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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 
Het Oosterpark te Ridderkerk staat op het punt te worden heringericht om een toekomstbestendig park 
neer te zetten met meer natuur- en recreatiewaarde. Tussen 1975 en 1985 is het Oosterpark aangelegd 
en is een van de grotere parken in de omgeving van Ridderkerk. Inmiddels spelen er een aantal ruimtelijke 
ontwikkelingen in het Oosterpark die van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit. Het gaat om de reeds 
uitgevoerde essenkap (2018), maar ook om nog uit te voeren ontwikkelingen als de uitbreiding van het 
sportcomplex en de plaatsing van een geluidsscherm langs de A15 voor woningen in de wijken Drievliet, 
Het Zand en Oost.  
 
Het Oosterpark kan een grote bijdrage leveren aan de fysieke en mentale gezondheid van de gebruikers 
en omwonenden rondom het Oosterpark. De gemeente ziet in de genoemde ontwikkelingen een kans om 
met een integrale aanpak een kwaliteitsslag in het Oosterpark te maken te maken en zodoende een 
toekomstbestendig park neer te zetten met meer natuur- en recreatiewaarde. Om dit te kunnen 
realiseren is het noodzakelijk een nieuw bestemmingsplan op te stellen waar binnen de gewenste 
ontwikkelingen, zo nodig met een bepaalde mate van flexibiliteit, kunnen worden gerealiseerd.  

1.2  Ligging plangebied 
Het plangebied ligt in het zuiden van de gemeente Ridderkerk en grenst in het zuiden aan de A15 en in 
het westen aan de A16. In het noorden wordt het plangebied begrenst door de Oosterparkweg en in het 
oosten door de Rotterdamseweg. De gronden zijn grotendeels in gebruik als park met daarbinnen o.a. 
een kinderboerderij en een sportcomplex. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.  
 

 
Figuur 1.1 - ligging plangebied (bron: Google maps) 
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1.3  Vigerend bestemmingsplan 
Ter plaatse van het plangebied geldt de beheersverordening 'Rijkswegen en het Oosterpark' dat is 
vastgesteld op 12-12-2013. Deze beheersverordening verving destijds het bestemmingsplan 'Oosterpark 
en Gorzen' dat is vastgesteld op 29 mei 1995 en is goedgekeurd op 5 december 1995. Een 
beheersverordening is gericht op instandhouding van de bestaande planologische situatie. De 
beheersverordening geeft dan ook weer dat de regels en verbeelding zoals opgenomen in het 
bestemmingsplan 'Oosterpark en Gorzen' nog steeds gelden. Daaraan is een archeologische regeling 
toegevoegd in de beheersverordening. De wijzigingsbevoegdheden, bevoegdheden om nadere eisen op 
te stellen en procedurele bepalingen uit 'Oosterpark en Gorzen' zijn daarin niet van toepassing. 
 

 
Figuur 1.2 - bestemmingsplan 'Oosterpark en Gorzen' (bron: Ruimtelijke plannen) 

1.4  Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de huidige en toekomstige inrichting van het park en de (planologische) situatie 
beschreven. Hoofdstuk 3 bevat het vigerende beleidskader. In hoofdstuk 4 worden de relevante 
omgevingsaspecten toegelicht en in hoofdstuk 5 komt de artikelsgewijze toelichting aan de orde. Hierin 
staat welke keuzes zijn gemaakt bij het opstellen van de regels. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op 
de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 

2.1  Bestaande situatie 
Tussen 1975 en 1985 is ten zuiden van de wijken Drievliet, Het en Oost in Ridderkerk het Oosterpark 
aangelegd. Het Oosterpark is met zijn 64 hectare een van de grotere parken in de woonomgeving van 
Ridderkerk en dient als buffer tussen de woonwijken en de snelwegen A15 en A16. Het park is destijds in 
twee delen aangelegd. Het meer landschappelijk "vrij" ingerichte westelijk deel en het meer op de 
polderstructuur geënte oostelijk deel. Het park bestaat voornamelijk uit bospercelen, water, grasvelden 
en wandel- en ruiterpaden. Binnen de door groen en water gevormde structuur zijn diverse recreatie- en 
sportvoorzieningen aanwezig. In de noordrand, ontsloten van de Oosterparkweg, zijn ook enkele 
woningen en bedrijfspercelen aanwezig, waaronder een tuincentrum (zie ook figuur 2.2).  
 

 
Figuur 2.1 - luchtfoto van het plangebied (bron: Google Maps) 
 

 
Figuur 2.2 - voorzieningen in het park 
 
Functioneel 
Het park is ingericht als recreatiegebied voor de bewoners van Drievliet/Ridderkerk. Door het park lopen 
veel wandelpaden en enkele fietspaden en een ruiterpad. Verder zijn er veel grasvelden en is er een 
zwemplas aanwezig met een zwemstrand. Verder is er een aantal andere voorzieningen aanwezig, zoals 
een sportcomplex, tuincentrum, pannenkoekboerderij, kinderboerderij, enkele woningen en een 
gasdrukmeet- en regelstation.  
Het park is in beheer bij Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)/Staatsbosbeheer. De NRIJ bezit de 
gronden en Staatsbosbeheer beheert de gronden. 
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Landschappelijke inrichting 
Het park is overwegend ingericht met vakken gemengd bosplantsoen waarbij de onderliggende 
slotenstructuur in het oostelijke deel nog deels intact en zichtbaar is. In het park staan vrij veel inheemse 
bomen zoals populier, es, esdoorn, wilg, els eik, zoete kers e.d. Op incidentele locaties zijn soorten als 
kastanje, noot, berk en beuk aangeplant. Recentelijk zijn er door ziekte veel essen gekapt. Het park is 
waterrijk ingericht, met sloten, singels en grotere waterpartijen waaronder een zwemplas. Ten oosten 
van de zwemplas is in het verleden een helofytenfilter aangelegd om de waterkwaliteit op orde te houden. 
 
Sportcomplex 
In het oosten van het plangebied ligt een sportcomplex waar drie verenigingen zijn gehuisvest. Het gaat 
hier om midgetgolfclub 'De hole ridders', tennisvereniging 'd'Oudelande' en honk- en softbalvereniging 
'de Rowdies'. Het sportcomplex heeft een eigen parkeerterrein aan de Oosterparkweg.  
 
Parkeren en ontsluiting 
In het park zijn verschillende openbare parkeerplaatsen aanwezig. Deze liggen allen aan de 
Oosterparkweg. In totaal zijn er vijf parkeerplaatsen, waarvan één voor het sportcomplex en één voor het 
tuincentrum. De Oosterparkweg fungeert als ontsluiting voor vrijwel alle toegangswegen naar het park 
en voor alle aanwezige voorzieningen. 
 
Overig 
Verder zijn in het park een tuincentrum, een pannenkoekboerderij, een kinderboerderij, enkele woningen 
en een gasdrukmeet- en regelstation aanwezig. Ook loopt er een hogedruk gasleiding parallel aan de 
Oosterparkweg en ligt er een tweede hogedruk gasleiding ten westen van het sportcomplex. 

2.2  Toekomstige situatie 
Door de recente kaalslag vanwege de essenkap is het Oosterpark niet meer het park, zoals de gemeente 
en haar inwoners dat voor ogen heeft. Ook spelen er twee belangrijke andere ontwikkelingen in het park. 
De honk- en softbalvereniging Rowdies gaat uitbreiden middels het verplaatsen van zijn velden en de 
bouw van een nieuw clubgebouw. Ook is de gemeente voornemens een geluidsscherm aan te leggen 
langs de A15 om de geluidsoverlast in de wijken Drievliet, Het Zand en Oost te verminderen. Door de 
ruimtelijke impact van de ontwikkelingen heeft de gemeente besloten het park integraal aan te pakken. 
Het doel van de integrale aanpak is om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van het 
Oosterpark met een toename in de recreatie- en natuurwaarde.   
 

 
Figuur 2.3 - mogelijke toekomstige inrichting Oosterpark 
 
Geluidsscherm 
Tussen de A15 en het Oosterpark in komt een geluidsscherm om de geluidsoverlast in de wijken Drievliet, 
Het Zand en Oost te verminderen. Dit geluidsscherm wordt circa 1.730 meter lang en circa 6 meter hoog. 
Het scherm komt te staan op gronden van de NRIJ.  
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Uitbreiding sportcomplex 
Op het sportcomplex waar binnen de tennisvereniging, midgetgolfvereniging en de honk-
/softbalvereniging liggen, worden de velden verplaatst omdat de huidige maatvoering van de velden niet 
meer voldoet aan de eisen die de bond stelt. De Ridderkerk Rowdies willen ook een nieuw clubhuis 
bouwen. 
Het sportcomplex wordt in zuidelijke richting uitgebreid. Op de locatie van het huidige noordoostelijke 
veld (softbalveld) komt de uitbreiding van de parkeerplaats te liggen. De parkeerplaats krijgt 90 
parkeerplaatsen. In het noordoosten komt dan het softbalveld te liggen en in het zuidoosten het 
honkbalveld.  
Tevens wil de honk- en softbalvereniging het oude clubgebouw saneren en een nieuw clubgebouw 
oprichten. De vereniging streeft ernaar het nieuwe clubgebouw te realiseren tussen beide backstops, 
zoals afgebeeld in figuur 2.4. Het ontwerp van het clubgebouw is nog niet afgerond. De inrichting zoals 
afgebeeld in figuur 2.4 is ruimtelijk gezien het uitgangspunt. 
 

 
Figuur 2.4 - inrichting aanpassing velden sportcomplex 
 
Inrichting Oosterpark 
De gemeente wil door de aanpak van het Oosterpark de recreatie- en natuurwaarden verhogen. Daarbij 
wil de gemeente ook het water anders inrichten. Enkele sloten van de kenmerkende slotenstructuur 
worden gedempt. De hoofdwatergangen zoals deze nu aanwezig zijn worden daarbij niet gewijzigd. Wel 
moet het bestemmingsplan voorzien in mogelijkheden om meer water te realiseren.  
Daarnaast bekijkt de gemeente nog de mogelijkheden om het zwemstrandje te verplaatsen. Deze 
ontwikkeling heeft wel een ruimtelijke impact, maar geen planologische impact. 
 
Pannenkoekboerderij 
De pannenkoekboerderij wil in de toekomst enige uitbreidingsmogelijkheden hebben om op de huidige 
locatie uit te breiden met een uitgiftecorner voor snacks/ijs. Het bouwvlak van de pannenkoekboerderij 
wordt daarom iets uitgebreid en het bebouwingspercentage wordt verlaagd, zodat per saldo een kleine 
uitbreidingsmogelijkheid ontstaat. 
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Kinderboerderij 
De gemeente heeft de wens de kinderboerderij op twee aspecten uit te breiden. Enerzijds door een nieuw 
gebouw te realiseren voor het gebruik ten behoeve van educatie. Anderzijds door een nieuw dierenverblijf 
te maken. De bebouwing zal hierdoor met ongeveer 300 m² toenemen. Omdat de ontwerpen nog niet 
zijn afgerond en er enige flexibiliteit nodig is wordt net als nu al gewerkt met een passend 
bebouwingspercentage voor de hele kinderboerderij. 
 
Parkeren 
De parkeervoorziening nabij de Pelikaan wordt opgeheven, de parkeercapaciteit bij het sportcomplex en 
bij de kinderboerderij wordt uitgebreid. Per saldo zijn wel wat minder parkeerplaatsen beschikbaar. 
 
Sanitaire voorziening strandje 
De NRIJ/Staatsbosbeheer wil tevens een sanitaire voorziening kunnen realiseren bij het strandje. Er is nog 
geen duidelijke locatie voor deze voorziening bedacht. In de regeling voor het gebied is daarom een 
maximum oppervlakte en een maximum aantal voor deze gebouwen opgenomen. 
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Hoofdstuk 3  Ruimtelijk beleidskader 

3.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht geboden van de ruimtelijk relevante beleidskaders voor het 
plangebied. Achtereenvolgens wordt ingezoomd op het geldende rijksbeleid, provinciaal beleid en 
gemeentelijk beleid. Samen vormen deze de beleidskaders waar binnen de beoogde ontwikkeling plaats 
dient te vinden. 

3.2  Rijksbeleid 

3.2.1  Nationale Omgevingsvisie (2020) en Barro (2020) 
In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) formuleert het Rijk een nieuwe integrale aanpak waarin samen 
met andere overheden en organisaties optimaal kan worden gewerkt aan behoud van een gezond, 
leefbaar en economische sterk Nederland. Met steeds een zorgvuldige afweging van belangen spelen de 
volgende vier prioriteiten de komende een grote rol in de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving 
van Nederland: 
 ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 
 een duurzaam en (circulair) economisch groeipotentieel; 
 sterke en gezonde steden en regio’s; 
 en een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.  
 
Nationale belangen 
De NOVI is vertaald in het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL). Deze gaat echter pas in zodra de 
omgevingswet in werking treedt. De voorloper van het BKL is het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro). Het Barro omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch doorwerken op het niveau 
van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het bundelen van verstedelijking, de 
bufferzones, nationale landschappen, het Natuurnetwerk Nederland, de kust, grote rivieren, militaire 
terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met het Barro maakt het Rijk 
proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten 
voldoen. 
 
Toetsing en conclusie 
In de NOVI komen een drietal beleidskeuzes voorbij die relevant zijn voor de aanpak van het Oosterpark. 
Doordat het een reeds bestaand park is zijn de beleidskeuzes minder indringend, maar desondanks 
relevant. De drie beleidskeuzes worden hieronder één voor één behandeld. De beleidskeuzes komen 
voort uit de prioriteiten 3) 'sterke en gezonde steden en regio's' en 4) 'een toekomstbestendige 
ontwikkeling van het landelijk gebied'. Belangrijk om te weten is dat het plangebied grotendeels in het 
buitengebied ligt, maar tegen stedelijk gebied aan en deels is het stedelijk gebied (ter hoogte van het 
sportcomplex). 
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Beleidskeuze 3.5 -  We richten de leefomgeving zo in dat deze een actieve, gezonde leefstijl en 
maatschappelijke participatie bevordert en we verbeteren de luchtkwaliteit, zodat in 2030 wordt voldaan 
aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. 
De overheid vindt het belangrijk dat inwoners van steden en regio’s gezond kunnen wonen, werken en 
ontspannen. Dit vereist een goede leefomgevingskwaliteit. Gezondheidsbevordering via de leefomgeving 
is daarbij een instrument van het rijk, GGD's en gemeenten. Daarbij moet o.a. lopen worden gestimuleerd. 
Ook dient de openbare ruimte voldoende ruimte bieden om te ontspannen, bewegen en spelen en de 
interactie tussen stadsbewoners te stimuleren. Door het Oosterpark zo aantrekkelijk mogelijk in te richten 
dat de gebruikers en omwonenden er nog vaker komen wordt invulling gegeven aan deze doelen. 
 
Beleidskeuze 3.6 - We versterken het aanbod en de kwaliteit van het groen in de stad en verbeteren de 
aansluiting op het groene gebied buiten de stad in een samenhangende aanpak van de stedelijke 
groenstructuur. Een natuurinclusieve ontwikkeling van de stedelijke regio’s en natuurinclusief bouwen zijn 
het uitgangspunt. 
De aanwezigheid van groen en water in en rond de stad vormt een belangrijke factor voor de kwaliteit 
van het stedelijk leven en de aantrekkelijkheid van de stad. In het Oosterpark is dit reeds aanwezig. De 
kwaliteit ervan wordt wel verbeterd. Hiermee draagt het bij aan een gezond en prettig woonmilieu en 
aantrekkelijkheid van de stad. Het Oosterpark vormt een omgeving voor recreëren, ontmoeten en gezond 
bewegen. Met een juiste inrichting van het park wordt tevens een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit 
in de omgeving. Dit kan al middels het toevoegen van kleinschalige voorzieningen als nestkastjes.  
 
Beleidskeuze 4.2 - De biodiversiteit wordt beschermd en versterkt en het natuurlijk kapitaal duurzaam 
benut. 
Het kabinet zet in op herstel van de biodiversiteit. Daarmee richt het kabinet zich vooral op het vergroten 
van natuurgebieden, maar de aanpak van het Oosterpark kan hier ook aan bijdragen. Het Oosterpark dat 
aan de rand van stedelijk gebied ligt vormt een belangrijke habitat voor diverse flora en fauna. Door 
vergroening en inpassing van meer water in stedelijke gebieden neemt de natuurkwaliteit toe en wordt 
bovendien bijgedragen aan doelen op het gebied van klimaatadaptatie, welzijn en gezondheid. 
 
Het barro bevat geen concreet beleid ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling. Met de 
voorgenomen ontwikkeling wordt invulling gegeven aan bepaalde beleidskeuzes in de NOVI omtrent: 
 het bevorderen van een actieve, gezonde leefstijl; 
 het versterken van het aanbod en kwaliteit van het groen in de stad; 
 herstel/vergroten van de biodiversiteit. 

3.2.2  Ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling (art. 3.6.1 Bro, juli 2017) 
Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een 
optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Als een bestemmingsplan voorziet in een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling dient aan de ladder getoetst te worden. 
 
De ladder voor duurzame verstedelijking wordt onder paragraaf 3.3.1 verder behandeld. 

3.3  Provinciaal beleid 
Het vigerende provinciaal beleid voor het plangebied zijn de Omgevingsvisie Zuid-Holland (2021-08-07) 
en de Omgevingsverordening Zuid-Holland (2021-08-07). Relevante zaken uit dit beleid worden getoetst 
aan de ruimtelijke ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt. 
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3.3.1  Omgevingsvisie Zuid-Holland (07-08-2021, geconsolideerd) 
Behoud, balans en versterking van de biodiversiteit 
Het provinciale natuurbeleid richt zich op het behouden, herstellen en (al dan niet op langere termijn) 
vergroten van de biodiversiteit in Zuid-Holland, inclusief de biodiversiteit van de bodem en het aanplanten 
van bossen. Om dit doel te bereiken zet de provincie in op:  
 Bescherming en verbetering van Natura2000-gebieden. 
 Realisatie, duurzaam beheer en bescherming van het Natuurnetwerk Nederland. 
 Stimuleren en beschermen van de biodiversiteit ook buiten de aangewezen natuurgebieden, zoals op 

boerenland, in recreatiegebieden, het stedelijk gebied en bij maatregelen in het kader van 
klimaatadaptatie. 

