie van VROM ontwikkeld, 

waaronder de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2008), de Praktijkrichtlijn 

Bestemmingsplannen (PRBP2008) en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 

(STRI2008). In dit bestemmingsplan is van deze standaarden voor zover van toepassing 

gebruikgemaakt. Hiermee wordt de rechtsgelijkheid en de uniformiteit binnen de gemeentelijke 

c.q. landelijke bestemmingsplannen gediend. Het bestemmingsplan is tevens afgestemd op de 

terminologie en regelgeving zoals opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo). Hiernaast is het plan afgestemd op de huidige bestemmingsplanregeling en de 

gemeentelijke standaard. 

6.2  Opbouw regels 

 

De juridische regeling bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de definities 

van begrippen, die voor het algemene begrip, de leesbaarheid en uitleg van het plan van belang 

zijn en de wijze van meten. In hoofdstuk twee wordt op de bestemmingen en hun gebruik 

ingegaan. Het derde hoofdstuk gaat in op de algemene regels. De overgangs- en slotregel 

maken onderdeel uit van het vierde hoofdstuk. 

6.3  De bestemmingen 
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In het bestemmingsplan zijn hoofdzakelijk verkeersbestemmingen aan het plangebied 

toegekend.  

 

Voor de reconstructie van de Populierenlaan wordt de gebruikelijke bestemming 'Verkeer' 

(50 km/h-wegen) toegepast. De overige infrastructurele aanpassingen worden mogelijk 

gemaakt binnen de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied'. Hier zijn 30 km/h-wegen, 

parkeerplaatsen en fietsenstalling inclusief overkapping toegestaan. De uitbreiding van het 

water is vastgelegd in de gelijknamige bestemming. De gasleiding en de archeologische 

waarden worden beschermd met toepasselijke bestemmingen die voorzien in een 

aanlegvergunningstelsel. 
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Bijlage 1  Ecologisch onderzoek 
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1  INLEIDING  
 
 
 

1.1 Inleiding 

 
Om de bereikbaarheid en het parkeren voor de sportvelden in het Reijerpark te verbeteren en te voorzien 
in een nieuwe fietsenstalling voor de naastgelegen school zijn plannen ontwikkeld en wordt het 
bestemmingsplan herzien. Het plangebied is echter mogelijk van waarde voor beschermde vleermuizen, 
vogels en vissen die door de veranderingen negatief kunnen worden beïnvloedt. Op grond hiervan is aan 
Adviesbureau Mertens BV te Wageningen gevraagd om het voorkomen en het terreingebruik van 
beschermde vleermuizen, vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen en vissen inzichtelijk te maken. In 
onderhavig rapport wordt verslag gedaan van een veldinventarisatie naar deze soortgroepen. 
 

1.2 Het plangebied 

 
Het plangebied is gelegen in de bocht van de Populierenlaan te Ridderkerk (zie figuur 1 en bijlage 1). Het 
betreft een gebied waarin parkeren, park, sportfaciliteiten voorkomen. In figuur 2 wordt een foto-impressie 
gegeven van het herbestemmingsgebied.   
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied Rijerpark te Ridderkerk.  
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Figuur 2. Foto-impressie van het herbestemmingsgebied Rijerpark te Ridderkerk.   
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1.3 De plannen  

 
De plannen bestaan op hoofdlijn uit;  
1. de aanleg van een rotonde in de Populierenlaan met aansluitende wegen naar parkeergelegenheden, 

waarbij groenstroken en water worden gekruist. 
2. de uitbreiding van het parkeren op één van de sportvelden, 
3. wijziging van parkeren in fietsenstalling 
In figuur 2 en 3 wordt een impressie weergegeven van de bestaande situatie en de plannen. 
 

 
Figuur 3. Beeld van de herbestemming Rijerpark te Ridderkerk.   