 Uitfasering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 
 
Ruimtelijke kwaliteit 
De provincie geeft richting en ruimte aan een optimale wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkelingen 
en gebiedskwaliteit: een evenwicht en samenspel van toekomstwaarde, gebruikswaarde en 
belevingswaarde. In de gehele provincie, zowel in het stedelijk gebied als in het landelijk gebied, beoogt 
het kwaliteitsbeleid een ‘ja, mits-beleid’: ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit (waarborg ruimtelijke kwaliteit). In de visie wordt hiervoor 
verwezen naar de kwaliteitskaart, waarin richtpunten voor het gebied zijn opgenomen. 
 
De provincie onderscheidt vier lagen: de ondergrond, cultuur- en natuurlandschappen, stedelijke 
occupatie en beleving. Deze zijn allen van toepassing op het projectgebied. Ieder ondergrond kent zijn 
eigen richtpunten (specifieke waarden) om de ruimtelijke kwaliteit te versterken.  
 
Laag van de ondergrond 
Het plangebied ligt in een gebied dat gekenmerkt wordt als Rivierdeltacomplex met rivierklei en veen. Dit 
is afgebeeld in figuur 3.1. De komgronden en oeverwalgebieden van het rivierengebied in Zuid-Holland 
zijn opgebouwd uit rivierklei en liggen vooral in het oosten van de provincie. Ze zijn vermengd met de 
veenondergrond. Oeverwallen vormen plaatselijk hogere delen in het landschap. De provincie richt zich 
in dit gebied op het herkenbaar houden van de verschillen tussen de komgronden en oeverwallen. In het 
plangebied komen geen oeverwallen voor. 
 

 
Figuur 3.1 - laag van de ondergrond (bron: kwaliteitskaart provincie Zuid-Holland) 
 
Laag van de cultuur- en natuurlandschappen 
Figuur 3.2 beeld af dat het plangebied in een rivierdeltalandschap en zeekleipolder ligt. Er zijn geen 
relevante richtpunten vanuit deze laag te herkennen. 
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Figuur 3.2 - laag van de cultuur- en natuurlandschappen (bron: kwaliteitskaart provincie Zuid-Holland) 
 
Laag van de stedelijke occupatie 
In figuur 3.3 is te zien dat een deel van het plangebied in bebouwd gebied ligt. Het gaat hier om het de 
huidige contour van het sportcomplex. Ook ligt een groot deel van het plangebied in stads- en dorpsrand. 
Relevante richtpunten zijn: 
 Ontwikkelingen aan de stads- of dorpsrand dragen bij aan het realiseren van een rand met passende 

overgangskwaliteit (front, contact of overlap). Bij het Oosterpark is in het noorden sprake van een 
overlap, terwijl in het zuiden een scherp contrast is met de A15. 

 

 
Figuur 3.3 - laag van de stedelijke occupatie (bron: kwaliteitskaart provincie Zuid-Holland) 
 
Laag van de beleving 
Bijna het gehele plangebied is aangemerkt als recreatiegebied, op het sportcomplex na. Ook is het gebied 
een 'groene buffer', omdat het gebied niet verstedelijkt is. Richtpunten zijn: 
 Er vinden geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen plaats in de bufferzone. 
 Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde en de 

contrastkwaliteit met het stedelijk gebied. 
 Ontwikkelingen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit ter plaatse en de samenhang tussen 

het binnenstedelijk en buitenstedelijk groen. 
 (Her)inrichting van recreatiegebieden is gebaseerd op de ligging ten opzichte van het stedelijk 

weefsel, de recreatievraag, de landschappelijke kenmerken ter plaatse en de ligging ten opzichte van 
andere stedelijk groen. 

 Ontwikkelingen behouden of versterken de openbaarheid van recreatiegebieden. 
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Figuur 3.4 - laag van de beleving (bron: kwaliteitskaart provincie Zuid-Holland) 
 
Toetsing en conclusie 
Het plangebied ligt in het gebiedsprofiel van IJsselmonde. Er worden enkele ontwikkelingen toegelaten in 
het plangebied. Deze raken met name aan de laag van de beleving en de laag van de stedelijke occupatie. 
Zo wordt het park gedeeltelijk heringericht naar aanleiding van eerdere essenkap, wordt er ruimte 
geboden aan uitbreiding van het sportcomplex en wordt er een geluidsscherm gebouwd om de inwoners 
van Drievliet-Het Zand en Oost te beschermen tegen geluidshinder. De gebruiks- en belevingswaarde van 
het gebied wordt versterkt en er wordt duidelijk ingezet op het creëren van een groene en gezonde 
leefomgeving waarbij wordt ingezet op een hogere recreatie- en natuurwaarde van het Oosterpark. Het 
geluidsscherm wordt landschappelijk ingepast. Er wordt voldaan aan alle relevante richtpunten. 
 
Landschap 
De provincie zet in op een betere, gebiedsgerichte verweving van de verschillende ‘klassieke’ functies in 
de groene ruimte (landbouw, natuur, recreatie, water, cultuurhistorie) en een betere relatie tussen stad 
en land. Daarmee wil de provincie gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde van de 
verschillende Zuid-Hollandse landschappen behouden en versterken. De klimaat- en energie-efficiënte 
samenleving stelt nieuwe eisen aan de groene ruimte. Deze worden zo veel mogelijk ingepast met behoud 
of zelfs verbetering van bestaande functies. 
 
De provincie wil samen met haar partners een kwaliteitsslag maken in de groene ruimte binnen en buiten 
de stad, zodanig dat er een gezonde leefomgeving ontstaat, de intrinsieke waarden, (waaronder 
natuurwaarden) worden beschermd en versterkt, en dat de groene ruimte aansluit bij de vraag van de 
gebruikers en bewoners, toekomstbestendig is en bijdraagt aan de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van 
Zuid-Holland. 
 
Gezonde leefomgeving 
De provincie streeft naar het voorkomen en verminderen van stress-gerelateerde ziektes door het 
aanbieden van verschillende soorten groen (bos, park, recreatieterreinen) voor sportieve en recreatieve 
inspanning en ontspaning. Samen met partners zet de provincie hiermee in op een verhoging van de 
levensverwachting van haar inwoners.  
 
Lopen 
De provincie wil dat meer mensen meer lopen in een omgeving die daartoe uitnodigt, doordat deze voor 
lopen veilig, gezond en aantrekkelijk is. Dit geldt zowel voor utilitair als recreatief lopen en zowel in 
bebouwd gebied als daarbuiten. 
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Toetsing 
Met de aanpak van het Oosterpark zet de gemeente Ridderkerk in op het toekomstbestendig maken van 
dit park. Daarmee beoogt het zowel op fysiek als op mentaal vlak een grotere bijdrage te kunnen leveren 
aan de gebruikers en omwonenden. Van belang hierbij is dat de recreatie- en natuurwaarde wordt 
verhoogd ten opzichte van de huidige situatie. Met dit bestemmingsplan wordt op een 
toekomstbestendige manier een bijdrage geleverd aan de vraag van gebruikers en bewoners om een 
gezondere leefomgeving, mensen worden op deze manier uitgenodigd om meer te gaan lopen. De 
uitbreiding van het sportcomplex draagt ook bij aan het bieden van meer sportmogelijkheden en draagt 
daarmee bij aan meer beweging en aan een gezondere leefomgeving. 
 
Groenblauwe stedelijke structuur 
De groenblauwe stedelijke structuur is een samenhangend stelsel van verschillende groenblauwe ruimtes 
en routes in en rondom het stedelijk gebied. Van een fijnmazige netwerk van groenblauwe plekken binnen 
het bebouwd gebied, via meer grofmazige robuuste groenblauwe routes die steden en stad en land met 
elkaar verbinden, tot aan de grote groenblauwe gebieden buiten het bebouwd gebied. De provincie zet 
in op een groenblauwe stedelijke structuur waarin voldoende groen en water aanwezig zijn om de 
leefbaarheid, gezondheid en natuurwaarden te behouden en versterken, ook in tijden van extreme 
wateroverlast en extreme droogte en hitte. Er ligt een opgave om deze integrale structuur te behouden 
en waar nodig te versterken. In het verlengde hiervan wil de provincie de biodiversiteit in het stedelijk 
gebied duurzaam te behouden en te versterken. 
 
Voor overgangsgebieden van stedelijk gebied naar open landschap zet de provincie Zuid-Holland in op het 
behouden van de belangrijke contrastkwaliteit tussen de dynamiek en dichtheid van de stad en de luwte 
van de aangrenzende groene ruimte. Daarom zijn enkele overgangsgebieden aangewezen als groene 
buffer en worden als zodanig beschermd. 
 
Toetsing 
Het is mogelijk om in groene buffers ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren. Ook stedelijke 
ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van een sportveld zijn mogelijk. Daarbij is het van belang dat de 
schaal en het karakter van het gebied in stand te houden. De uitbreiding van het sportveld neemt een 
deel van het Oosterpark in, maar doordat de gemeente alle ontwikkelingen in het Oosterpark tegelijk aan 
pakt kan gesproken worden van een integrale aanpak. Daarmee boet het gebied zowel op schaal als 
karakter niet in en kan er zelfs worden gesproken van een kwaliteitsverbetering van het park. 
 
Verstedelijking 
Stedelijke ontwikkelingen die niet binnen bestaand stads- en dorpsgebied gerealiseerd kunnen worden, 
kunnen in het landelijk gebied plaatsvinden in aansluiting op bestaand stads- en dorpsgebied of in 
bebouwingslinten. Er dient getoetst te worden aan de ladder voor duurzame verstedelijking en het beleid 
voor ruimtelijke kwaliteit.  
 
De provincie hanteert de volgende uitgangspunten voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen: 
 Bouw naar behoefte; 
 Bouw binnen bestaand stads- en dorpsgebied; 
 Bouw georiënteerd op hoogwaardig openbaar vervoer; versterk de langzaam vervoersrelaties 
 Benut het netwerk van stedelijke centra en knooppunten; 
 Bouw toekomstbestendig; houd rekening met energietransitie, natuurinclusiviteit, klimaatadaptie en 

een gezonde leefomgeving. 
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Toetsing 
De honk- en softbalvereniging Rowdies beschikt nu niet over velden met de juiste maatvoering. Om 
hieraan te voldoen is het noodzakelijk om de velden anders te situeren. Op de huidige locatie zijn twee 
velden (een combinatieveld en een softbalveld) aanwezig. Deze twee velden vallen binnen het stedelijk 
gebied. De verplaatsing van de velden/uitbreiding vindt gedeeltelijk plaats buiten het door de provincie 
gedefinieerde stedelijk gebied. Het onderscheid tussen stedelijk en landelijk gebied (op basis van 
provinciaal beleid) is weergegeven in figuur 2.4. Om ongebreidelde groei buiten de stedelijke zones tegen 
te gaan dient middels een zogenaamde ladderonderbouwing onderbouwd te worden waarom de 
uitbreiding/ontwikkeling buiten (maar wel in aansluiting op) het stedelijk gebied plaats vindt. 
 

 
Figuur 3.5 – stedelijk (rood) en buitengebied (groen) met in zwart omkaderd het plangebied en in geel het 
sportcomplex en uitbreidingslocatie (bron: provincie Zuid-Holland) 
 
Allereerst dient daarvoor te worden bekeken of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling. In de 
jurisprudentie worden 'sportfaciliteiten' omschreven zijnde een stedelijke ontwikkeling.  
Sportfaciliteiten zijn daarin onderdeel van de 'overige stedelijke functies'. Ook is de uitbreiding groter dan 
500 m2. 
Vervolgens dient te worden onderbouwd waarom er behoefte is aan een uitbreiding van het 
sportcomplex en waarom dit niet binnen stedelijk gebied opgevangen kan worden. Op dit moment 
beschikken de Rowdies over zowel een honkbal- als een softbalveld dat met huidige maatvoering (in 
verband met het niveau) te klein is. Als gevolg hiervan ontstaan problemen met de trainingscapaciteit en 
het spelen van wedstrijden. Momenteel is er een tijdelijke dispensatie afgegeven om wedstrijden te 
mogen spelen op de te kleine velden. Er is daarom urgentie om de nieuwe grotere velden te regelen. Met 
de verplaatsing van de velden ontstaat er weer voldoende ruimte om op niveau wedstrijden te kunnen 
spelen en training te kunnen geven. 
Binnen de gemeente is gekeken naar de meest wenselijke locatie om de vereniging te huisvesten. Daarbij 
moet de vereniging goed bereikbaar blijven voor de jeugd. Opties om de vereniging aan de andere kant 
van Ridderkerk te verplaatsen heeft door de te grote reisafstand, voor met name de jongste leden, niet 
de voorkeur. Ook locaties waarbij grond moest worden aangekocht waren te duur of anderszins niet 
mogelijk, omdat de grond niet verkocht werd/in bruikleen gesteld of omdat de procedures te lang duren. 
Omdat 65% van de leden komt uit de nabijgelegen wijk Drievliet-Het Zand en op de huidige locatie 
voldoende uitbreidingsruimte is, is de optie om de Rowdies te verplaatsen/laten uitbreiden in het 
Oosterpark de meest reële optie. De gemeente heeft meerdere locaties in het Oosterpark onderzocht. 
Ook heeft er in overleg met omwonenden en de sportverenigingen nog nader onderzoek plaatsgevonden. 
De uitbreiding zal plaatsvinden op en ten zuiden van het sportcomplex. Voordeel is dat de locatie grenst 
aan stedelijk gebied. Het huidige complex is immers gelegen binnen stedelijk gebied. Uitbreiding aan de 
rand van dit stedelijk gebied op voornoemde redenen is daardoor goed te onderbouwen.  
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Omdat de uitbreiding binnen het Oosterpark plaats vindt heeft de gemeente besloten dat indien er bomen 
gekapt worden voor de uitbreiding van de Rowdies dat deze bomen gecompenseerd worden in het 
Oosterpark. Het liefst zo dicht mogelijk bij het sportpark. Belangrijk is immers dat de uitbreiding van de 
sportvoorziening zo min mogelijk impact heeft op de bestaande beplanting, biodiversiteit en op de 
kwaliteit en belevingswaarde van het park. 
 
Ook de bereikbaarheid van de huidige locatie/uitbreiding is goed. Door de verplaatsing van de velden kan 
de parkeerplaats worden uitgebreid tot 90 parkeerplaatsen. Momenteel biedt de parkeerplaats een 
capaciteit van 66 parkeerplaatsen.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat de verplaatsing/uitbreiding van de velden een stedelijke ontwikkeling is. 
Onderbouwd is waarom behoefte is aan de verplaatsing/uitbreiding en dat de gekozen locatie, buiten 
stedelijk gebied, de best mogelijke optie is. Bovendien wordt in het plan rekening gehouden met de 
biodiversiteit en kwaliteit van het park. Ook de ontsluiting van de locatie is geen probleem. Er wordt voor 
extra parkeercapaciteit nabij de sportvelden gezorgd. 
De verplaatsing van de sportvelden is de enige stedelijke ontwikkeling, conform de definitie voor 
stedelijke ontwikkelingen, in het plangebied. 

3.3.2  Omgevingsverordening Zuid-Holland (07-08-2021, geconsolideerd) 
In de Omgevingsverordening heeft de provincie regels gesteld om de provinciale hoofdbelangen uit de 
Omgevingsvisie Zuid-Holland 2040 juridisch te borgen. Gemeenten moeten bij het maken van ruimtelijke 
plannen deze regels in acht nemen. De Omgevingsverordening is daarmee een kaderstellend instrument 
van de provincie voor gemeenten. Uit de Omgevingsverordening is voor het voorliggende 
bestemmingsplan alleen artikel 6.9 en 6.10 relevant. De voorgenomen ontwikkeling wordt hierna aan 
beide artikelen getoetst. 
 
Artikel 6.9 Ruimtelijke kwaliteit 
1. Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder de volgende 
voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 
a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, voorziet geen wijziging op 

structuurniveau, past bij de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de relevante richtpunten 
van de kwaliteitskaart (inpassen); 

b. als de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op 
structuurniveau voorziet (aanpassen), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit 
per saldo ten minste gelijk blijft door: 
1. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de relevante 

richtpunten van de kwaliteitskaart; en 
2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde lid; 

c. als de ruimtelijke ontwikkeling niet past bij de bestaande gebiedsidentiteit (transformeren), wordt 
deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd 
door: 
1. een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van het gehele gebied ook 

aandacht is besteed aan de fysieke en visuele overgang naar de omgeving en de fasering in 
ruimte en tijd, alsmede rekening is gehouden met de relevante richtpunten van de 
kwaliteitskaart; en 

2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde lid. 
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Toetsing 
In het Oosterpark wijzigen een aantal zaken, waaronder de aanpak van het Oosterpark, de aanleg van het 
geluidsscherm over een lengte van 1,7 km, de verplaatsing/uitbreiding van de sportvelden en de extra 
uitbreidingsmogelijkheden voor de kinder- en pannenkoekboerderij. Deze ontwikkelingen passen, dankzij 
de omvang van het Oosterpark, goed bij de aard en schaal van het gebied.  
Met de aanleg van het scherm lijkt in eerste instantie sprake te zijn van aanpassing, maar door de 
afscheidende werking van het scherm tussen het park en de A15 is ook hier sprake van inpassing. De 
groenbeleving wordt versterkt doordat de stilte in het gebied zal toenemen. 
 
Het plan voorziet ook in kleine aanpassing van de bestaande waterstructuur. Met name het oosten van 
het plangebied is de oorspronkelijke slotenstructuur nog deels intact en zichtbaar. In de nieuwe inrichting 
van het park verdwijnt een deel van deze slotenstructuur of wordt minder herkenbaar. Ondanks dat deze 
impact niet heel groot is en de ontwikkelingen op structuurniveau beperkt wijzigen, voorziet het plan voor 
deze ontwikkeling in een aanpassing op structuurniveau.  
 