1.4 Opbouw rapport 

 
Na een korte uitleg over de ecologie van vleermuizen, vogels en vissen (hoofdstuk 2) en de Flora- en 
faunawet (hoofdstuk 3) komen achtereenvolgens aan de orde: 

 De onderzoeksmethoden. 

 Een beschrijving van de aanwezigheid van vleermuizen, vogels en vissen. 

 De conclusie over de betekenis van het plangebied voor vleermuizen, vogels en vissen. 
In Bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde begrippen. 
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2. ECOLOGIE  
 

2.1 Vleermuizen 

 
Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren die zich voeden met insecten. Per nacht wordt een grote 
hoeveelheid voedsel gegeten. Vleermuizen zijn aangewezen op een grote diversiteit aan ecotypen, welke 
een groot en constant voedselaanbod opleveren.  
Daarnaast zijn vleermuizen afhankelijk van landschapselementen. Door de landschapselementen 
(bomenlanen, huizenrijen, houtwallen e.d.) kunnen vleermuizen zich oriënteren door middel van het 
uitzenden van geluiden. Open landbouwgebieden zijn daarom bijvoorbeeld onaantrekkelijk voor 
vleermuizen. 
 
Vleermuizen verblijven overdag, gedurende het zomerseizoen, in kleine ruimten als spouwmuren of gaten 
in bomen. Afhankelijk van de soort, bewonen vleermuizen bomen of gebouwen. Alleen de 
grootoorvleermuis maakt gebruik van zowel bomen als gebouwen. Vooral vrouwtjes zitten veel bij elkaar, 
in een kolonie. Hier worden de jongen in groot gebracht.  
 
Als de schemering valt vliegen de vleermuizen uit en gaan via vaste routen, de vliegrouten, naar de 
foerageerplaatsen. Soms liggen foerageerplaatsen en kolonies wel meer dan 10 km uit elkaar. Op de 
foerageerplaatsen wordt gedurende de gehele nacht gefoerageerd. Bij het aanbreken van de dag vliegen 
de vleermuizen via de vliegrouten weer terug naar de kolonie.  
 
Tegen de herfst breekt het paarseizoen aan. Vleermuizen leven dan solitair of in kleine groepjes. De 
paring vindt in de herfst plaats, in tegenstelling tot de meeste andere zoogdieren. De jongen worden in het 
daarop volgende voorjaar geboren. De vleermuizen leven in de herfst nagenoeg niet meer in kolonies, 
maar solitair. Voor de paring worden paarplaatsen gebruikt die vaak afwijken van de kolonieplaatsen. Vaak 
worden in de herfst ook andere soorten en aantallen vleermuizen aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is 
de ruige dwergvleermuis. Daarnaast worden in de herfst vaak andere foerageerplaatsen gebruikt. De 
vleermuizen zijn immers niet meer gebonden aan de kolonieplaats.  
 
Kort na het paarseizoen tot enkele maanden later, als de winter aanbreekt, trekken de vleermuizen 
(migratieroutes) naar ruimten met een stabiel klimaat als (ijs)kelders, grotten en bunkers om daar door 
middel van de winterslaap de winter door te brengen. Vleermuizen gebruiken dus verblijfplaatsen 
eveneens in de winter, wanneer zij hun winterslaap houden. De plaatsen zijn donkere, koele ruimten met 
een constant microklimaat. Afhankelijk van de soort zijn dit gebouwen (bunkers, grotten e.d.) of  dikke 
bomen. Slechts zeer sporadisch komen de winterverblijfplaatsen overeen met de zomerverblijfplaatsen.  
 
Doordat vleermuizen voor hun oriëntatie gebruik maken van echolocatie zijn vleermuizen gevoelig voor 
ingrepen in het landschap. Oriëntatie vindt plaats aan de hand van opgaande elementen als bijvoorbeeld 
bomenlanen en houtwallen. Verlies daarvan resulteert in verminderde oriëntatiemogelijkheden. Oriëntatie is 
noodzakelijk om van kolonieplaats naar foerageergebied te vliegen en om voedsel te vinden.  
 
Bij de afweging van de effecten van ruimtelijke ingrepen in natuur en landschap spelen derhalve opgaande 
elementen een belangrijke rol. Vleermuizen worden meer en meer betrokken bij de besluitvorming rond 
ingrepen in het landelijk en stedelijk gebied. Alle soorten zijn namelijk nationaal en internationaal streng 
beschermd via de Flora- en faunawet en de Habitatrichtlijn. 
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2.2 Vogels 

 
Vogels komen doorgaans overal in Nederland voor waar enige beschutting is en waar mogelijkheden zijn 
om te nestelen. Er zijn vogels die ieder jaar een nest bouwen om daarin te broeden. Er zijn daarnaast 
vogels die jaarrond een zelfde nest gebruiken om in te slapen en te broeden (bijvoorbeeld uilen) en er zijn 
vogels die jaarlijks terugkeren naar hun nestplaats om het nest opnieuw te gebruiken om daarin te 
broeden (zoals veel soorten roofvogels). De Flora- en faunawet ziet toe op de bescherming van nesten die 
jaarrond of jaarlijks worden gebruikt; deze zijn ook buiten het broedseizoen beschermd. Sinds de zomer 
van 2009 heeft het bevoegd gezag inzake de Flora- en faunawet een lijst met jaarrond beschermde vogels 
gepubliceerd (LNV-DLG, 2009a). De verblijfplaatsen van deze vogels zijn ook buiten het broedseizoen 
beschermd via de Flora- en faunawet (LNV-DLG, 2009b). 

 

2.3 Vissen  

 
In allerlei wateren komen verschillende soorten vissen voor. Het voorkomen hiervan is afhankelijk van de 
milieufactoren zoals stroomsnelheid, doorzicht en diepte.  

 
Kleine modderkruiper 

De kleine modderkruiper komt wijd verspreid over Nederland, in zowel stilstaande als stromende wateren, 
voor. De soort wordt met name in kleinere wateren vastgesteld met relatief veel plantengroei. Hier worden 
ook veel juveniele soorten aangetroffen hetgeen wijst op voorplanting. De voortplantingsperiode vindt 
plaats van april tot juni. Eieren worden dan willekeurig afgezet aan planten en stenen. De soort wordt met 
name op de bodem vastgesteld. Deze typische bodembewoner is dan ook voornamelijk ’s nachts actief. 
Overdag houdt de kleine modderkruiper zich schuil.  
 