2. Uitzonderingen vanwege beschermingscategorieën zijn:  
b. een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 2, waarvan de plaats geometrisch 
is bepaald en verbeeld op kaart 14 in bijlage II, kan niet voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling als 
bedoeld in het eerste lid, onder c, tenzij het gaat om de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of 
van natuur of om een in het Programma ruimte uitgezonderde ruimtelijke ontwikkeling of een 
zwaarwegend algemeen belang en voorts wordt voldaan aan de onder c gestelde voorwaarden. 
 
Toetsing 
Het plangebied is gelegen in de 'groene buffer' en 'openbaar recreatiegebied' zone, 
beschermingscategorie 2. Zie ook figuur 3.4. 
 
4. Een bestemmingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt als bedoeld in het eerste 
lid bevat een beeldkwaliteitsparagraaf, waarin het effect van deze ontwikkeling op de bestaande 
kenmerken en waarden wordt beschreven en waaruit blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk 
blijft, voor zover het gaat om een ruimtelijke ontwikkeling: 
 waarbij de richtpunten van de kwaliteitskaart in het geding zijn; of 
 die is gelegen op gronden binnen een beschermingscategorie als bedoeld in het tweede lid, onder a 

en b. 
 
Toetsing 
Het plangebied is geheel gelegen in beschermingscategorie 2. Er wordt een beeldkwaliteitsparagraaf 
opgesteld voor de ruimtelijke ontwikkelingen in dit plan. De beeldkwaliteitsparagraaf is terug te vinden in 
paragraaf 3.3.3. 
 
Conclusie 
Met de ontwikkelingen als verplaatsing/uitbreiding van het sportcomplex voor de honk- en 
softbalvereniging, het plaatsen van een geluidsscherm, aanpak van het park en kleinschaligere zaken als 
het bieden van uitbreidingsmogelijkheden aan de pannenkoekboerderij en kinderboerderij is sprake van 
inpassing. De ontwikkelingen sluiten aan bij de gebiedsidentiteit, het gebruik en de beleving. Met de 
aanleg van het geluidsscherm lijkt in eerste instantie sprake te zijn van aanpassing, maar door de 
afscheidende werking van het scherm tussen het park en de A15 is ook hier sprake van inpassing. 
Het gebied is door de provincie aangewezen als groene buffer en openbaar recreatiegebied, waardoor in 
het gebied een beschermingscategorie 2 geldt. Om aan te tonen dat de ruimtelijke kwaliteit minimaal 
gelijk blijft is een beeldkwaliteitsparagraaf opgenomen.  
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Artikel 6.10 Stedelijke ontwikkelingen 
1. Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende 
eisen: 
 de toelichting van het bestemmingsplan gaat in op de toepassing van de ladder voor duurzame 

verstedelijking overeenkomstig artikel 3.1.6, tweede, derde en vierde lid van het Besluit ruimtelijke 
ordening. 

 
Toetsing en conclusie 
In paragraaf 3.3.1 wordt de uitbreiding van het sportcomplex getoetst aan de ladder voor duurzame 
verstedelijking. Dit is de enige stedelijke ontwikkeling conform de ladder voor duurzame verstedelijking 
binnen het plangebied. 

3.3.3  Beeldkwaliteitsparagraaf 
De voorgenomen ontwikkeling ligt binnen gronden met een beschermingscategorie 2, groene buffer en 
openbaar recreatiegebied. Er wordt een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld waarin wordt onderbouwd 
dat de ruimtelijke kwaliteit in het gebied minimaal gelijk blijft.  Het plangebied is onderdeel van het 
gebiedsprofiel 'IJsselmonde'.  
 
Het landschap 
De in paragraaf 3.3.1 beschreven relevante richtpunten worden in dit stukje 'landschap' gekoppeld aan 
de ambities uit het gebiedsprofiel voor IJsselmonde. 
 
Open zeekleipolderlandschap 
Na de grote stormvloeden in de 14e eeuw is IJsselmonde in de loop van honderden jaren door bedijking 
van opwassen en aanwassen ontstaan. De op- een aanwaspolders zijn moeilijk van elkaar te 
onderscheiden door de grote mate van verstedelijking die op het eiland heeft plaatsgevonden. Grote 
delen van en soms gehele polders zijn bebouwd. In andere polders overheerst het agrarische gebruik, met 
voornamelijk akkerbouw en tuinbouw. Van oudsher hebben deze polders een open karakter. Vaak is de 
poldergrens nog goed herkenbaar als beplante dijk in landelijk gebied en als oud bebouwingslint in 
stedelijk gebied. Het open karakter van deze polders is aangetast door verspreide glastuinbouw en de 
ontwikkeling van o.a. recreatiegebieden met een groenstructuur die niet geënt is op de polderstructuur. 
De nog open delen van de zeekleipolders staan onder grote druk van verstedelijking en functieverandering 
van agrarisch naar recreatief gebruik. 
 
De relevante ambities bij dit onderdeel zijn: 
 Versterken van de polders als onderscheidende ruimtelijke eenheden met een eigen karakter. Bij 

(nieuwe) ontwikkelingen (recreatie, natuur, verbreden landbouw) uitgaan van een sterke en eigen 
identiteit per polder. Eenheid en herkenbaarheid gaan voor absolute openheid. 

 Behoud van het open karakter van de polders door het behouden dan wel versterken van zichtrelaties 
tussen oriëntatiepunten, zoals kerktorens, en polderranden. 

 Versterken van de polderdijken, randen en verkaveling als structuurdrager van de polders. 
 
Het Oosterpark is een voorbeeld van de aanleg van recreatiegebied met groenstructuur die niet geënt is 
op de polderstructuur. De laatste restanten polderstructuur zijn terug te vinden in de slotenverkaveling 
in het oostelijk deel van het plangebied. Dit biedt ook enige openheid in zichtlijnen. De eigen identiteit 
van deze polder prevaleert boven absolute openheid. Daarom is aanpassing aan de slotenstructuur 
geoorloofd.  
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Kwaliteit van de stads- en dorpsrand 
Stads- en dorpsranden die grenzen aan recreatieve groengebieden gaan uit van een geleidelijke overgang 
tussen bebouwd gebied en landschap. Het landschap is volledig getransformeerd: dag- en 
verblijfsrecreatie, sportvelden en volkstuincomplexen of te wel stedelijke en landelijke functies vloeien in 
elkaar over. 
Het zijn over het algemeen stevig beplante gebieden met daarin verschillende recreatieve functies. De 
gebieden zijn dooraderd met recreatieve routes die over het algemeen goed aansluiten op de aanliggende 
woongebieden. De hoogopgaande beplanting verzacht de overgang tussen stad en land, maar de 
inrichting is weinig specifiek. 
 
De ambities bij dit onderdeel zijn: 
 Stedelijke en landelijke functies vloeien in elkaar over en worden in samenhang ontworpen. 

Positionering, schaal, omvang en ligging van nieuwe ontwikkelingen worden daarop afgestemd. 
 De afwisseling in gebruik en inrichting bevorderen door de recreatieve groengebieden te 

differentiëren en zoveel mogelijk aan te sluiten op de ruimtelijke kwaliteiten van het omliggende 
landschap. 

 De toegankelijkheid en beleefbaarheid van de recreatieve groengebieden verbeteren door openbare 
routes te handhaven dan wel te versterken. De groengebieden, waaronder sportvelden, een gezicht 
geven richting de stads- of dorpsrand. 

 
Het Oosterpark kent een geleidelijke overgang richting de dorpsrand met de aanwezigheid van 
sportvelden, het tuincentrum en enkele parkeerplaatsen aan de noordzijde van het park. De overgang van 
het sportcomplex naar de wijk Drievliet wordt verzacht door de aanleg van meer groen aan de noordzijde 
van het sportcomplex en ter plaatse van huidige parkeerplaatsen.  
De gemeente streeft naar het verhogen van recreatie- en natuurwaarde met de aanpak van het park. 
Hiermee wordt de algehele kwaliteit van het park versterkt en verbeterd, maar dit draagt niet specifiek 
bij aan de gestelde ambities. 
 
Vrijetijdslandschap 
In het gebied IJsselmonde bevinden zich meerdere vrij toegankelijke stedelijke uitloopgebieden en 
dagrecreatiegebieden. Zo kent Ridderkerk het Oosterpark aan haar zuidkant. 
De recreatiegebieden zijn parkachtig ingericht en kennen verschillende voorzieningen. Veel gebieden 
worden intensief gebruikt. In de gebieden liggen wandelroutes en vaak zijn ze ook aangesloten op het 
fietsknooppuntennetwerk. Veel van de recreatieterreinen gaan echter geen landschappelijke relatie aan 
met het polderlandschap in de omgeving. 
 
De relevante ambities bij dit onderdeel zijn: 
 Versterken van de diversiteit van de recreatiegebieden. Hiervoor kan aangesloten worden bij 

karakteristieken van de omgeving, zoals de cultuurhistorie, de ligging aan de Oude Maas of in de 
polder. Hierbij ook uitgaan van de behoeftes van diverse recreantengroepen; 

 De verschillende recreatiegebieden met elkaar verbinden door een uitgebreid routenetwerk. 
Uitgangspunt zijn logische en aangename routes voor verschillende modaliteiten; voor ieder wat wils; 

 Stedelijke uitloopgebieden benutten bij de vormgeving van de stad- en dorpsranden en het verbinden 
van stad en land (zie ook Kwaliteit in stad- en dorpsrand); 

 
Door het Oosterpark lopen verschillende wandel-, fiets- en ruiterpaden. Behoud en versterking van deze 
netwerken is gewenst. De Oosterparkweg wordt ingericht als doorgaande snelfietsroute. Over de overige 
wandel-, fiets- en ruiterroutes in het park wordt nog nagedacht en is mede afhankelijk van waar het 
geluidsscherm exact wordt geplaatst. Verder is de gemeente voornemens de laatste restanten 
slotenverkaveling te verlanden. Hiermee worden de laatste zichtbare restjes polderlandschap 
tenietgedaan. Dit past in de trend dat veel recreatieterreinen geen landschappelijke relatie met het 
polderlandschap aangaan. 
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Landschappelijke en stedebouwkundige structuren  
Het Oosterpark wordt aan vrijwel alle zijden duidelijk begrenst. In het noorden door de Oosterparkweg, 
in het westen en zuiden door de snelwegen A15 en A16 en in het oosten door de Rotterdamseweg. Het 
Oosterpark is gelegen in een polder. Deze polder heet 'Oud-Reijerwaard' en de slotenstructuur is ook na 
de aanleg van het Oosterpark in de jaren '70 en '80 nog gedeeltelijk intact gebleven. Sinds die tijd is het 
park ook in gebruik als recreatiegebied gericht op families.  
 

 
Figuur 3.7 - de polder Oud-Reijerwaard (bron: Topotijdreis.nl, jaar: 1972) 
 
Tegenwoordig is de verkaveling ondergeschikt geraakt aan het gebruik en de beleving van het park. Dat is 
de reden waarom het aanvaardbaar wordt geacht verder van deze verkaveling af te stappen, zolang de 
recreatie- en natuurwaarde en het gebruik en de beleving van het park maar toenemen.  
 
De kavel 
De ontwikkelingen dienen integraal bekeken te worden. Daarom is het behandelen van de individuele 
ontwikkelingen op kavelniveau minder interessant.  
 
Het gebouw 
Op het niveau van het gebouw zijn de ontwikkelingen nog niet concreet genoeg. 
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3.4  Gemeentelijk beleid 
 

3.4.1  Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 
In september 2017 heeft de gemeente Ridderkerk de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 vastgesteld. Deze 
visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en laat ruimte voor initiatieven vanuit de 
Ridderkerkse samenleving. De visie vormt een basis voor nieuwe ontwikkelingen en 
bestemmingsplannen. De identiteit van Ridderkerk is in drie kernwaarden samen te vatten: 
 
 Sterke wijken, goed verbonden 
De meeste wijken in Ridderkerk zijn ontstaan als dorpen en vormen een absolute kernwaarde in 
Ridderkerk. De sociale cohesie binnen de wijken is dan ook sterk. Dat uit zich in een sterk en hecht 
verenigingsleven en het feit dat nieuwe bewoners niet kiezen voor Ridderkerk, maar voor een specifieke 
wijk. De wijken Bolnes, Slikkerveer en Drievliet hebben een levendig wijkwinkelcentrum. 
 
 Groen-blauwe oase 
De aanwezigheid van een rijke, stevige, groene infrastructuur, die de rand van Ridderkerk in een groene 
jas hult en de woon- en werkgebieden dooradert, is een belangrijke kernwaarde om te behouden en te 
versterken. Deze groene gebieden en het water dienen als buffer tegen de verstedelijkingsdruk van de 
regio Rotterdam en de regio Drechtsteden. Daarnaast dragen de groene gebieden en het water bij aan 
een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreëren en een aantrekkelijk leefklimaat.  
 
De ‘groen-blauwe kraag’ van Ridderkerk is samengesteld uit de bestaande grotere groengebieden 
Oosterpark, Reyerpark, Donckse Bos en Donckse velden, de Gorzen, de Grienden en het Waalbos en uit 
de rivieren de Noord, de Nieuwe Maas en de Waal. Recent heeft de nieuwe inrichting van de  
Crezéepolder als getijdepark die groene omhulling versterkt.  
 
 Kloppend hart 
Ridderkerk is uniek vanwege de centrale ligging van bedrijventerrein Donkersloot. Ongeveer de helft van 
het aantal werknemers in Donkersloot woont ook in Ridderkerk. Daarnaast kenmerkt de Ridderkerker zich 
door een hoog arbeidsethos. Ridderkerk heeft een werkend en kloppend hart, waar een grote diversiteit 
aan bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en winkels aanwezig is.  
 
Gezondheid en leefbaarheid 
Daarnaast zet de gemeente in op het verbeteren van de Gezondheid en leefbaarheid. In de visie wordt 
een verdere verbetering van de luchtkwaliteit, veilige speelomgeving voor kinderen en voldoende, veilige 
en gemakkelijke mogelijkheden om te voet en per fiets te verplaatsen voorgesteld. Ook moet het aantal 
geluidgehinderden worden teruggebracht.  
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Figuur 3.8 - overzichtskaart wijken van Ridderkerk uit de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 (bron: 
gemeente Ridderkerk) 
 
Versterken groen-blauwe netwerk 
Ridderkerk is zoals gezegd omzoomd met een groene kraag. Een stevige en goed onderhouden groen-
blauwe structuur met veel vertakkingen in de diverse woon- en werkgebieden is noodzakelijk voor een 
gezonde leefomgeving. Dit biedt op een natuurlijke manier ook ruimte aan zaken als waterberging en de 
absorptie van geluid en fijnstof. Hiermee wordt de kwaliteit van de leefomgeving verhoogd. Een andere 
manier van het verhogen van de kwaliteit van leefomgeving is door het versterken van de 
recreatiemogelijkheden. In figuur 3.9 is het Oosterpark weergegeven. Het Oosterpark is een familiepark 
dat gelegenheid biedt voor familievermaak door de aanwezigheid van zonneweides, picknicktafels en 
banken, maar ook een uitspanning, speelvelden en kinderboerderij zijn daarin onmisbaar. 
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Figuur 3.9 - visie op het groen-blauwe netwerk met in het rood omcirkelt het Oosterpark (bron: gemeente 
Ridderkerk) 
 
Toetsing en conclusie 
De gemeente geeft in haar visie het Oosterpark weer als familiepark. Dat is het in feite ook al, met het 
zwemstrandje, pannenkoekboerderij en de kinderboerderij. Dit blijft behouden en dit plan biedt zelfs 
uitbreidings- of vernieuwingsmogelijkheden aan deze recreatiemogelijkheden. Ook zet de gemeente in 
op het verbeteren van de gezondheid en leefbaarheid van de omwonenden en het park. Het plaatsen van 
het geluidsscherm vermindert de geluidshinder afkomstig van de A15 op het achterliggende gebied, 
waaronder de wijken Drievliet-Het Zand en Oost. Bovendien wordt het park nog uitnodigender om naar 
toe te gaan en daarmee voor de mens om in beweging te komen. Ook biedt de uitbreiding van het 
sportcomplex een deel van de bevolking extra sportmogelijkheden. De voorgenomen ontwikkelingen in 
het Oosterpark sluiten dan ook goed aan bij de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035. 
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3.4.2  Visie Landschapstafel IJsselmonde 
De landschapstafel IJsselmonde is een bestuurlijke samenwerking tussen de zes gemeenten op 
IJsselmonde (Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en 
Zwijndrecht), de provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta, Zuid-Hollands Landschap, 
Staatsbosbeheer en Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. Het doel van de landschapstafel is om een 
stimulans te geven aan het recreatief aantrekkelijker, toegankelijker en bruikbaarder maken van het 
groene landschap en daarmee aan de versterking van het economisch vestigingsklimaat.  
De landschapstafel zet zich in voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur op het eiland 
IJsselmonde. Dat betekent een aantrekkelijk landschapspark, goede recreatiemogelijkheden voor 
iedereen op IJsselmonde en veelzijdige natuur.  
 
Toetsing en conclusie 
Het beleid uit de landschapstafel IJsselmonde sluit aan bij de voorgenomen ontwikkelingen met 
betrekking tot het Oosterpark. 
 

3.4.3  Groenvisie Ridderkerk 
Op 7 juli 2020 heeft de raad van Ridderkerk de Groenvisie Ridderkerk vastgesteld. Hierin ambieert 
Ridderkerk de groenste gemeente van het eiland IJsselmonde te worden. In de visie schetst de gemeente 
de huidige groensituatie en wordt aan de hand van zes ambities weergegeven hoe haar doel van een 'sterk 
Ridderkerk waar bewoners gelukkig en gezond zijn' wil behalen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 
Omgevingsvisie waarin het versterken van groen-blauwe netwerken een grote rol speelt. De Groenvisie 
vloeit dan ook voort uit de Omgevingsvisie. De ambities zijn in de Groenvisie weer vertaald in een aanpak. 
Er is een aanpak bedacht voor: 
 een aanpak voor de grote groengebieden (o.a. Oosterpark); 
 een aanpak voor de hoofdgroenstructuur; 
 een aanpak voor de wijken; 
 en een aanpak voor de bedrijventerreinen en winkelcentra. 
 