Bittervoorn 
De bittervoorn is een zeer kleine vissoort (5 tot 8 cm, max 10 cm) die behoort tot de karperachtigen. Hij 
bezit een hoge rugvin en heeft een (blauwe) anaalstreep. Van de meeste inheemse Nederlandse vissen is 
het voedsel overwegend dierlijk. De bittervoorn heeft echter een lange darm en is daardoor aangepast aan 
een dieet met veel plantaardig materiaal zoals kiezelalgen. Deze microscopisch kleine algen worden van 
stenen “gegraasd” –reden waarom de vis vaak onder stenen bruggetjes en duikers te vinden is. Het 
voorkomen van de bittervoorn is sterk gerelateerd aan het voorkomen van schildersmosselen of 
zwanenmosselen (grote zoetwatermosselen), die nodig zijn bij de voortplanting. De eieren van bittervoorn 
worden in de mantelholte van de mosselen afgezet; ze komen daar uit en de larven blijven er tot ze gaan 
zwemmen. Gedurende het leggen van de eieren worden jonge mosselen uitgestoten en hechten zich 
gedurende enige tijd aan de kieuwen van de bittervoorn. Dit is tevens een manier voor mosselen om zich 
te verspreiden. Evenals de bittervoorn komen mosselen voor in vrij heldere, kleine wateren. Aldaar moet 
de sliblaag niet te dik zijn omdat de mosselen zich anders niet kunnen vastzetten. Enig slib (modder) is 
echter optimaal voor de voedselvoorziening van de mosselen. Als door baggerwerkzaamheden of ander 
onderhoud de mosselen van de bodem verdwijnen, is het paaibiotoop van de bittervoorn verdwenen. De 
paaitijd loopt van april tot juni. De bittervoorn vereist daarnaast voldoende waterplanten omdat anders de 
verschillen in milieuomstandigheden zoals zuurstofhoeveelheid te groot zijn. De bittervoorn wordt dan ook 
aangetroffen in stilstaande wateren, zoals schone poldersloten en vijvers met een gevarieerde 
plantengroei en plantenrijke oevers en meren. In zeer langzaamstromend water (onder de 10 cm/s) komt 
de bittervoorn voor in begroeide oevers en rivieren en meanders van laaglandbeken. De minimale 
waterdiepte voor het voorkomen van bittervoorn bedraagt 50 cm. In diepe droogmakerijen komt de soort 
niet voor; op veel plaatsen welt zout water op waardoor het water ongeschikt leefgebied is voor 
zoetwatermosselen. Als gevolg van kanalisatie en watervervuiling is de bittervoorn op de Rode lijst van 
bedreigde diersoorten gekomen als kwetsbaar (tweede categorie) en is zwaar beschermd onder de Flora- 
en faunawet.  
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3 FLORA- EN FAUNAWET 
 
 

3.1 Flora- en faunawet 

 
In de Flora- en faunawet die per 1 april 2002 in werking is getreden, zijn regels gegeven over de 
bescherming van de in het wild levende planten- en diersoorten, mede ter uitvoering van de 
soortbescherming in de Europese Richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn). Deze soortenbescherming 
van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn geïntegreerd in de Flora- en faunawet. Deze 
soortenbescherming houdt in dat handelingen zoals het doden, opzettelijk verontrusten, verstoren of 
vernietigen van vaste rust- en verblijfplaatsen, holen, nesten, eieren van dieren en het uitgraven, plukken 
en vernietigen van groeiplaatsen van planten verboden zijn.  
 

Een ruimtelijke ingreep kan gepaard gaan met negatieve effecten op planten en dieren. Om een ruimtelijk 
plan tot uitvoering te kunnen brengen die negatieve effecten heeft op beschermde soorten, is in een aantal 
gevallen een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie noodzakelijk. 
Om een dergelijke ontheffing te kunnen verkrijgen, moet aangetoond worden dat de voorgenomen 
ruimtelijke ingreep geen afbreuk zal doen aan de gunstige staat van instandhouding van de beschermde 
soorten. Qua mate van bescherming kan onderscheid worden gemaakt in de volgende drie 
beschermingsregimes. 

 
Algemeen voorkomende soorten (categorie 1: lichte bescherming) 
Voor algemeen voorkomende soorten zoals haas, egel, veldmuis, bruine kikker of gewone pad geldt sinds 
begin 2005 dat er een algemene vrijstelling is. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden 
aangevraagd als zij worden geschaad op voorwaarde dat met deze soorten goed omgegaan wordt: zij 
mogen niet onnodig gedood of gewond worden en activiteiten dienen buiten de kritieke periode plaats te 
vinden (zorgplicht).  
 
Minder algemeen voorkomende soorten (categorie 2: matige bescherming) 
Voor soorten die minder algemeen voorkomen als eekhoorn, steenmarter, levendbarende hagedis en 
diverse soorten orchideeën geldt dat een ontheffing vereist blijft bij ruimtelijke ingrepen die negatieve 
effecten voor deze soorten hebben. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden als wordt gewerkt 
volgens een door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie goedgekeurde 
gedragscode. In zo’n gedragscode geeft een sector of initiatiefnemer zelf aan welke gedragslijnen men 
volgt om het schaden van beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het hebben van een 
gedragscode voor de minder algemeen voorkomende soorten is alleen nog een ontheffing nodig voor 
werkzaamheden die niet conform de gedragscode worden uitgevoerd.   
 