Toetsing en conclusie 
Het Oosterpark wordt in de Groenvisie genoemd als 'te verbeteren' park/groot groengebied. De 
gemeente wil meer variatie bieden tegen de 'saaiheid' van het park en moet er meer variatie komen in 
aanbod van functies en beleving. Ook wil de gemeente de biodiversiteit in het Oosterpark bevorderen. De 
bewoners van Ridderkerk hebben in de visie aangegeven dat ieder park zijn eigen identiteit moet krijgen. 
Met het voorliggende bestemmingsplan zet de gemeente duidelijk in om het Oosterpark te verbeteren en 
in te richten als een toekomstbestendig park dat een positief effect heeft op zowel de fysieke als mentale 
gezondheid van de omwonenden en de gebruikers van het park. In het park worden bepaalde functies 
steviger neergezet, zoals de kinderboerderij en het pannenkoekhuis. De aanpak van het park biedt de 
gemeente kansen om het park haar eigen identiteit verder te laten ontwikkelen. 

3.4.4  Visie Externe Veiligheid 
In de Visie Externe Veiligheid van de gemeente Ridderkerk (vastgesteld november 2011) zet de gemeente 
in op een duurzame en zo veilig mogelijke ontwikkeling van Ridderkerk. In de visie wordt voornamelijk 
gefocust op de uitwerking van de kaders voor het groepsrisico. Met het groepsrisico kan de gemeente 
aangeven welke risico's zij aanvaardbaar vindt. Het gemeentebestuur heeft namelijk een wettelijke 
verantwoordingsplicht bij toename van het groepsrisico door een toename van personendichtheid of 
externe veiligheidsbronnen. 
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Gemeente Ridderkerk hanteert de volgende ambities ten aanzien van externe veiligheid: 
1. Ridderkerk is en blijft zo veilig mogelijk voor risico’s van gevaarlijke stoffen. Deze ambitie wordt als 

volgt bereikt: 
a. Waar mogelijk het advies van de VRR opvolgen bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
b. Als dit niet mogelijk is dan wordt de MAL Groepsrisico toegepast (zie kader, pag. 18) 

2. Nieuwe risicobronnen worden in principe geweerd uit de gemeente, uitgezonderd op 
bedrijventerreinen mits aan concrete voorwaarden wordt voldaan. 

3. Streven naar uitplaatsing van de risicobronnen uit de woonomgeving (tankstations). 
4. De gemeente brengt de beheersbaarheid op orde (inzet hulpdiensten, bereikbaarheid ed). 
5. Aanpassen route gevaarlijke stoffen als ruimtelijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. 
6. Voor risicocommunicatie wordt aangesloten bij de landelijke overheidscampagnes 
 
Voor nieuwe ontwikkelingen strekt het tot de aanbeveling om de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
(VRR) in de voorbereidingsfase te betrekken om eventuele risico's zo goed mogelijk te kunnen beheersen.  
 
Toetsing en conclusie 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet het groepsrisico verantwoord worden. Dit wordt gedaan in paragraaf 
4.8 van deze toelichting. Er is een beknopte verantwoording van het groepsrisico geschreven. Daarnaast 
is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in een vroeg stadium betrokken bij de planontwikkeling; 
namelijk in de vooroverlegfase. Het advies van de VRR uit het vooroverleg is toegevoegd in paragraaf 6.2. 
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van externe veiligheid is daarmee gevolgd. 

3.5  Overig 

3.5.1  Wijkprogramma Drievliet 
De gemeente stelt een wijkprogramma op per wijk. Hierin staat geen beleid uitgewerkt, maar worden 
concrete ontwikkelingen genoemd die gewenst zijn voor de komende 5 jaar. In het wijkprogramma 
Drievliet wordt hierin de aanpak van geluidshinder genoemd en het bevorderen van de gezondheid van 
de gebruikers en omwonenden. Samen met Staatsbosbeheer willen de bewoners de diversiteit van het 
park vergroten, om zo uiteindelijk de kwaliteit van het park te verbeteren. 
 
Toetsing en conclusie 
Middels dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de gewenste ontwikkelingen die in het 
wijkprogramma Drievliet zijn benoemd. 

3.5.2  Startnotitie sport- en recreatie (provincie Zuid-Holland) 
De startnotitie sport en recreatie van de provincie Zuid-Holland vormt de basis voor nieuw recreatie en 
sportbeleid dat in samenhang met elkaar wordt ontwikkeld. De provincie werkt hieraan omdat zij sport 
en recreatie bevorderlijk is voor de gezondheid, het geluk en de vitaliteit van haar inwoners. Uiteindelijk 
moet de notitie landen in het omgevingsbeleid van de provincie en vormt het de provinciale strategie 
gericht op een gezonde, vitale en weerbare bevolking. Ook draagt het bij aan recreatiemogelijkheden om 
de hoek en aan het verbeteren van de kwaliteit voor inrichting, beheer, functies en financiering van 
recreatiegebieden in combinatie met sportmogelijkheden. 
 
Toetsing en conclusie 
De ontwikkelingen in dit bestemmingsplan staan in één lijn met de startnotitie sport- en recreatie van de 
provincie Zuid-Holland. Het bevordert een gezonde, vitale en gelukkige bevolking die gebruik kunnen 
maken van recreatiemogelijkheden om de hoek in combinatie met sport in een kwalitatief verbeterde 
omgeving. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten 

4.1  Verkeer en parkeren 
Toetsingskader 
Op het gebied van verkeer en vervoer bestaat geen specifieke wetgeving die relevant is voor de 
voorgenomen activiteit. Wel dient in het kader van het ruimtelijk plan dat de activiteit mogelijk maakt, te 
worden onderbouwd dat het geheel voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit houdt onder meer 
in dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te zijn en de eventuele verkeerstoename niet 
leidt tot knelpunten in de verkeersafwikkeling. 
 
Ontsluiting 
Het plangebied grenst aan de Oosterparkweg (noordzijde), de Rotterdamseweg (oostzijde) en de A15 
(zuidzijde). De Oosterparkweg is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom waar een 
maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.  
 
Langzaam verkeer 
Het park is uitstekend bereikbaar voor bewoners van de wijken Drievliet-Het Zand en Oost die gebruik 
maken van de vele fiets- of wandelpaden. Ook voor andere bewoners van Ridderkerk is het park goed te 
bereiken via de Geerlaan of door de wijk Drievliet-Het Zand en Oost heen te fietsen of te wandelen. Via 
onderdoorgangen van het knooppunt Ridderkerk Zuid (A15/A16) kan per fiets Oostendam, Rijsoord en 
Hendrik Ido Ambacht worden bereikt. Binnen het plangebied zijn veel wandel-, fiets- en ruiterpaden 
aanwezig. Deze worden met de ontwikkeling deels gewijzigd. Daarbij wordt ook de regionale fietsroute 
53 die door het park voert aangepast. Deze gaat deels over de Oosterparkweg voeren, die wordt 
heringericht als (snel) fietsstraat, waar de auto te gast is. 
 
Auto-ontsluiting 
Ook met de auto is het park goed te bereiken. Dit is met name van belang voor het bezoek van uitspelende 
verenigingen aan het sportcomplex. Vanaf de Oosterparkweg zijn er verschillende inprikkers aanwezig die 
de parkeerterreinen en voorzieningen in het Oosterpark ontsluiten. Vanaf het plangebied kan via de 
Visvliet en Vlietlaan in noordoostelijke richting de Rotterdamseweg worden bereikt. In noordwestelijke 
richting leiden o.a. de Geerlaan, Burgemeester de Zeeuwstraat en Populierenlaan naar de 
Rotterdamseweg. Via de Rotterdamseweg kan het hoofdwegennet worden bereikt. 
 
Parkeren 
 
Parkeerbehoefte 
Hoeveel parkeerplaatsen er in de toekomstige situatie aanwezig dienen te zijn binnen het plangebied, is 
afhankelijk van de beoogde functies in het gebied en de keuze in vervoerswijze die bezoekers maken. De 
aanpak van het park heeft voornamelijk een kwaliteitsverbetering als doel, waarbij niet direct veel meer 
parkeerders worden verwacht. Dit geldt ook voor de beperkte uitbreidingen die mogelijk worden 
gemaakt. 
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Parkeeraanbod 
In de huidige situatie zijn er binnen het plangebied vijf parkeerterreinen aanwezig. De locaties van de 
parkeerterreinen zijn weergegeven op figuur 4.1. Met de voorgenomen ontwikkeling wijzigt het aantal 
parkeerplaatsen op deze parkeerterreinen. Een indicatie van het huidige en toekomstige aantal 
parkeerplaatsen wordt gegeven in tabel 4.1. 
 

 
Figuur 4.1 Parkeerterreinen Oosterparkweg 
 
Tabel 4.1 Indicatie aantal parkeerplaatsen (huidig en toekomstig) 
Parkeerlocatie Huidig aantal Toekomstig aantal 
1. Parkeerterrein west 32 parkeerplaatsen 32 parkeerplaatsen 
2. Kinderboerderij 70 parkeerplaatsen 93 parkeerplaatsen 
3. Tuincentrum, bloemenjungle 80 parkeerplaatsen 80 parkeerplaatsen 
4. Pelikaan 69 parkeerplaatsen 0 parkeerplaatsen 
5. Sportpark 66 parkeerplaatsen 90 parkeerplaatsen 
Totaal 317 parkeerplaatsen 295 parkeerplaatsen 

 
Uit tabel 4.1 is op te maken het aantal parkeerplaatsen in het plangebied met circa 22 afneemt. Het 
uitgangspunt van de gemeente is om deze 22 parkeerplaatsen elders in het park te compenseren als blijkt 
dat de parkeerdruk op de verschillende terreinen te hoog wordt. Als blijkt dat er een overschot aan 
parkeerplaatsen blijft, dan is de compensatie van 22 parkeerplaatsen niet noodzakelijk.  
 
Aan parkeerlocatie 1 en 3 wijzigt niets. Het aantal parkeerplekken blijft gelijk. De parkeerbehoefte is hier 
op maat. Parkeerlocatie 4 'Pelikaan' wordt opgeheven, omdat bezoekers van het park hier weinig gebruik 
van maken. Een aanzienlijk deel van de parkeerplaatsen die hier vervallen wordt bij meer gebruikte 
locaties 2 en 5 gevoegd. Op locatie 2 en 5 vindt juist ook het parkeren plaats voor de functies  waaraan 
beperkte uitbreidingsmogelijkheden binnen dit plan worden geboden. Het is dus een logische keuze om 
de parkeercapaciteit naar daar over te hevelen.  
 
Het aantal parkeerplaatsen bij het sportcomplex (locatie 5) wordt uitgebreid. De gemeente Ridderkerk 
hanteert kencijfers van het CROW als parkeernorm. Het CROW heeft geen aparte parkeernormen voor de 
verschillende sportfuncties (midgetgolf, tennis, softbal/honkbal). De kencijfers voor 'sportvelden' worden 
gehanteerd. Ridderkerk kan qua stedelijkheid worden gecategoriseerd als sterk stedelijk gebied. Het 
Oosterpark bevindt zich in de rest bebouwde kom. De gemeente Ridderkerk hanteert buiten het centrum 
het maximale CROW-kencijfer als parkeernorm (bron: Verkeersplan Ridderkerk 2011 – 2015 Module 
Parkeren). CROW-publicatie 381 (2018) geeft voor sportvelden een maximaal parkeerkencijfer van 27,0 
parkeerplaatsen per hectare netto terrein. Met de ontwikkeling wordt het aantal parkeerplaatsen bij het 
sportcomplex uitgebreid van 66 naar 90 parkeerplaatsen (+ 24 parkeerplaatsen). Het netto terrein 
oppervlak van het vernieuwde sportcomplex bedraagt ongeveer 3 hectare. Het aantal parkeerplaatsen 
voldoet daarmee (ruim) aan de parkeernorm. Het surplus aan parkeerplaatsen maakt het mogelijk dat 
hier, zeker op momenten dat het sportterrein maar deels in gebruik is, wandelaars van het park hier ook 
parkeren. 



  33  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20201388 
  

Met de uitbreiding van 23 parkeerplaatsen op terrein 2 wordt ingespeeld op de beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden bij de kinderboerderij en de pannenkoekboerderij en wordt centraal in het 
park voorzien in extra plekken voor wandelaars. 
 
Mocht in de toekomst toch blijken dat er knelpunten ontstaan met parkeren, dan kan -waar nodig- 
aansluitend aan de bestaande parkeerlocaties worden voorzien in extra parkeergelegenheid om zo de nu 
voorgestelde afname van 22 plekken te compenseren. 
 
Verkeersgeneratie en –afwikkeling 
De aanpak van het park heeft voornamelijk een kwaliteitsverbetering als doel, waarbij geen relevante  
extra verkeersbewegingen van en naar het plangebied worden verwacht. De uitbreidingsmogelijkheden 
die het bestemmingsplan biedt zijn beperkt en ook vooral gericht op bezoekers en sporters die nu ook al 
het park en de sportvelden bezoeken. Op piekmomenten, zoals weekenddagen waarop het sportcomplex 
intensief wordt gebruikt en er veel recreanten naar het Oosterpark komen, kan er wel een drukker 
verkeersbeeld ontstaan. Door de goede ontsluiting en de spreiding van de verschillende parkeerterreinen 
over het gebied, is de verwachting echter dat deze pieken niet leiden tot knelpunten in de 
verkeersafwikkeling. Aanpassingen aan de infrastructuur zijn mede daarom niet noodzakelijk noch 
voorzien.  
Wel wordt, zoals aangegeven onder langzaam verkeer, de Oosterparkweg heringericht als fietsstraat. 
Uitgaande van de verkeersintensiteit aldaar is dit goed mogelijk. Tevens zal dit een duidelijk signaal zijn 
naar de automobilisten (ze zijn te gast) op deze recreatieve route. 
 
Conclusie 
Het plangebied is goed ontsloten. Verspreid over het park zijn er voldoende parkeerterreinen aanwezig 
die toegankelijk zijn via de Oosterparkweg. De aanpak van het park heeft voornamelijk 
kwaliteitsverbetering als doel, waarbij niet direct veel meer parkeerders en verkeersbewegingen worden 
verwacht. Er zijn daarom vanwege de ontwikkelingen ook geen (grootschalige) aanpassingen aan de 
(omliggende) infrastructuur nodig. Wel wordt één parkeerterrein opgeheven en worden twee terreinen 
uitgebreid. Het aantal parkeerplaatsen binnen het plangebied neemt met de ontwikkeling met circa 22 
af. Dit aantal kan, als dit alsnog nodig blijkt, aansluitend op de al bestaande  parkeerterreinen worden 
gerealiseerd.  

4.2  Ecologie 
Toetsingskader 
Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming 
en het beleid van de provincie ten aanzien van het Natuurnetwerk Zuid-Holland de uitvoering van het plan 
niet in de weg staan. 
 
Wet natuurbescherming 
Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier- en 
plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke 
regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 
De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 
 Natura-2000 gebieden; 
 Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
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De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk 
van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de 
leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke 
habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 
 
Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de 
provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen 
deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.  
 
Soortenbescherming 
In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:  
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;  
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;  
 overige soorten.  
 
Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland 
In de provincie Zuid-Holland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in de 
bodem brengen van meststoffen. In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, 
daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied, bestendig 
beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw, bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, 
watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 
natuurbeheer, of bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald 
gebied worden vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage 6 bij de verordening. 
Het betreft aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, 
gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, 
meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat. 
 
Onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een natuur- of groengebied met een beschermde status, zoals 
Natura 2000 (figuur 4.2). Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, Boezems Kinderdijk, ligt op een afstand 
van circa 2 kilometer. Niet alle Natura 2000-gebieden zijn gevoelig voor stikstofdepositie. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de Natura 2000-gebieden Oude Maas en Boezems Kinderdijk. Het meest nabijgelegen 
gebied met verzuringsgevoelige habitats betreft het Natura 2000-gebied Biesbosch. De minimale afstand 
van dit Natura 2000-gebied tot het plangebied bedraagt circa 9,5 kilometer.  
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Figuur 4.2  Natura 2000-gebieden ten opzichte van het plangebied (bron: AERIUS Calculator) 
 
Het plangebied maakt ook geen deel uit van de Natuur Netwerk Nederland (NNN) (zie figuur 4.3). Het 
dichtstbijzijnde NNN gebied ligt op een afstand van circa 600 meter.  
 

 
Figuur 4.3 Ligging plangebied ten opzichte van NNN (bron: geo-loket provincie Zuid-Holland) 
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Het plangebied ligt niet in beschermde natuurgebieden. Directe effecten als areaalverlies en 
versnippering kunnen derhalve worden uitgesloten. Gezien de afstand kunnen tevens effecten als 
verstoring en effecten op de waterhuishouding worden uitgesloten. Vermesting en verzuring als gevolg 
van stikstofdepositie zijn echter niet op voorhand uit te sluiten. Met het programma AERIUS Calculator 
zijn berekeningen uitgevoerd voor de aanleg- en gebruiksfase van dit project. Uit de rekenresultaten blijkt 
dat voor zowel de aanleg- als de gebruiksfase geen sprake is van stikstofdeposities hoger dan 0,00 
mol/ha/jaar. Significant negatieve effecten zijn daarmee uitgesloten. De berekeningen en bijbehorende 
memo zijn bijgevoegd in Bijlage 1. 
 
Soortenbescherming 
Om de effecten van de aanpak van het Oosterpark met betrekking tot soortenbescherming te bepalen is 
een Quickscan Flora en Fauna uitgevoerd. Dit onderzoek is bijgevoegd in Bijlage 2. Naast de effecten van 
een aantal ruimtelijke ingrepen (uitbreiding sportcomplex, aanleg geluidsscherm, aanleg plek natuurlijk 
spelen) is de gemeente ook op zoek naar mogelijkheden om de natuurwaarden te verbeteren in het park. 
 
Vogels 
Alle inheemse broedvogels en hun nesten zijn beschermd gedurende de broedtijd. Enkele soorten is het 
nest het jaarrond beschermd. De afgelopen 10 jaar zijn zeven jaarrond beschermde vogelsoorten in het 
Oosterpark waargenomen. Van de ooievaar en de wespendief is bekend dat deze passanten waren, 
doordat ze geen nestindicerend gedrag vertoonden.  
In het Oosterpark komen verder de buizerd, de sperwer, de boomvalk, de ransuil en de huismus voor als 
soort waarvan het jaarrond de nesten beschermd zijn. In figuur 4.4 zijn van deze soorten de 
waarnemingen/nesten aangegeven. Van de ransuil is geen nest bekend, maar het is niet uit te sluiten dat 
deze soort in het park broed. 
Van de sperwer is bekend dat deze voor de uitdunning van het bos in de winter van 2011-2012 ook nesten 
had in het oosten van het park. Door de dunning zijn de bosvakken nu ongeschikt geraakt, maar op termijn 
kan het zijn dat dit deel van het park weer geschikt wordt om te broeden. 
 
De jaarrond beschermde vogelsoorten zijn ingedeeld in verschillende categorieën.  Dit hangt 
voornamelijk samen met de reden voor de jaarronde bescherming. In het Oosterpark komen vogelsoorten 
voor uit categorie 2, 4 en 5 van de jaarrond beschermde nesten. De huismus valt in categorie 2. De buizerd, 
de sperwer, de boomvalk en de ransuil vallen in categorie 4. De nesten van soorten uit categorie 1 t/m 4 
zijn jaarrond beschermd. Voor categorie 5 geldt dat de nesten alleen beschermd zijn in het broedseizoen. 
 

 
Figuur 4.4 - Overzicht van jaarrond beschermde nesten. Elke stip is een nest; een cirkel is een territorium 
van een broedpaar; een vierkant staat voor een nestindicerende waarneming. Blauw = sperwer, rood = 
buizerd, geel = boomvalk, paars = huismus. (ondergrond: zomerluchtfoto PDOK, 2020) 
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Van de laatste categorie jaarrond beschermde soorten (categorie 5) is alleen om zwaarwegende 
ecologische redenen een ontheffing nodig. Deze soorten zijn honkvast, maar voldoende flexibel om in 
individuele gevallen een nieuw nest te bouwen op een andere plek. Als werkzaamheden een negatief 
effect op de staat van instandhouding van de soort hebben dan is sprake van zwaarwegende ecologische 
redenen. In dat geval dient een ontheffing te worden aangevraagd. Het gaat om de volgende soorten: 
blauwe reiger, bosuil, grote bonte specht, groene specht, ijsvogel, koolmees, pimpelmees, boomkruiper, 
spreeuw, ekster en de zwarte kraai. 
 
Zoogdieren 
Voor de meeste beschermde zoogdieren in de Wet natuurbescherming is het Oosterpark ongeschikt als 
leefgebied. Alleen vleermuizen komen in het park voor. Op de Natuurwaardenkaart van de BAR-
gemeenten staat het Oosterpark als foerageergebied aangemerkt. Niet alleen de dieren zelf, maar ook de 
gebiedsfuncties zijn beschermd in de Wet natuurbescherming. Het gaat dan om verblijfsplaatsen, vaste 
vliegroutes en essentiële foerageergebieden.  
Potentiële verblijfplaatsen zijn er voldoende in het park, waaronder aan de rand van de bosvakken en 
gebouwen met een geschikte binnenruimte. Daarnaast maken vleermuizen vaak gebruik van vaste 
vliegroutes, zoals bomenlanen. Het park kent hier een uitstekende structuur voor en het is dan ook 
waarschijnlijk dat er een of meerdere vaste vliegroutes in het park aanwezig zijn. 
De laatste beschermde gebiedsfunctie is het essentiële foerageergebied. Of er sprake is van een essentieel 
foerageergebied in het park is hangt af van het gebiedsgebruik door vleermuizen in het onderzoeksgebied 
en de omgeving. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten in deze context worden geanalyseerd om te bepalen 
of een ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig is. 
 
De overige zoogdieren vallen onder de 'nationaal beschermde/andere soorten' van art. 3.10 uit de Wet 
natuurbescherming. In Zuid-Holland zijn bijna alle overige zoogdieren vrijgesteld van een ontheffing. 
Alleen de steenmarter staat niet op deze lijst, maar hiervan is in het park nog nooit een waarneming 
gedaan. Voor alle soorten op de vrijstellingslijst geldt dat een ontheffing nodig is indien de activiteit een 
negatief effect kan hebben op de staat van instandhouding van de soort. Op basis van het algemene 
voorkomen van deze soorten zal dit over het algemeen niet het geval zijn, maar voor het konijn, haas, 
bunzing dient hier wel aandacht aan besteed te worden. 
 
Vaatplanten 
In het Oosterpark geen groeiplanten van beschermde vaatplanten van de Wet natuurbescherming 
bekend. De omstandigheden voor het voorkomen van strikt beschermde vaatplanten zijn niet geschikt. 
Het voorkomen van beschermde vaatplantsoorten kan daarom worden uitgesloten. 
 
Amfibieën 
Beschermde amfibiesoorten komen niet voor in de gemeente Ridderkerk. Ook van de zwerfsoort 
'rugstreeppad', die lange afstanden kan afleggen, is het voorkomen onwaarschijnlijk. De dichtstbijzijnde 
locatie waar deze soort is waargenomen is Alblasserdam. Tussen Ridderkerk en Alblasserdam zitten een 
aantal grote infrastructurele barrières, zoals de rivier.  
Enkele nationaal beschermde soorten komen wel voor in het Oosterpark, zoals de bruine kikker, de 
meerkikker/bastaardkikker, de gewone pad en kleine watersalamander. De provincie heeft deze soorten 
echter op de provinciale vrijstellingslijst geplaatst.  
 
Vissen 
De waterkwaliteit van het park is een zorgenkindje. In de grote recreatieplas treedt regelmatig blauwalg 
op. De waterkwaliteit en het type watergangen maakt het gebied ongeschikt voor beschermde soorten. 
 
Insecten en ongewervelden 
Het Oosterpark beschikt niet over een leefgebied voor beschermde insecten. 
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Weekdieren, Reptielen 
Op basis van landelijke spreidingsgegevens en het ontbreken van een geschikt biotoop in het Oosterpark 
kan het voorkomen van beschermde weekdieren en reptielen worden uitgesloten.  
 
Per ontwikkeling wordt hieronder beschouwd wat de eventuele consequenties zijn op 
soortenbescherming. 
 
 Aanpassing sportcomplex 
Het effect van deze ruimtelijke ontwikkeling is lokaal. Voor zover bekend leven er geen beschermde 
soorten in de bosvakken rondom het sportcomplex die elders in het park niet te vinden zijn. Met de 
aanpassing van het sportcomplex wordt wel geadviseerd soortgericht onderzoek naar het voorkomen van 
broedplaatsen van de ransuil te doen.  
Met de uitbreiding van het sportcomplex wordt de broedplaats van de buizerd gehinderd. Aandachtspunt 
is om voldoende afscherming te creëren tussen het sportcomplex en het nest in verband met geluids- en 
lichtoverlast. Hetzelfde geldt voor een eventueel nest van de boomvalk. 
Er dient onderzoek plaats te vinden naar het gebiedsgebruik door vleermuizen bij aanpassing van de 
ligging van de velden en sloop van het clubgebouw op het sportcomplex.  
Beschermde soorten van andere soortgroepen waarvoor een ontheffing nodig is, zijn niet bekend in dit 
deel van het park.  
 
 Aanleg geluidsscherm 
De aanleg van het geluidsscherm heeft een groot negatief effect op de natuurwaarden in het park. Zo 
verdwijnen een aantal oude en grote bomen. De aanleg van het geluidsscherm heeft een direct effect op 
twee nestlocaties van de buizerd. Het verwijderen of aantasten van de nestplekken is ontheffingsplichtig. 
Ook bevinden zich in deze bomen potentiële broedplekken voor de boomvalk. Het dient onderzocht te 
worden of in een van de te kappen bomen nesten van deze soort voorkomen. Ook geldt dat voor de 
boomvalk het aantal alternatieve nestplekken wordt verkleind door de bomenkap. 
Ook voor de aanleg van het geluidsscherm dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar het effect van 
deze ontwikkeling op de beschermde gebiedsfuncties van vleermuizen.  
De beschermde soorten van overige soorten kunnen op basis van het voorkomen en biotoop 
redelijkerwijs worden uitgesloten. Er dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van 
vogels. 
 
 Aanleg plek natuurlijk spelen 
De inrichting van één bosvak voor natuurlijk spelen heeft een beperkt effect op de flora en fauna. Om te 
voorkomen dat sperwers het territorium verlaten is uitbreiding van potentieel broedgebied in westelijke 
richting nodig. Inmiddels is de locatie voor natuurlijk spelen reeds gerealiseerd.  
 
 Algemeen 
Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen, omdat alle 
beschermde soorten beschermd zijn tijdens het broeden.  Controleer voorafgaand aan de 
werkzaamheden op aanwezigheid van broedende vogels en nesten.  
Verder geldt voor alle werkzaamheden de zorgplicht. Dit houdt in dat onnodige schade en verstoring van 
planten en dieren zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Bij werkzaamheden moet men zorgvuldig 
handelen. Voor bomenkap geldt de APV van de gemeente Ridderkerk. 
 
Conclusie 
De voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot negatieve effecten op enkele beschermde 
soorten. Daarom dient er vervolgonderzoek te worden uitgevoerd voor de uitvoeringswerkzaamheden 
kunnen worden gestart. Het gaat om vervolgonderzoek naar vleermuizen, de boomvalk en de ransuil. Ook 
dient ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd voor het verwijderen of 
aantasten van het jaarrond beschermde nest van de buizerd bij de aanleg van het geluidsscherm. 
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Het leefgebied van de sperwer in en rond het park staat onder druk. Aanbevolen wordt om de sperwer 
aan te wijzen als doelsoort bij de aanpak van het park. Een negatief effect op deze soort door een 
toekomstige ontwikkeling of toekomstig beheer leidt tot de noodzaak van een ontheffing.  
Tevens dient rekening te worden gehouden met broedende vogels door werkzaamheden buiten het 
broedseizoen uit te voeren of te voorkomen dat vogels in het projectgebied gaan broeden. Ook is de 
zorgplicht voor wilde dieren/planten onverkort van kracht.  
Het noodzakelijke vervolgonderzoek vormt echter geen belemmering om het voorliggende 
bestemmingsplan ter visie te leggen en vervolgens zo mogelijk aangevuld vast te kunnen stellen.  
 
Gezien de afstand tot omliggende Natura 2000-gebieden en de resultaten van het stikstofonderzoek zijn 
significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden uitgesloten. De ontwikkeling is derhalve 
uitvoerbaar in het kader van de Wet natuurbescherming. 

4.3  Bodemkwaliteit 
Toetsingskader 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 
rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijziging 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  
Er is weinig bekend over de bodemkwaliteit van het Oosterpark. Er is in het verleden slechts één 
bodemonderzoek bekend. Deze stamt uit 1996 en vond plaats in het oosten van het plangebied. Met dit 
onderzoek zijn slechts lichte verontreinigingen aangetoond. Daarom is geconcludeerd dat de 
bodemkwaliteit ter plaatse geen belemmering vormt voor de huidige functie.  
In 1983 is in het zuidelijk deel slib uit Het Waaltje aangevoerd om de grond mee op te hogen. Deze sliblaag 
is in enkele boringen ook teruggevonden. 
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Figuur 4.5 - bodemonderzoekslocatie uit 1996 
 
In het Oosterpark zijn bijna alle bestemmingsleggingen conserverend van aard. Alleen ter plaatse van de 
uitbreiding van het sportcomplex is sprake van een functiewijziging. De functie wijzigt hier van 
'Recreatie/Park' naar 'Sport'.  
Daarnaast zal er vanwege het realiseren van nieuwe watergangen in het park ook elders gegraven worden. 
Hetzelfde geldt voor de aanleg van het geluidsscherm. Van belang is om te weten wat er met deze grond 
gebeurd. Zolang de grond binnen het plangebied of in de gemeente Ridderkerk/Barendrecht wordt 
hergebruikt is er geen probleem. Dit kan op basis van de bodemkwaliteitskaarten in figuur 4.6 en 4.7. 
Indien de grond naar elders gaat is er in veel gevallen een analyse van de grond benodigd. 
 

 
Figuur 4.6 - bodemfunctieklassenkaart (bron: regionale bodemkwaliteitskaart Ridderkerk) 
 
Op basis van de Regionale Bodemkwaliteitskaart Ridderkerk (figuur 4.7) voldoet het park zowel de 
bovengrond (0 - 0,5 meter onder maaiveld) als de ondergrond (0,5 - 2 meter onder maaiveld) aan de 
kwaliteit van klasse Achtergrondwaarde. Alle gemiddelden voor de klasse 'Achtergrondwaarden' zijn lager 
dan de maximale waarden voor de klasse 'Wonen'. 
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Figuur 4.8 - bodemkwaliteitskaart boven- en ondergrond (bron: regionale bodemkwaliteitskaart 
Ridderkerk) 
 
Conclusie 
Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiding van het sportcomplex dient actueel 
bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Ook voor de toekomstige graafwerkzaamheden in het park ten 
behoeve van nieuwe watergangen en het geluidsscherm kan onderzoek benodigd zijn. Dit is het geval 
indien de gronden buiten de gemeente worden gebruikt.  
Er wordt geconcludeerd dat het aspect bodem de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg 
staat. 

4.4  Archeologie 
Beleid en normstelling 
De Erfgoedwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de 
ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen met als uitgangspunt: '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 het archeologische 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. 
 
Onderzoek  
De gemeente Ridderkerk heeft op 23 september 2013 de archeologische waardenkaart vastgesteld. Deze 
kaart bestaat uit twee kaarten 1) de archeologische kenmerkenkaart en 2) de archeologische waarden- 
en beleidskaart. Beide kaarten worden hieronder besproken. 
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Nagenoeg het gehele plangebied van het Oosterpark bestaat uit zogenaamde 'komafzettingen' (Formatie 
van Echteld) op een afwisseling van veen (Hollandveen Laagpakket) met kom- en oeverafzettingen 
(Formatie van Echteld) op komafzettingen (Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen) op 
geulafzettingen (Formatie van Kreftenheye), zoals te zien in figuur 4.9. Voor deze gebieden geldt een 
middelgrote kans op de aanwezigheid van archeologische sporen uit de Romeinse tijd en uit de Late 
Middeleeuwen in het bodemtraject top Hollandveen Laagpakket - maaiveld. De geologische opbouw van 
de diepere ondergrond is in detail vaak onbekend. De grootte van de kans op de aanwezigheid van 
archeologische sporen ouder dan de Romeinse tijd is daarmee niet aan te geven. 
 
In het noordwesten van het plangebied (ten westen van de zwemplas) bevindt zich ook een gebied met 
stroomgordelafzettingen (Formatie van Echteld) onder het veen (Hollandveen Laagpakket). In de top van 
de stroomgordelafzettingen is een middelgrote kans op de aanwezigheid van sporen uit het Neoliticum. 
 
Verder zijn er enkele hoofdwatergangen in het plangebied. Deze zijn aangeduid als water in figuur 4.9. Op 
deze locaties geldt een kleine kans op de aanwezigheid van archeologische sporen. Er worden geen 
werkzaamheden in de hoofdwatergangen uitgevoerd. 
 

 
Figuur 4.9 - archeologische kenmerkenkaart met in rood het plangebied (bron: gemeente Ridderkerk) 
 
In figuur 4.10 is de archeologische waarden- en beleidskaart weergegeven. Deze kaart geeft de kans op 
aanwezigheid van archeologische sporen aan. Vrijwel het gehele plangebied kent een redelijk hoge 
archeologische verwachtingswaarde. Deze waarden zijn te verwachten op een niveau dieper dan 50cm. 
Op enkele plekken ligt water. Hier geldt een archeologisch lage verwachtingswaarde. De aanwezigheid 
van archeologische sporen mag hierbij verwacht worden vanaf de huidige onderwaterbodem.  
Voor de grond met een redelijk hoge archeologische waarde geldt een bouwregeling en een 
omgevingsvergunning bij grondwerkzaamheden (inclusief heien) met een oppervlak groter dan 200 m² en 
bij een diepte dieper dan 100 cm beneden het maaiveld. Deze gronden zijn opgenomen in de regels als 
'Waarde - Archeologie 3'. Voor de gronden met een lage archeologische verwachtingswaarde gelden 
marges van respectievelijk 200 m² en de huidige onderwaterbodem. Deze gronden zijn in de regels 
opgenomen als 'Waarde - Archeologie 4'. 
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Figuur 4.10 - archeologische waarden- en beleidskaart met in rood het plangebied (bron: gemeente 
Ridderkerk) 
 
Conclusie 
Er vindt ten behoeve van dit bestemmingsplan geen archeologisch onderzoek plaats. De archeologische 
verwachtingswaarden zijn een-op-een overgenomen van de gemeentelijke waarden- en beleidskaart en 
verwerkt in de regels zijnde 'Waarde - Archeologie 3' en 'Waarde - Archeologie 4'. Indien een ontwikkeling 
de diepte- en of oppervlaktemaat overschrijdt dient eerst contact te worden opgenomen met de 
gemeente om de onderzoeksbehoefte te beoordelen. 
Het aspect Archeologie vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan. 

4.5  Cultuurhistorie 
Toetsingskader 
De Monumentenwet is op 1 juli 2016 deels (met een overgangstermijn tot de Omgevingswet) vervangen 
door de Erfgoedwet. Deze wet handelt over het aanwijzen van te beschermen cultureel erfgoed. Naast de 
Monumentenwet vervangt de Erfgoedwet ook andere wetten zoals de Wet tot behoud van cultuurbezit. 
De Erfgoedwet kent een aantal nieuwe bepalingen. Het gaat om het vaststellen van een gemeentelijke 
erfgoedverordening en het bijhouden van een erfgoedregister. Ook dienen burgemeester en wethouders 
het voornemen om hun cultuurgoederen en verzamelingen te vervreemden bekend te maken. De 
Erfgoedwet bevat bovendien diverse veranderingen met lokale gevolgen, zoals de vervanging van de 
landelijke aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten door een rijksinstructie aan gemeenten.  
 