Strikt beschermde soorten (categorie 3: strikte bescherming) 

Voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan, vanwege de Vogelrichtlijn te beschermen 
vogelsoorten en soorten die zijn opgenomen bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten (o.a. ringslang, hazelworm, boommarter, das en waterspitsmuis) geldt dat een ontheffing 
alleen wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze 
soorten, er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat en er sprake is van een in of bij 
de wet genoemd belang.   

 

Volgens de in 2009 uitgevaardigde ‘Uitleg Aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- 
en faunawet’ van de Dienst Regelingen die namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie de ontheffingsaanvragen in behandeling neemt, is geen ontheffing benodigd, indien door 
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mitigerende maatregelen de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen kan 
worden gegarandeerd. Om zekerheid te verkrijgen of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en er 
inderdaad geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden ter goedkeuring van die 
maatregelen.”  

 
 

3.2 Rode lijst 

 
Alleen op basis van 'gunstige staat van instandhouding' kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten 
"zwaardere" randvoorwaarden gelden dan voor algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen 
voorkomende soorten die niet afnemen in aantal (geen Rode lijstsoort) relatief eenvoudig zijn om aan te 
tonen dat de "gunstige staat van instandhouding" niet in het geding komt. Voor beschermde soorten met 
een beperkt verspreidingsgebied en die afnemen in aantal (soorten die wél op de Rode lijst staan) is een 
uitbreide effectenstudie vereist). Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet 
nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en hun 
groeiplaats. 
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4 METHODE  
 

4.1 Inleiding 

 
Ten behoeve van de inventarisatie van vleermuizen, vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen en vissen 
zijn zes inventarisatieronden uitgevoerd. In tabel 1 wordt van deze inventarisatieronden een overzicht 
gegeven.  
 
 

Tabel 1. Overzicht inventarisatieronden naar het voorkomen van beschermde vleermuizen, vogels met 
vaste rust- en verblijfplaatsen en vissen ter plaatse van en direct rond het Rijerpark te Ridderkerk.     

Datum Vleermuizen Vogels Vissen 

Herfst    

- Zo. 9 september 2012 Balts-, paar- en foerageerplaatsen - Afvissen wateren 

- Di. 25 september 2012 Balts-, paar- en foerageerplaatsen - - 

- Wo. 10 oktober 2012 Balts-, paar- en foerageerplaatsen - Afvissen wateren 

Voorjaar    

- Ma. 6 mei 2013 Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen Nestlocaties - 

- Ma. 3 juni 2013 Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen Nestlocaties  

- Vr. 14 juni 2013 Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen Nestlocaties Afvissen wateren 

 
 

4.2 Veldinventarisatie vleermuizen 

 
Vleermuizen zijn geïnventariseerd door middel van batdetector-onderzoek (Petterson D-240). Met de 
batdetector worden de, voor mensen onhoorbare, ultrasone geluiden van vleermuizen omgezet naar de 
voor het menselijk oor hoorbare geluiden. Soorten kunnen door de geluiden (frequentie, ritme en klank) en 
zichtbeelden worden onderscheiden. Door interpretatie hiervan kan tevens het gedrag afgeleid worden en 
kunnen onder andere foerageerplaatsen, vliegroutes en verblijfplaatsen worden opgespoord. De 
onderzoeksronden in het voorjaar waren gericht op het in beeld brengen van kolonies, vliegroutes en 
foerageerplaatsen en de herfstronden waren gericht op het in beeld brengen van balts-, paar- en 
foerageerplaatsen.  
 

 

4.3 Veldinventarisatie broedvogels 

 
Voorafgaand aan het vleermuisonderzoek op 6 mei, 3 en 14 juni 2013 is het gebied geïnventariseerd op 
nesten, sporen en territoriaal gedrag van vogels met jaarrond beschermde nesten.  