Onderzoek en conclusie 
In 2017 is de cultuurhistorische waardenkaart woongebieden Ridderkerk opgesteld door de stichting 
'Dorp, stad en land'. In dit stuk is de ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van Ridderkerk beschreven.  
Ridderkerk is ontstaan op veengrond die vanaf de negende en tiende eeuw werd bewoond. Vanaf die tijd 
werd begonnen met de ontginning van het gebied waardoor het veen drastisch inklonk. Om het gebied 
tegen het buitenwater te beschermen legde men in de elfde en twaalfde eeuw dijken en kaden aan. Zo 
ontstonden het eiland Rhoon, de Zwijndrechtse Waard en de Riederwaard (samen: IJsselmonde). 
Het Oosterpark ligt daarbij in de polder genaamd 'Oud Reijerwaard'. In de jaren '80 van de vorige eeuw is 
hier de wijk Drievliet aangelegd samen met het Oosterpark. Op de cultuurhistorische waardenkaart 
woongebieden Ridderkerk is het gehele Oosterpark aangemerkt als gebied met een hoge historische 
waarde. Dit is te zien in figuur 4.11. De oude slotenstructuur is nog steeds grotendeels intact.  
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Figuur 4.11 – historische waardenkaart gemeente Ridderkerk (bron: stichting Dorp, Stad en Land) 
 
In het westen van het Oosterpark liggen ook twee historische gebouwen: 
7. Oosterparkweg 33 (Woning – hoge waarde) 
8. Oosterparkweg 27-29 (Tuinderswoning - redelijk hoge waarde) 
Beide gebouwen blijven, conform het beleid in Ridderkerk, behouden in het nieuwe plan.  
Er zijn geen rijks- of gemeentelijke monumenten in het plangebied aanwezig. 
 
Concluderend blijven de historische panden in het gebied behouden. Een deel van de bestaande 
historische structuren gaat verloren met de aanpak van het park. Bij de aanpak van het park prevaleert 
het gebruik en de beleving boven de bestaande slotenstructuur. 

4.6  Bedrijven en milieuzonering 
Beleid en Normstelling  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 
in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 
 ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van aanwezige bedrijven. 
 
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in 
voldoende mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en 
milieuzonering (editie 2009).  
 
Onderzoek  
De voorgenomen ontwikkelingen in dit plan maken geen milieugevoelige functies mogelijk. Dat betekent 
dat middels dit plan de bedrijven in de omgeving ook niet worden beperkt door de voorgenomen 
ontwikkelingen. De aanpassing van de ligging van het sportcomplex (honk- en softbalvelden) en herbouw 
van het clubgebouw voor de honk- en softbalvereniging zijn de enige ontwikkelingen waarvoor 
aangetoond dient te worden dat er na aanpassing sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Bij 
veldsportcomplexen geldt een richtafstand van 50 meter voor licht en geluid. Omdat het 
veldsportcomplex. 
Met de huidige inrichting van het terrein wordt grotendeels voldaan aan die richtafstand. Alleen een deel 
van het meest noordelijke veld van de honk- en softbalvereniging en een deel van de midgetgolfbanen 
liggen voor een klein deel binnen deze (richt) afstand. Door de herinrichting van het sportcomplex komt 
het veld en het clubgebouw van de  honk- en softbalvereniging op grotere afstand van de woningen te 
liggen en wordt ruimschoots voldaan aan de richtafstand. Figuur 4.12 geeft inzicht in de afstanden. Per 
saldo levert deze ontwikkeling dan ook een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat in het gebied. 
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Figuur 4.12 - afstanden tussen de woningen in de huidige situatie en nieuwe situatie 
 
Voor de midgetgolfbaan verandert er niets. Er geldt overigens ook geen specifieke richtafstand voor 
midgetgolf. Voor golfbanen geldt een richtafstand van 10 meter voor geluid. Met een afstand van circa 25 
meter tot aan de dichtstbijzijnde woning wordt hieraan ook voldaan. 
 
Met betrekking tot lichthinder geldt een zorgplicht. Eventuele lichthinder dient tot een aanvaardbaar 
niveau te worden beperkt. In het Activiteitenbesluit is geregeld dat de verlichting moet zijn uitgeschakeld 
tussen 23 uur en 7 uur, als er geen sport wordt beoefend en als er geen onderhoud plaatsvindt. Voor de 
niet gereguleerde aspecten is het mogelijk maatwerk te leveren. De gemeente kan in zo'n geval 
maatwerkvoorschriften opstellen. Een voorbeeld is de wijze waarop de verlichting wordt uitgevoerd. 
Gezien de grote afstand vanaf de velden tot omliggende woningen wordt overigens geen lichthinder 
verwacht. In het verlichtingsplan dat wordt opgesteld zal dit nader worden uitgewerkt en aangetoond.  
 
Conclusie 
Met uitvoering van de nieuwe ontwikkelingen wordt voldaan aan de richtafstand van 50 meter. Door de 
voorgenomen ontwikkeling waarin de velden en het clubgebouw op ruimere afstand komen te liggen van 
de woningen heeft de toekomstige situatie een positieve invloed op het woon- en leefklimaat ter plekke. 
Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat de aspecten geluid en licht geen belemmeringen 
vormen voor de beoogde ontwikkeling.  
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4.7  Wegverkeerslawaai 
Er worden geen nieuwe geluidsgevoelige functies toegestaan middels dit bestemmingsplan. Ook is er 
geen sprake van een relevante toename van) de verkeersaantrekkende werking door de ruimtelijke 
ontwikkelingen die in dit plan mogelijk worden gemaakt. Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai 
is hierom niet noodzakelijk. Het aspect wegverkeerslawaai staat de voorgenomen ontwikkeling niet in de 
weg. 
 
De aanleg van het geluidsscherm heeft belangrijke positieve effecten op de geluidhinder van de A15 die 
nu in het park en in de wijken ten noorden daarvan wordt ervaren. Dit is aangetoond op basis van diverse 
onderzoeken en heeft geleid tot de keuze voor plaats, hoogte en uitvoering van het scherm.  

4.8  Externe veiligheid 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 
gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid;  
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen.  
 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 
wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende 
het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met 
risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een 
groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke 
stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. Het bevoegd gezag heeft een 
verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde wordt overschreden. 
 
Risicovolle inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde 
voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een 
niveau van 10-6 per jaar. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet aan deze normen worden 
voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 
aanzien van het GR in het invloedsgebied van de inrichting. De in het externe veiligheidsbeleid 
gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.  
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de regeling Basisnet in werking 
getreden. Het Bevt vormt de wet- en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het Basisnet. Het 
Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te bieden over het 
maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's die het transport van gevaarlijke 
stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet Weg 
en Basisnet Water. Het Bevt en het bijbehorende Basisnet maakt bij het PR onderscheid in bestaande en 
nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor het PR van 10-5 per jaar ter plaatse 
van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde van 10-6 per jaar. Voor nieuwe 
situaties geldt de 10-6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, en als richtwaarde bij beperkt 
kwetsbare objecten. In het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn veiligheidsafstanden (PR 10-6 contour) 
opgenomen vanaf het midden van de transportroute. 
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Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes 
waarbinnen beperkingen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gelden. Het Basisnet vermeldt dat op 
een afstand van 200 m vanaf de rand van het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden 
gesteld aan het ruimtegebruik. Voor het groepsrisico geldt op grond van het Bevt slechts een oriënterende 
waarde en alleen in bepaalde gevallen is het doen van een verantwoording van een toename van het GR 
verplicht.  
 
Onderzoek 
Risicovolle inrichtingen 
Aan de zuidoostzijde van het verordeningsgebied is de BEVI-inrichting Shell Ridderkerk gelegen. Dit betreft 
een LPG-tankstation. Deze inrichting beschikt over een PR10-6 risicocontour van 45 m en een 
invloedsgebied voor het groepsrisico van 150 m. Op afbeelding 4.13 is de locatie van het LPG-tankstation 
weergegeven. Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied en de PR10-6 risicocontour van deze 
inrichting.  
 

 
Figuur 4.13 - Omliggende risicovolle inrichtingen 
 
Transport gevaarlijke stoffen 
Over de rijkswegen A15 en A16  worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Langs en door het plangebied zijn 
3 hogedruk gasleidingen gelegen. In figuur 4.14 zijn deze risicobronnen weergegeven. 
 

 
Figuur 4.14 - Plangebied en risicobronnen 
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Vanwege de ligging binnen het invloedsgebied van 3 hogedruk gasleidingen (W-507-01, W-530-01, W-
530-07) en de rijkswegen A15 en A16 is nader onderzoek uitgevoerd dat is toegevoegd in bijlage 3. 
 
Aardgasbuisleidingen 
De berekeningen hebben ter plaatse van het plangebied niet geleid tot een PR 10-6-contour. Het 
plaatsgebonden risico vormt daarom geen belemmering voor de ontwikkeling. 
 
Het groepsrisico van de aardgasleidingen is in de huidige en toekomstige situatie kleiner dan 10% van de 
oriëntatiewaarde. Er kan volstaan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. Voor 
aardgasleiding W-530-07 is geen sprake van een groepsrisico. Een verantwoording is daarom niet 
noodzakelijk.  Binnen de belemmeringenstroken van de beschouwde buisleidingen bevinden zich geen 
(geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare objecten. 
 
Rijksweg A15/A16 
Binnen PR 10-6 contour bevinden zich geen (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare objecten. In zowel de 
huidige als toekomstige situatie is het groepsrisico kleiner dan 10% van de oriëntatiewaarde. Hierdoor is 
geen verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk ten aanzien van deze rijkswegen. 
 
Plasbrandaandachtsgebied (PAG) 
Binnen het PAG bevinden zich geen (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare objecten. De oprichting van het 
circa 6 meter hoge geluidsscherm vormt een buffer bij eventuele plasbranden. 
 
Beknopte verantwoording van het groepsrisico 
Uit de berekeningen zoals uitgevoerd in bijlage 1 blijkt  dat het groepsrisico van de aardgasleidingen W-
507-01 en W-530-01 in de huidige en toekomstige situatie kleiner is dan 10% van de oriëntatiewaarde. Er 
kan volstaan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. In het kader van het 
wettelijk vooroverleg zal voor de verantwoording aanvullend advies gevraagd worden aan de 
veiligheidsregio. In de beknopte verantwoording wordt ingegaan op de personendichtheid in het 
invloedsgebied, de hoogte van het groepsrisico, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. 
  
Groepsrisico 
Uit  berekeningen die zijn uitgevoerd vanwege de ligging in het invloedsgebied van de buisleidingen blijkt 
dat het groepsrisico in de beoogde situatie onder de oriëntatiewaarde is gelegen. 
 
Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid 
De bestrijdbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten, in hoeverre zij in staat 
zijn hun taken goed uit te kunnen voeren en om daarmee verdere escalatie van een incident te 
voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen 
en bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder geschaard. Ten aanzien 
van de aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorziening hanteert de regionale brandweer de richtlijnen 
zoals beschreven in de NVBR publicatie “Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid”.  
 
Uit de bovengenoemde handreiking volgt het advies dat het plangebied goed bereikbaar moet zijn voor 
de hulpverleningsdiensten via twee van elkaar onafhankelijke aanvalswegen, waardoor in geval van 
werkzaamheden of calamiteiten het plangebied goed bereikbaar is.  
 
Het plangebied wordt ontsloten via de Oosterparkweg. Vanuit deze "aanvalsweg" kan in zowel westelijke 
en oostelijke richting van het plangebied worden ontsloten. Gelet op het bovenstaande zijn de 
bestrijdbaarheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten goed te noemen. 
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Zelfredzaamheid 
Het uitgangspunt is dat de meerderheid van de aanwezige personen binnen het plangebied zelfredzaam 
zullen zijn. De mogelijk aanwezige kinderen en ouderen worden beschouwd als minder zelfredzame 
personen. Er wordt van uitgegaan dat de ouders/verzorgers de kinderen en ouderen kunnen begeleiden.  
 
Conclusie 
Er zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten gelegen binnen het PR 10-6 van omliggende 
risicobronnen. Daarnaast blijkt uit berekeningen die zijn uitgevoerd vanwege de ligging in het 
invloedsgebied van de buisleidingen dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde is gelegen. Uit de 
beknopte verantwoording blijkt dat de zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en bereikbaarheid van het 
plangebied als voldoende kan worden beschouwd. Het aspect externe veiligheid staat de boogde 
ontwikkeling niet in de weg. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het voorliggende 
plan. 

4.9  Kabels en leidingen 
Toetsingskader 
Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens 
dient rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden met zones waarbinnen mogelijke 
beperkingen gelden. 
 
Onderzoek en conclusie  
In de paragraaf 'Externe veiligheid' is ingegaan op de aanwezige hogedruk gasleidingen in en nabij het 
plangebied. De hogedruk gasleidingen en belemmeringenstroken zijn voorzien van de dubbelbestemming 
'Leiding - Gas'. Met aanwezige overige planologisch gezien niet-relevante leidingen (zoals rioolleidingen, 
leidingen nutsvoorzieningen, drainageleidingen) hoeft in dit bestemmingsplan geen rekening te worden 
gehouden. Het aspect kabels en leidingen staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 

4.10  Luchtkwaliteit 
Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2, van de Wet 
milieubeheer. De Wet milieubeheer bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en 
stikstofoxiden, fijnstof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordenings- praktijk 
langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en 
daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in de volgende tabel 
weergegeven. 
 
 Stof  Toetsing van  Grenswaarde 
 Stikstofdioxide 
(NO2) 

 Jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

  Uurgemiddelde concentratie  Max. 18 keer p.j. meer dan 200 
µg/m³ 

 Fijn stof (PM10)  Jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

  24-uurgemiddelde 
concentratie 

 Max. 35 keer p.j. Meer dan 
50 µg / m³ 

 Fijn stof (PM2,5)  Jaargemiddelde concentratie  25 µg/m³ 

Tabel 4.2 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet milieubeheer 
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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. Hierbij 
worden twee situaties onderscheiden: 
 een project heeft een effect van minder dan 3% toename van concentratie NO2 (stikstof dioxide) en 

PM10 (fijnstof) in de buitenlucht; 
 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze 

categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één 
ontsluitingsweg of kantoorlocaties met maximaal 100.000 m² bvo bij één ontsluitingsweg. 

 
Onderzoek 
De aanpak van het park heeft voornamelijk kwaliteitsverbetering als doel. Verwacht mag worden dat het 
aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied ongeveer hetzelfde blijft. In tabel 4.3 is te zien dat 
zelfs bij een (fictieve) verkeerstoename van 500 extra voertuigbewegingen per etmaal (een zogenaamd 
worstcasescenario) er geen nader onderzoek naar luchtkwaliteit nodig is.  
Er wordt dus ook in die situatie voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving, en nader onderzoek is daarom 
niet noodzakelijk. 
 

 
Tabel 4.3 - NIBM-tool 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 
plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2020 (http://www.nsl-
monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. De 
dichtstbijzijnde maatgevende wegen betreffen de Oosterparkweg en de A15.  
 
Uit de NSL-monitoringstool blijkt dat in 2020 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof 
langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden lagen. De hoogste concentraties 
luchtverontreinigende stoffen langs deze wegen/rondom het Oosterpark bedroegen in 2020: 28,2 µg/m³ 
voor NO2, 19,1 µg/m³voor PM10 en 11,5 µg/m³ voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-
uurgemiddelde concentratie PM10 bedroeg 6,9 dagen. Aangezien direct langs deze wegen ruimschoots 
aan de grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse van het plangebied het geval zijn. 
Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een locatie verder van de 
maatgevende weg ligt. 
 
Bij de aanpak van het bomen- en groenareaal in het Oosterpark zal rekening worden gehouden met de 
aanbevelingen uit het rapport 'Groen voor lucht in Ridderkerk' uit 2012. 
 

http://externalhyperlink/
http://externalhyperlink/
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Sporten en schone lucht 
De GGD Rotterdam Rijnmond geeft het advies om zo ver mogelijk van vervuilende bronnen, zoals een 
snelweg te sporten. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de honk- en softbalvereniging de 
Rowdies ergens anders binnen Ridderkerk te huisvesten. Aangezien dit niet mogelijk is kan er worden 
gesteld dat het te verkiezen is om wel te sporten (beter dan niet sporten), ook als de locatie waarop dat 
gebeurd niet optimaal is qua luchtkwaliteit. 
Op de beoogde locatie is de fijnstofconcentratie (PM10) 18.4 µg/m³ (bron: NSL-monitoringstool). Dit is 
21.6 µg/m³ onder de Wettelijk norm en 1.6 µg/m³ onder de norm van de WHO. Doordat de komende 
jaren auto's steeds schoner worden zullen de achtergrondconcentraties verder dalen en zal de lucht 
schoner worden. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering 
voor de beoogde ontwikkeling. Ter plaatse van het plangebied is sprake van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat en kan gewoon/veilig sportbeoefening plaatsvinden. 

4.11  Water 
Waterbeheer en watertoets 
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta, verantwoordelijk voor 
het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van dit bestemmingsplan wordt 
overleg gevoerd met de waterbeheerder over de voorgestane ontwikkelingen. 
 
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 nader wordt behandeld. 
 
Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Nationaal: 
 Nationaal Waterplan (NW) 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
 Waterwet 
Provinciaal: 
 Provinciaal Waterplan 
 Provinciale Structuurvisie 
 Verordening Ruimte 
 
Waterschapsbeleid 
In het Waterbeheerprogramma 2016-2021 (WBP) staan de doelen van het waterschap Hollandse Delta 
voor de taken waterveiligheid (dijken en duinen), voldoende water, schoon water en de waterketen 
(transport en zuivering van afvalwater). Ook wordt aangegeven welk beleid gevoerd wordt en wat het 
waterschap in de planperiode wil doen om de doelen te bereiken. De maatregelen voor de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn onderdeel van het plan.  
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Uit het oogpunt van waterkwaliteit moet schoon hemelwater worden afgekoppeld en direct worden 
geloosd op oppervlaktewater. Dit vermindert de vuiluitworp uit het gemengde rioolstelsel en verlaagt de 
belasting van de afvalwaterzuivering. Bij een toename van aaneengesloten verhard oppervlak, binnen de 
bebouwde kom, van 500 m² of meer, moet voor de versnelde afstroom van hemelwater een vergunning 
worden aangevraagd in het kader van de Keur. Buiten de bebouwde kom is een vergunning noodzakelijk 
vanaf 1.500 m2. Voor een toename aan verhard oppervlak moet 10% van deze toename worden 
gecompenseerd in de vorm van open water binnen het peilgebied waarin de verharding toeneemt. 
 
Onderzoek 
Huidige situatie 
Algemeen 
De bodemsituatie bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden met lichte klei. In het gebied geldt 
grondwatertrap VI. Dat betekent dat de hoge grondwaterstand tussen 40 - 80 cm onder het maaiveld ligt 
en de lage grondwaterstand meer dan 120 cm onder het maaiveld ligt.  
 
Waterkwantiteit 
In figuur 4.15 is te zien dat er veel watergangen en een ruime hoeveelheid water in het plangebied 
aanwezig zijn. Deze watergangen worden beheerd door verschillende partijen; het waterschap (blauw), 
het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (geel) en de gemeente Ridderkerk (oranje).  Voor de 
hoofdwatergang geldt een beschermingszone van 3,5 meter. Voor de andere watergangen is dit 1 meter. 
Het Oosterpark is opgedeeld in twee peilgebieden 1) Drievliet en Oosterpark-west en 2) Polders Nieuw- 
en Oud Reijerwaard. In het peilgebied Drievliet en Oosterpark-west geldt een vast peil van -2 meter onder 
NAP. In het peilgebied Polders Nieuw en Oud Reijerwaard geldt een seizoensgebonden peil van -2,25 
onder NAP in de zomer en -2,40 onder NAP in de winter. 
 

 
Figuur 4.15 - stelsel van watergangen in het plangebied (bron: legger WSHD) 
 
Veiligheid en waterkeringen 
Het plangebied ligt niet binnen de kern-/beschermingszone van een waterkering. 
 
Toekomstige situatie 
Algemeen 
Uitgangspunt is dat het huidige watersysteem en waterpeil gehandhaafd blijft. Hoofdwatergangen blijven 
zoals ze nu zijn. Het Oosterpark is en blijft een waterrijk park. Door de diverse ontwikkelingen en 
herinrichting van het park verandert er wel wat, de veranderingen worden hieronder beschreven en 
gekwantificeerd.  
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Waterkwantiteit 
De gemeente Ridderkerk is van plan om in het waterrijke Oosterpark nog meer water te realiseren. Er 
wordt in totaal zo'n 15.000 m² aan nieuw wateroppervlak toegevoegd. Ook wordt een deel van de 
bestaande sloten gedempt, bijvoorbeeld nabij het sportcomplex en het geluidsscherm. Het gaat daarbij 
om totaal zo'n 7.000 m². Een deel van het water, zo'n 3.000 m² wordt omgezet naar een zogenaamde  
'rietput'. In totaal wordt als de "rietput" niet wordt meegerekend dus 5000 m² extra open water 
gecreëerd.  
 
Uitgangspunt is dat de (beperkte) ruimtelijke ontwikkelingen weinig invloed hebben op de totale omvang 
van het verharde oppervlak. Er wordt per saldo in elk geval geen verharding toegevoegd door de 
verplaatsing van parkeerplaatsen en de aanleg van nieuwe paden. De extra bouwmogelijkheden bij de 
kinderboerderij en de pannenkoekboerderij bedragen samen circa 400 m2. Bij de uitbreiding van het 
sportterrein zal ook wel enige verharding moeten worden gemaakt, meer dan 1000 m2, waarvan een klein 
deel bebouwing zal dat echter niet zijn. De toevoeging van verhard oppervlak door de plaatsing van het 
geluidsscherm zal uitgaande van de lengte van ruim 1700 meter maximaal 2 á 3000 m2 zijn.  
De totale extra verharding komt hierdoor, naar boven afgerond, uit op maximaal 4.500 m2. Hiervoor zou 
uitgaande van 10% compensatie van het extra verhard oppervlak een oppervlak van 450 m2 aan extra 
water volstaan. Uitgaande hiervan wordt geconcludeerd dat met de realisering van 5000 m² aan open 
water ruimschoots wordt voldaan aan de gebruikelijke eisen en een aanzienlijk overschot beschikbaar is 
voor ontwikkelingen elders. Een overschot dat kan worden toegevoegd aan de "waterbank".   
 
Afvalwaterketen en riolering 
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een 
gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie 
terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke riolering. Voor hemelwater 
wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
 hemelwater vasthouden voor benutting, 
 (in-) filtratie van afstromend hemelwater, 
 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater, 
 afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI. 
 
Waterbeheer 
Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap vergunning te worden 
aangevraagd op grond van de 'Keur'. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe watergangen, 
het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het oppervlaktewater. In de Keur is 
ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en waterkeringen in acht dient te worden 
genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet zonder ontheffing van het waterschap 
gebouwd, geplant of opgeslagen mag worden. De genoemde bepaling beoogt te voorkomen dat de 
stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan- of afvoer en/of berging van water wordt 
gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit de 
'Keur'. Het onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw 
gecontroleerd en gehandhaafd. 
 
Conclusie 
De voorgenomen ontwikkelingen hebben een positieve invloed op het waterhuishoudkundige systeem 
ter plaatse. Er wordt namelijk meer water gecreëerd dan  nodig ter compensatie van de verharding door 
de ontwikkelingen. Het plangebied bevat overigens al veel water in verhouding tot de hoeveelheid 
bebouwing zodat de waterhuishoudkundige balans erg positief te noemen is.  
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4.12  Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Toetsingskader 
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 
het omgevingsvergunning planm.e.r.-plichtig, projectm.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. 
Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het 
bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na 
te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden 
als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 
 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
Onderzoek en conclusie 
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject mer-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft 
op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen 
omvat (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2).  
 
De beoogde ontwikkeling betreft de aanpak van het Oosterpark waar de huidige functies in het gebied 
blijven bestaan. Enkele van deze functies krijgen kleine uitbreidingsmogelijkheden. Het gaat om de 
pannenkoekboerderij, de kinderboerderij en het sportcomplex. Dit zijn functies die reeds zijn toegestaan 
in het vigerende plan. Ook wordt een geluidsscherm mogelijk gemaakt. Deze is ook reeds toegestaan 
binnen het vigerende plan en geen stedelijk ontwikkeling. Verder wordt de mogelijkheid toegevoegd om 
een sanitaire voorziening te realiseren bij het zwemstrand. Alle ontwikkelingen zijn naar aard en omvang 
beperkt te noemen. De aanpak van het park levert bovendien een verbetering op van de ruimtelijke 
kwaliteit ter plaatse.  
 
Bovendien blijven de beoogde ontwikkelingen ruim onder de drempelwaarde, zoals deze gesteld zijn in 
het Besluit milieueffectrapportage.  
 
Uit de diverse onderzoeken uit de voorgaande paragrafen blijkt ook dat veelal sprake is van een positieve 
of in elk geval geen negatieve invloed van de voorgestelde ontwikkelingen op de (milieu) kwaliteit. Zo 
neemt bijvoorbeeld de geluidbelasting in het gebied en de omgeving af door de aanleg van geluidsscherm 
en wordt het gebied (nog) waterrijker. Een aandachtspunt is wel het nader onderzoek dat noodzakelijk is 
naar diverse diersoorten. Uit dit onderzoek moet duidelijk worden in hoeverre en welke beschermende 
en mitigerende activiteiten/maatregelen nodig zijn om de uitvoering van de beschreven ontwikkeling uit 
te kunnen voeren. Gelet op de context (het park) waarin de ontwikkelingen plaatsvinden is het echter 
zeer aannemelijk dat de eventueel noodzakelijke maatregelen in acht kunnen worden genomen.   
 
Uitgaande van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het uitvoeren van een 
milieueffectrapportage vanwege de voorgenomen activiteiten niet aan de orde is. Tevens is zo invulling 
gegeven aan de zogenaamde vorm-vrije m.e.r.-beoordelingsplicht. 
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving 

 

5.1  Algemeen 
Dit bestemmingsplan vormt het juridische kader voor het plangebied. 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 de 
ontwikkeling een belangrijke beheer- en gebruiksfunctie. Iedere functie in het plangebied is voorzien van 
een daarop toegesneden bestemmingsregeling. 
 
De planopzet biedt enige flexibiliteit voor de beoogde aanpak van het park en biedt tegelijkertijd 
rechtszekerheid voor de gebruikers van de aangrenzende gebieden. De in het plan vastgelegde omvang 
van de diverse functies is vastgelegd op de verbeelding en 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 (SVBP2012). 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). De regeling is zo veel mogelijk afgestemd op het gemeentelijk handboek voor 
bestemmingsplannen en het vigerende bestemmingsplan 'Oosterpark en Gorzen' en beheersverordening 
'Rijkswegen en het Oosterpark'.  

5.2  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 2 wordt op de bestemmingen en hun gebruik ingegaan (zie paragraaf 5.3). 
Het derde hoofdstuk gaat in op de algemene bepalingen. De overgangs- en slotbepalingen maken 
onderdeel uit van het vierde hoofdstuk. 

5.3  Bestemmingen 
Bedrijf - Gasdrukmeet- en regelstation 
Deze gronden zijn bestemd voor het bestaande gasdrukmeet- en regelstation. 
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Detailhandel 
Op deze locatie zit een tuincentrum met koffiehuis/lunchgelegenheid. Als hoofdbestemming is 
'Detailhandel' opgenomen. Ook is er ondergeschikte vorm van horeca aanwezig behorend bij de 
bloemenwinkel. Het gaat om een koffiehuis/lunchroom. Deze is middels de aanduiding 'specifieke vorm 
van horeca - 1' opgenomen.  
 
Groen 
Kenmerkende groenstroken binnen het plangebied zijn bestemd met de bestemming 'Groen'. Binnen 
deze bestemming zijn beplanting, geluidswerende voorzieningen en voet- en fietspaden toegestaan. 
 
Recreatie 
Voor het grootste deel van het park is gekozen voor de bestemming Recreatie. Het Oosterpark is een park 
waar de gehele familie kan recreëren.  
Binnen het bestemmingsvlak mogen gebouwen gebouwd worden tot een maximum van 20 m² en een 
goothoogte van 2,5 m, voor bijvoorbeeld een sanitaire voorziening. Er geldt een maximum bouwhoogte 
voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde van 5 meter. Hiermee kunnen eventuele speelvoorzieningen 
mogelijk worden gemaakt. 
 
Aanduiding Kinderboerderij 
Binnen de bestemming 'Recreatie' is de aanduiding 'kinderboerderij'  opgenomen voor de 
kinderboerderij en de uitbreidingsmogelijkheden voor dierenverblijven en een gebouw voor educatie/een 
natuurvereniging. Middels een bebouwingspercentage is een bepaalde mate van flexibiliteit ingebouwd 
om de nieuwe bebouwing binnen te realiseren.  
 
Parkeerplaatsen 
De parkeerterreinen zijn opgenomen met een aanduiding 'parkeerterrein' binnen de bijbehorende 
bestemmingen (Sport en Recreatie). De aanduiding is ruim opgenomen om de huidige vakken gelegd om 
enige aanpassing mogelijk te maken. 
 
Geluidsscherm 
Op de aanduiding 'geluidscherm' mag een geluidsscherm worden gerealiseerd van maximaal 8 meter 
hoog. Met deze hoogte wordt een eventuele ophoging van het nu beoogde scherm van 6 meter direct 
mogelijk gemaakt. 
 
Horeca 
Deze bestemming is toegekend aan de pannenkoekboerderij. Door middel van een 
bebouwingspercentage (55%) en goothoogte (3 m) zijn de bouwmogelijkheden aangegeven. 
 
Sport 
De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor sportvelden en gebouwde sportvoorzieningen met 
verenigingsgebouwen en daarbij behorende ondergeschikte horeca (categorie 1b). 
 
Het sportcomplex in het Oosterpark huisvest een Tennis-, Midgetgolf- en Honk-/Softbalvereniging. Deze 
intensieve vorm van recreatie is op de verbeelding opgenomen als bestemming 'Sport' om in één 
oogopslag aan te geven dat er een verschil is met de rest van het park, wat bestaat uit extensieve 
recreatie.  Er is per vereniging een bouwvlak opgenomen met een bijbehorend bebouwingspercentage 
voor het gehele vlak waar de club velden/gebouwen heeft of kan hebben. Ook is de maximum goothoogte 
aangegeven. Voor het sportcomplex zijn er beperkte uitbreidingsmogelijkheden toegekend. 
Bouwhoogtes tribunes/overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde wordt 5 meter. De bouwhoogte van 
respectievelijk ballenvangers en lichtmasten bedraagt maximaal 10 en 25 meter. 
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Tuin 
Op de gronden waar erfbebouwing niet wenselijk is, is de bestemming 'Tuin' opgenomen. Op de gronden 
met de bestemming Tuin zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan.  
 
Verkeer - verblijfsplaats 
Voor de uitrit van enkele parkeerplaatsen, het pad naar de woningen/nutsvoorziening en het 
tuincentrum. Deze bestemming is gericht op het verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de 
genoemde aangrenzende bestemmingen. 
 
Water 
De gronden die aangewezen zijn voor water zijn bestemd voor waterlopen ten behoeve van de 
waterhuishouding. Binnen deze bestemming mag alleen worden gebouwd indien dit noodzakelijk is voor 
bijvoorbeeld oeververbindingen, of ten behoeve van de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Er geldt een maximum bouwhoogte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde van 5 meter. Hiermee 
kunnen eventuele speelvoorzieningen in de recreatieplas mogelijk worden gemaakt. 
 
Wonen 
De gronden die aangewezen zijn voor Wonen zijn overgenomen uit het geldende bestemmingsplan. Daar 
waar van toepassing is het aantal woningen op de verbeelding aangegeven. Er geldt een maximum 
goothoogte van 4 meter. De diepte van nieuwe hoofdgebouwen is 12 meter. 
 
Leiding - Gas 
De voor Leiding - Gas aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor een aardgasleiding met de daarbij behorende bouwwerken en 
andere werken. De belangen van de dubbelbestemming zijn primair ten opzichte van de belangen van de 
ander daar voorkomende bestemmingen. 
 
Waarde - Archeologie 3 en 4 
De archeologiebestemmingen zijn geheel overgenomen, zoals deze ook in de beheersverordening 
'Rijkswegen en Oosterpark' stonden. 
 
Waterstaat - Waterstaatkundige functie 
In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de belangen van de waterstaatkundige functie 
van bepaalde (hoofd-)watergangen. Deze functie is daarom vooropgesteld ten opzichte van de op deze 
gronden samenvallende functies. 
 
Regeling hoogtes 
Er is gekozen om alleen goothoogtes op te nemen voor gebouwen. De maximale bouwhoogte is de 
goothoogte +5 meter. De maximale bouwhoogte staat in de algemene bouwregels beschreven. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 
De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor de aanpassing van het sportpark en voor de 
bouw van het geluidsscherm. Voor de totale aanpak in het park loopt nog besluitvorming bij de 
gemeenteraad. Naar verwachting zal de raad in juli 2021 een besluit nemen om ook voor de aanpak van 
het park budget beschikbaar te stellen.  
 
Het doel van deze aanpak is om naast de twee grote ontwikkelingen ook het totaalbeeld voor het 
Oosterpark voor ogen te houden. Op die manier sluiten deze ontwikkelingen logisch aan op de rest van 
het bestaande park. Een belangrijk uitgangspunt voor de aanpak is handhaven wat al een goede kwaliteit 
heeft en ingrepen doen waar verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn om het park toekomstbestendig 
te maken. We gaan naar een duurzaam bosbeheer waarin ruimte is voor duurzame houtsoorten, die ook 
de ruimte krijgen om te groeien en groot te worden. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
De gemeente Ridderkerk is in het kader van de participatie in 2020 (voorafgaand aan het 
bestemmingsplantraject) en 2021 al verschillende keren met de ondernemers, omwonenden en 
gebruikers van het Oosterpark in gesprek gegaan. Er zijn gesprekken gevoerd over het huidige gebruik van 
het park en er is geïnventariseerd naar mogelijk toekomstige ontwikkelingen in het park. Op verschillende 
momenten daarna is met betrokkenen het ontwerp opnieuw besproken en aangepast. Uiteindelijk is een 
aanpak geformuleerd voor het hele Oosterpark.  
 
Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 
Het bestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) op 24 maart 2021 toegezonden aan de volgende overlegpartners: 
1. Provincie Zuid Holland 
2. Waterschap Hollands Delta 
3. Gasunie 
4. Veiligheidsregio Rotterdam 
5. Staatsbosbeheer 
6. Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) 
 
De bedrijven en instellingen onder 1 tot en met 4 hebben gereageerd op het plan. Hieronder staat hun 
reactie en het gemeentelijk antwoord daarop: 
 
Provincie Zuid-Holland 
Het voorontwerpbestemmingsplan is aangeboden aan de provincie Zuid-Holland via het e-formulier. Uit 
de ingevulde antwoorden bleek dat het plan niet opgestuurd hoeft te worden aan de provincie. 
 
Reactie gemeente 
De gemeente neemt dit bericht ter kennisgeving aan. 
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Waterschap Hollands Delta 
Het Waterschap heeft het volgende advies gegeven: 
In paragraaf 4.11 Water wordt gesproken over dempen en graven van watergangen. Verder wordt 
aangegeven dat er een (beperkte) toename is aan verhard oppervlak. Geadviseerd wordt om ook die 
toename aan verharding in cijfers aan te geven, zodat aantoonbaar is dat het graven van het extra water 
toereikend is.  
Verder is de gemeente nog in overleg met het waterschap over de nadere uitwerking van een aantal 
zaken, onder andere het realiseren van doorstroming van de vijver met hondenstrandje en de 
doorstroming van het westelijk deel van het Oosterpark.  
Ten aanzien van het geluidsscherm wordt meegegeven dat zoveel mogelijk is de beschermingszone van 
de naastgelegen watergang toegankelijk en vrij van beplanting moet blijven. Verder moet het onderhoud 
aan de watergang die onder het geluidsscherm en rijksweg loopt mogelijk blijven.  
Zoals in het plan wordt beschreven is een vergunning van het waterschap nodig voor aanpassingen aan 
het bestaande watersysteem. 
 