 
 

4.4 Vissen 

 
Vissen zijn geïnventariseerd door middel van schepnetonderzoek. Met het net worden veelvuldig kleine 
vissen gevangen zoals de kleine modderkruiper die voor kleinere wateren een representatief beeld geven 
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van de aanwezige vissenfauna. Het gebruikte schepnet dat werd gebruikt is geleverd voor professionele 
inventarisaties. Met dit net worden relatief kleine vissen gevangen die een representatief beeld geven van 
de aanwezige vissen. De methode wordt landelijk gebruikt en wordt uitgedragen door Stichting RAVON te 
Nijmegen (Spikmans & Jong, 2006). Met het schepnet zijn alle wateren integraal bemonsterd vanaf de 
oever, eventueel met waadbroek vanuit het water. De methode wordt erkend door het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Dienst Regelingen, de organisatie die bevoegd is inzake de 
Flora- en faunawet.    
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5 RESULTAAT 
 

5.1 Vleermuizen 

 
Herfst 

Er is zijn twee soorten vleermuizen aangetroffen in de herfst van 2012. Het betreft de gewone 
dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. Beide soorten werden foeragerend aangetroffen. Van gewone 
dwergvleermuis werden daarnaast twee baltsplaatsen aangetroffen. Bij een baltsplaats vliegt een vleermuis 
rond met sociale geluiden. Langs de Populierenlaan loopt een vliegroute van gewone dwergvleermuis. In de 
voorherfst van 2012 werden maximaal acht dieren langsvliegend waargenomen. In figuur 4 worden de 
waarnemingen van vleermuizen in de herfst weergegeven.  

 

Figuur 4. Waarnemingen van vleermuizen in de herfst van 2012 ter plaatse van en direct rond het 
Rijerpark te Ridderkerk.   
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Voorjaar 
In het voorjaar van 2013 werden eveneens twee soorten vleermuizen waargenomen. Het betreft de gewone 
dwergvleermuis en watervleermuis. De soorten werden foeragerend vastgesteld. Er zijn geen kolonies of 
andere verblijfplaatsen aangetroffen. Wel werd de vliegroute van gewone dwergvleermuis langs de 
Populierenlaan opnieuw vastgesteld met maximaal 14 dieren. De kolonie bevindt zich vermoedelijk in de 
flats in het Prunusplantsoen; de dwergvleermuizen vliegen onder andere via de Populierenlaan naar het 
Rijerpark. In figuur 5 worden de waarnemingen van vleermuizen in het voorjaar van 2013 weergegeven.  

 

Figuur 5. Waarnemingen van vleermuizen in het voorjaar van 2013 ter plaatse van en direct rond 
het Rijerpark te Ridderkerk.   
 

5.2 Broedvogels 

 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van vogels met (vaste rust- en verblijf)plaatsen ter 
plaatse van en direct rond het Rijerpark te Ridderkerk. Wel werden diverse andere soorten broedvogels 
aangetroffen in de bossages en opgaande vegetaties zoals merel, zanglijster, winterkoning, vink en 
roodborst.  
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5.3 Vissen 

 
Er zijn geen beschermde vissen aangetroffen. Wel werden rietvoorn en brasem vastgesteld. Geen van 
deze soorten is bedreigd volgens de Rode lijst (2009). De reden van het niet aantreffen van beschermde 
vissen is de relatief slechte waterkwaliteit veroorzaakt door onder andere bladval van de bomen in het 
Rijerpark.  
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6 CONCLUSIE  
 

 
In verband met de plannen in / nabij het Rijerpark te Ridderkerk is er een gerichte inventarisatie uitgevoerd 
naar het voorkomen van vleermuizen, broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen en vissen.  
 
Er zijn vleermuizen aangetroffen en algemene broedvogels vastgesteld. Verder komen in de sloot 
algemene, niet beschermde vissen voor. Het voorkomen van deze vissen heeft geen procedurele 
betekenis. In verband met het voorkomen van de algemene broedvogels dienen werkzaamheden te 
worden uitgevoerd buiten het broedseizoen of op een manier dat de vogels niet tot broeden komen. De 
plannen gaan onder andere uit van de realisatie van een ontsluitingsweg met rotonde door de groenzone 
die gelegen is langs de Populierenlaan. Deze groenzone vormt een begeleidend element in een vliegroute 
van gewone dwergvleermuis. Deze route tussen kolonieplaats en foerageergebied zal hierbij negatief 
kunnen worden beïnvloedt als geen gerichte maatregelen worden getroffen om deze onderbreking te 
kunnen overbruggen. Het betreft bijvoorbeeld de realisatie van opgaande elementen en nivelering van 
verlichting.  
 
Op grond van het treffen van maatregelen is een ontheffing van de Flora- en faunawet vereist voor de 
gewone dwergvleermuis. Het aanvragen van ontheffing dient uitgevoerd te worden door het opstellen van 
een plan waarin deze mitigerende maatregelen nader zijn omschreven. 
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BIJLAGE 1. LIGGING PLANGEBIED 
 
 

  
 
 



 

 

 

BIJLAGE 2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 
 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij  
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  
temperatuurwisselingen zijn nihil. 



 

 

 

 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap  zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen  vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

het bestemmingsplan Ontwikkelingen Reyerpark van de gemeente Ridderkerk. 

 

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0597.BPWEST2012REYERPRK-VG01 met de bijbehorende regels.  

 

1.3  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waarvoor 

ingevolge dit bestemmingsplan regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 

bebouwen van deze gronden. 

 

1.4  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

 

1.5  bebouwing  

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

1.6  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

 

1.7  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

  

1.8  bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

  

1.9  bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van 

een bouwwerk. 

 

1.10  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 
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1.11  bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

 

1.12  bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 

hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

 

1.13  bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 

hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

 

1.14  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt. 

 

1.15  hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel 

gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 

 

1.16  maatschappelijke voorzieningen 

voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, sport, onderwijs, openbare 

orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. 

 

1.17  nutsvoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 

gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 

telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur 

voor telecommunicatie. 

  

1.18  overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

 

1.19  peil 

a. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van 5 m of 

minder uit de bestemming 'Verkeer' of 'Verkeer - Verblijfsgebied': de hoogte van die weg; 

b. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van meer 

dan 5 m uit de bestemming 'Verkeer' of 'Verkeer - Verblijfsgebied': de gemiddelde hoogte 

van het aangrenzend terrein.  
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

2.1  afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot 

perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 

 

2.2  bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes 

en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

 

2.3  oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Verkeer 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, voet- en fietspaden; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, bermen, 

geluidswerende voorzieningen, voorzieningen voor openbaar vervoer, afvalinzameling, 

kunstuitingen, nutsvoorzieningen, groen en water. 

 

3.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de 

verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting bedraagt ten hoogste 

8 m.  
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Artikel 4  Verkeer - Verblijfsgebied 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de 

aangrenzende bestemmingen; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals voet- en fietspaden, 

parkeervoorzieningen, voorzieningen voor openbaar vervoer, afvalinzameling, 

kunstuitingen, overkappingen ten behoeve van fietsenstallingen, nutsvoorzieningen, groen 

en water. 

 

4.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:  

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de 

verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten hoogste 

5 m; 

c. de totale oppervlakte van overkappingen van fietsenstallingen bedraagt ten hoogste  

2.800 m², met een bouwhoogte van maximaal 3,5 m. 
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Artikel 5  Water 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de wateraanvoer en -afvoer; 

b. de waterberging. 

 

5.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. duikers, waterovergangen, keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen en 

andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd; 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd indien en voor zover deze 

noodzakelijk zijn voor oeververbindingen of voor een doelmatig kwaliteit- en 

kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater; 

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.  
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Artikel 6  Leiding - Gas 

 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor een aardgastransportleiding met een 

diameter van ten hoogste 30 inch en een druk van ten hoogste 66,2 bar. 

 

6.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 6.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 

hoogste 1 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – 

uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 

vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor 

zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering. 

 

6.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen 

overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) (lid 6.2 onder b) indien de 

veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is 

ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden 

verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.  

 

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

6.4.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen, of 

de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 

c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

 

6.4.2  Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van lid 6.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning 

voor het bouwen is verleend, zoals in lid 6.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
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6.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 6.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 

leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Hiervoor dient voorafgaand aan de 

werkzaamheden schriftelijk advies te worden ingewonnen bij de leidingbeheerder. 
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Artikel 7  Waarde - Archeologie 1 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 

archeologische waarden. 

 

7.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 

hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – 

uitsluitend worden gebouwd, indien: 

1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft 

overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel 

van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten 

niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 

omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, 

gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van 

opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische 

deskundige; 

c. het bepaalde in lid 7.2 onder b1 en b2 is niet van toepassing, indien het bouwplan 

betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 200 m²; 

3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm en zonder 

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst. 

 

7.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

7.3.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 1' zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te 

leggen, of de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 50 cm of grotere hoogte 

dan 30 cm ten opzichte van het maaiveld, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van 

voorwerpen; 

c. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 

e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 
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7.3.2  Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 7.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 7.2 in acht is genomen; 

b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 200 m²; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 

d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

 

7.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 7.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 

aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen 

archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, 

indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en 

werkzaamheden een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de 

betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 

vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 

geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning 

voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te 

verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van 

opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische 

deskundige. 
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Artikel 8  Waarde - Archeologie 2 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 

archeologische waarden. 

 

8.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 8.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 

hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – 

uitsluitend worden gebouwd, indien: 

1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft 

overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel 

van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten 

niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 

omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, 

gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van 

opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische 

deskundige; 

c. het bepaalde in lid 8.2 onder b1 en b2 is niet van toepassing, indien het bouwplan 

betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 200 m²; 

3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 100 cm en zonder 

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst. 

 

8.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

8.3.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te 

leggen, of de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 100 cm of grotere hoogte 

dan 30 cm ten opzichte van het maaiveld, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van 

voorwerpen; 

c. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 

e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 
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8.3.2  Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 8.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 8.2 in acht is genomen; 

b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 200 m²; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 

d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

 

8.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 8.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 

aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen 

archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, 

indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en 

werkzaamheden een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de 

betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 

vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 

geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning 

voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te 

verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van 

opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische 

deskundige. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 9  Antidubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 

 

 

Artikel 10  Bestaande afstanden en bestaande andere maten 

a. Voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 

het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 

dan wel gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, 

maar waarvan de bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken 

van de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat:  

1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als 

ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 

2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen 

als ten minste toelaatbaar worden aangehouden. 

b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op 

dezelfde plaats plaatsvindt. 

c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen 

in dit plan niet van toepassing. 

 

 

Artikel 11  Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan – tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is – bij een 

omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 

b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van 

belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks 

noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen 

mogen ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden 

vergroot. 

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden en bouwwerken. 
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels 

Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Het college van burgemeester en wethouders kan de in het plan opgenomen bestemmingen 

wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van 

belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor 

zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De 

overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met 

ten hoogste 10% worden vergroot. 

 

 

Artikel 13  Overige regels 

13.1  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 

moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 14  Overgangsrecht 

14.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 

het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 

wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a 

met maximaal 10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 

het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

14.2  Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 

deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van 

het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 

 

Artikel 15  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Ontwikkelingen 

Reyerpark'. 

  