Reactie gemeente: 
De toelichting is aangevuld met de meest actuele inzichten en cijfers ten aanzien van de toename aan open 
water en verharding. Daarmee is aangetoond dat sprake is van een toename van het "overschot" aan 
water dat eventueel kan worden benut voor ontwikkelingen elders binnen hetzelfde peilgebied.  
De overige punten worden in goed overleg met het Waterschap opgepakt. 
 
Gasunie 
De Gasunie heeft per e-mail gevraagd te controleren of de gasleiding bij de Oosterparkweg goed is 
opgenomen op de Verbeelding. Hiervoor zijn de digitale leidinggegevens meegestuurd. 
Gevraagd wordt ook om te controleren of het Gasdrukmeet- en regelstation goed is opgenomen op de 
verbeelding en wordt verzocht de toegelaten bouwhoogte van bebouwing en erfafscheidingen (beperkt) 
te verhogen. 
Gevraagd wordt om de bestemming Bedrijf – Nutsvoorziening te wijzigen naar Bedrijf – Gasdrukmeet- en 
regelstation. 
Daarnaast wordt gevraagd om de aanduiding 'veiligheidszone – bedrijven' om te voorkomen dat binnen 
de uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 3.12, 6e lid) voortvloeiende veiligheidsafstanden, 
kwetsbare objecten en/of beperkt kwetsbare objecten gerealiseerd kunnen worden. Er geldt een 
veiligheidsafstand van 4 meter voor beperkt kwetsbare objecten en 15 meter voor kwetsbare objecten.  
Er zijn daarnaast ten aanzien van de planregels verschillende opmerkingen gemaakt. Gevraagd wordt om 
de bestemmingsomschrijving aan te passen, een voorrangsbepaling op te nemen voor de verschillende 
dubbelbestemmingen en andere aanpassingen te doen.  
Daarnaast is opgemerkt dat er onvoldoende aandacht is besteed aan het aspect externe veiligheid ten 
aanzien van de aardgastransportleiding.  
 
Reactie gemeente 
In de voorontwerp versie van het bestemmingsplan was het onderzoek ten aanzien van externe veiligheid 
vanwege de gasleidingen nog niet opgenomen aangezien dat nog niet beschikbaar was. Dit onderzoek 
inclusief verantwoording is nu toegevoegd. Tevens zijn de regels en verbeelding naar aanleiding van de 
voorstellen van de Gasunie aangevuld en aangepast. 
 
Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) 
De VRR heeft het volgende Advies gegeven: 
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Omgevingsmaatregelen 
1. De VRR adviseert bij de ontwikkeling van het Oosterpark zorg te dragen voor toereikende 
bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten bij een incident adequaat kunnen 
optreden. De regionaal vastgestelde 'Handleiding advies bluswater en bereikbaarheid VRR' biedt 
mogelijkheden om daar invulling aan te geven. 
 
Organisatorische maatregelen 
2. Doordat het merendeel van de incidenten met transportleidingen wordt veroorzaakt door 
graafwerkzaamheden zal er met de eigenaren van de leidingen en overige partijen die in de nabijheid van 
de transportleidingen graafwerkzaamheden kunnen uitvoeren, afspraken gemaakt moeten worden over 
het tijdstip van de graafwerkzaamheden. Ten tijde van aanwezigheid van grote aantallen personen in het 
park is het niet wenselijk dat er graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. 
3. Zorg dat de BHV-organisaties van de voorzieningen op de hoogte zijn van de mogelijkheid van het 
optreden van een incident en weten hoe er op dat moment gehandeld moet worden. Doorgaans is 
schuilen in het gebouw de beste optie; sluit ramen en deuren, schakel het ventilatiesysteem af, blijf weg 
bij ramen en schuil bij voorkeur in dat deel van het gebouw dat zo ver mogelijk van het incident af is 
gelegen. 
4. Draag zorg voor een goede voorlichting en instructie van de aanwezige personen zodat men weet hoe 
te handelen tijdens een calamiteit. Dit kan door middel van de campagne “Goed voorbereid zijn heb je 
zelf in de hand”. Op de website “www.rijnmondveilig.nl” vindt u meer informatie over wat te doen in 
geval van een incident. 
 
Reactie gemeente: 
Bovenstaand advies is opgenomen in de toelichting op het bestemmingsplan. 

 
Ter inzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken, van 4 juni tot en met 15 juli 2021, ter inzage 
gelegen (artikel 3.8 Wro). Tijdens deze periode is aan belanghebbenden de mogelijkheid geboden tot het 
indienen van zienswijzen. Er zijn in totaal 32 zienswijzen binnen de termijn ingediend. De zienswijzen zijn 
samengevat en beantwoordt in de Nota zienswijzen. De Nota zienswijzen is bijgevoegd als Bijlage 4. 
 
Er zijn in totaal twee wijzigingen doorgevoerd aan het bestemmingsplan naar aanleiding van de 
zienswijzen. De belemmeringenstrook van de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' is teruggebracht van 10 
naar 8 meter (4 meter aan weerszijden van de leiding) en de leiding W-530-07 is per abuis vergeten op te 
nemen. Deze omissie is hersteld.  
Daarnaast is nog een ambtshalve wijziging doorgevoerd doordat een nieuwe provinciale visie en 
verordening is vastgesteld. De beleidstoets in hoofdstuk 3 is hierop aangepast. Inhoudelijk leidt dit niet 
tot wijzigingen. 
 
Vaststelling 
De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor de vaststelling van het plan. Na vaststelling ligt het plan nog 
eenmaal gedurende zes weken ter inzage; de beroepstermijn. 
 
  



62  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20201388 
  



BIJLAGEN BIJ DE 
 TOELICHTING





Rho adviseurs voor leefruimte 20201388 

Bijlage 1  Stikstofonderzoek 





 

 

 

 

Aanleiding voor dit stikstofonderzoek is de gewenste herinrichting van het Oosterpark in Ridderkerk. De gemeente is voor-

nemens om dit park toekomstbestendig te maken met meer natuur- en recreatiewaarde. Tussen 1975 en 1985 is het Oos-

terpark aangelegd en is één van de grotere parken in de omgeving van Ridderkerk. Inmiddels speelt er een aantal ruimtelijke 

ontwikkelingen in het Oosterpark die van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit. Het gaat om de reeds uitgevoerde essenkap 

(2018), maar ook om nog uit te voeren ontwikkelingen zoals de uitbreiding van het sportcomplex en de plaatsing van een 

geluidscherm langs de A15 voor de woningen in de wijk Drievliet.  

 

Het Oosterpark kan een grote bijdrage leveren aan de fysieke en mentale gezondheid van de gebruikers en omwonenden 

rondom het Oosterpark. De gemeente ziet in de genoemde ontwikkelingen een kans om met een integrale aanpak een kwa-

liteitsslag in het Oosterpark te maken te maken en zodoende een toekomstbestendig park neer te zetten met meer natuur- 

en recreatiewaarde. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk een nieuw bestemmingsplan op te stellen waar binnen 

de gewenste ontwikkelingen, zo nodig met een bepaalde mate van flexibiliteit, kunnen worden gerealiseerd. 

 

In het kader van de beoogde ontwikkeling dient het plan te worden getoetst aan de eisen uit de Wet natuurbescherming, 

waarbij onder andere de mogelijke gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 een rol spelen. Het plangebied 

ligt in het zuiden van de gemeente Ridderkerk en grenst in het zuiden aan de A15 en in het westen aan de A16. In het noorden 

wordt het plangebied begrenst door de Oosterparkweg en in het oosten door de Rotterdamseweg. De gronden zijn groten-

deels in gebruik als park met daarbinnen o.a. een kinderboerderij en een sportcomplex. In figuur 1 is de ligging van het 

plangebied weergegeven op een luchtfoto en in figuur 2 is de ligging weergegeven ten opzichte van Natura 2000-gebied. 

 

 
Figuur 1 - ligging plangebied (bron: Google Maps) 
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Figuur 2 - ligging plangebied (roze gebied) t.o.v. Natura 2000‐gebieden 

 

Niet alle Natura 2000‐gebieden zijn gevoelig voor stikstofdepositie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Natura 2000‐gebieden 

Oude Maas en Boezems Kinderdijk. Het meest nabijgelegen gebied met verzuringsgevoelige habitats betreft het Natura 

2000‐gebied Biesbosch. De afstand van dit Natura 2000‐gebied tot het plangebied bedraagt minimaal 9,5 kilometer. De an-

dere Natura 2000‐gebieden met verzuringsgevoelige habitats liggen op (nog) grotere afstand. Met het rekenmodel Aerius 

(versie 2020_20210209_2f032ce1a2) zijn berekeningen uitgevoerd om de mogelijke gevolgen van de ontwikkeling voor de 

stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te brengen, daarbij is zowel de gebruiksfase (na oplevering van de beoogde 

functies) als de aanlegfase beschouwd. In deze notitie wordt achtereenvolgens ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten, 

de resultaten en de conclusie. De invoer‐ en uitvoergegevens vanuit Aerius zijn opgenomen in de bijlagen bij deze notitie. 
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Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming: 

- Verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale Beschermingszones (SBZ's) op 

grond van de Europese Vogel‐ en Habitatrichtlijn, in de Nederlandse wetgeving. 

- Vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellingen. 

- Legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van vergunningen meestal bij de provincies. 

 

 

Voor Natura 2000‐gebieden gelden onder meer de volgende verplichtingen. 

- De overheid dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de 

speciale beschermingszones niet verslechtert. Tevens mag er geen verstoring optreden voor de soorten waarvoor 

de zones zijn aangewezen. 

- Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzon-

derlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt 

een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied. Bevoegde nationale instanties geven slechts 

toestemming voor het plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat de natuurlijke kenmerken van 

het gebied niet worden aangetast. 

- Als een plan of project om dwingende reden van groot openbaar belang toch moet worden gerealiseerd, terwijl 

significant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, moeten alle nodige compenserende maatregelen 

worden genomen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het Europees ecologisch netwerk (Natura 2000) 

bewaard blijft. 

 

Bij de beoordeling van de gevolgen van plannen, projecten en handelingen voor de instandhoudingsdoelstellingen spelen 

onder andere de ecologische effecten van verzuring en vermesting door een eventuele toename van stikstofdepositie een 

rol. Uit jurisprudentie volgt dat in een overbelaste situatie al bij een kleine toename van stikstofdepositie sprake kan zijn van 

significante negatieve effecten. In dat geval is een passende beoordeling noodzakelijk. 

 

Beleidsregel intern en extern salderen Zuid‐Holland 

Eind 2019 heeft de provincie Zuid‐Holland de Beleidsregel intern en extern salderen vastgesteld. Bij intern salderen gaat het 

om het treffen van maatregelen binnen de begrenzing van één project of locatie waardoor uitbreidingsmogelijkheden / ont-

wikkelingsruimte wordt gecreëerd. Bij extern salderen wordt gesaldeerd met één of meer activiteiten buiten de begrenzing 

van één project of locatie ten behoeve van de verlening van een natuurvergunning. Aan zowel intern als extern salderen is 

in de Beleidsregel een aantal voorwaarden verbonden. 
 

Spoedwet aanpak stikstof 

Begin 2020 is de spoedwet aanpak stikstof in werking getreden. Deze spoedwet biedt mogelijkheden voor het invoeren van 

een drempelwaarde voor bepaalde categorieën projecten. Ook wordt de mogelijkheid geboden om een stikstofregistratie-

systeem in te stellen waarin depositieruimte wordt opgenomen die ontstaat door het treffen van bronmaatregelen. Deze 

ruimte kan vervolgens weer aan nieuwe activiteiten worden toebedeeld. Vanaf 24 maart 2020 kan een natuurvergunning 

worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en zeven 

MIRT projecten. 
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Door de recente kaalslag vanwege de essenkap is het Oosterpark niet meer het park, zoals de gemeente en haar inwoners 

dat voor ogen heeft. Het park wordt ervaren als kaal en onverzorgd. De gemeente wil door de (her)inrichting van het Oos-

terpark de recreatie- en natuurwaarden verhogen. Hiervoor worden enkele sloten gedempt en er worden mogelijkheden 

geboden om meer water te realiseren. De hoofdwatergangen zoals deze nu aanwezig zijn worden daarbij niet gewijzigd. 

Daarnaast zijn enkele overige ontwikkelingen in het park voorzien. De parkeervoorziening nabij de Pelikaan wordt gesaneerd 

en de parkeercapaciteit bij het sportcomplex en de kinderboerderij wordt uitgebreid. Per saldo wijzigt de totale parkeerca-

paciteit niet. De honk- en softbalvereniging Rowdies wil uitbreiden middels het verplaatsen van zijn velden en de bouw van 

een nieuw clubgebouw. Het sportcomplex wordt in zuidelijke richting uitgebreid. Op de locatie van het huidige noordooste-

lijke veld (softbalveld) komt de uitbreiding van de parkeerplaats te liggen. In het noordoosten komt dan het softbalveld te 

liggen en in het zuidoosten het honkbalveld. De kinderboerderij en het pannenkoekenhuis zijn in de toekomst voornemens 

om beperkt uit te breiden. In totaal wordt er circa 500 m2 extra uitbreidingsruimte geboden in het voorgenomen plan. Tot 

slot is de gemeente voornemens een geluidscherm aan te leggen langs de A15 om de geluidsoverlast in de wijk Drievliet te 

verminderen. 

 

 
Figuur 3 - mogelijke toekomstige inrichting Oosterpark 

 

 

 

Aanlegfase 

Naar verwachting zal de aanlegfase enkele jaren in beslag gaan nemen (2022 tot 2024). In de berekening ten behoeve van 

de aanlegfase is er echter worst-case vanuit gegaan dat de beoogde ontwikkeling in 1 jaar gerealiseerd zal worden in het jaar 

2022. Transportbewegingen ten behoeve van de aan en afvoer van materiaal en de inzet van werktuigen binnen het gebied 

leiden tot emissies en kunnen daarmee ook van invloed zijn op de stikstofdepositie binnen Natura 2000. Op dit moment zijn 

de uitgangspunten voor de aanlegfase nog niet bekend. Om deze reden is een analyse op hoofdlijnen uitgevoerd om de 

uitvoerbaarheid aan te tonen. Bij de verdere uitwerking van de plannen zullen meer gedetailleerde berekeningen noodzake-

lijk zijn om te onderbouwen dat op dit punt geen sprake is van strijdigheid met de Wet natuurbescherming. Met verkennende 

berekeningen is eerst bekeken welke emissie mogelijk is vanuit het gebied voordat er een depositietoename binnen Natura 

2000‐gebieden wordt berekend. Vervolgens is in beeld gebracht wat de daaruit volgende randvoorwaarden zijn voor de 

werkzaamheden tijdens de aanlegfase. 
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Gebruiksfase 

De berekening is uitgevoerd voor het rekenjaar 2022. Het voorgenomen plan heeft geen toename van de verkeersgeneratie 

tot gevolg. Derhalve is er in de gebruiksfase geen sprake van een toename van stikstofdepositie als gevolg van verkeer. 

Nieuwbouw ter plaatse van de kinderboerderij en het sportcomplex is mogelijk wel gasgestookt. Er is daarom een berekening 

gemaakt waarin de effecten van de bebouwingstoename in beeld zijn gebracht (tabel 1). Hierbij is uitgegaan van een worst-

cast inschatting van de bebouwingstoename. 

 
Tabel 1 NOx emissie beoogde situatie (bron: emissiewaarden Aerius 5 juli 2018) 

bebouwingstoename 

(m2) 

NOx (per m2) NOx (kg/jr) 

500 0,16 80 

 Totaal 80 

 

 

 

Aanlegfase 

Uit de berekening in bijlage 1 bij deze notitie blijkt dat er door werkzaamheden tijdens de aanlegfase een emissie van circa 

610 kg NOx en 1 kg NH3 per jaar mogelijk is (excl. vervoersbewegingen), voordat een depositietoename wordt berekend. Bij 

een emissie net daarboven is sprake van een depositiebijdrage van 0,01 mol/ha/jaar binnen het Natura 2000‐gebied Bies‐

bosch. 

 

De emissies door het in te zetten materieel (zoals graafmachines, bulldozers en kranen worden bepaald door een combinatie 

van het aantal draaiuren, het verbruik en de ouderdom van het materieel. In Aerius is bekeken hoeveel liter brandstof jaarlijks 

kan worden verbruikt binnen de voorgenoemde emissies (610 kg NOx en 1 kg NH3 per jaar). Wanneer sprake is van materieel 

uit 2014 of recenter (stageklasse IV 130 <= kW < 300) gaat het in totaal om ongeveer 129.000 liter per jaar. Met andere 

woorden: er kan jaarlijks tot 129.000 liter brandstof worden verbruikt binnen het plangebied zonder dat een depositietoe-

name binnen Natura 2000‐gebieden optreedt. 

 

Uitgaande van een gemiddeld brandstofverbruik (19 liter per uur) betekent dit dat bij materieel uit stageklasse IV (129.044 

liter per jaar) 6.791 draaiuren ofwel ruim 848 draaidagen. Hierbij is uitgegaan van het gemiddeld stationair draaien van mo-

biele werktuigen van 30%, hetgeen neerkomt op 2.025 uren. Uitgaande van 200 werkbare dagen per jaar kunnen 4 tot 5 

stuks zwaar materieel zoals kranen, shovels en graafmachines gelijktijdig en continu (8 uur per dag) in bedrijf kunnen zijn 

binnen het plangebied zonder dat een depositiebijdrage wordt berekend. De bouwwerkzaamheden van de individuele ont-

wikkelingen zullen in de praktijk niet gelijktijdig plaatsvinden. Met name de realisatie van het geluidscherm zal leiden tot veel 

verkeersbewegingen ten tijde van de aanlegfase. In de berekening is daarom ten behoeve van de aanlegfase (bijlage 1) een 

transportroute toegevoegd waarbij wordt uitgegaan van een worst-case inschatting van 100 vrachtwagenbewegingen en 

100 personenautobewegingen per etmaal. Voor zwaar vrachtverkeer binnen het plangebied is een lijnbron opgenomen 

waarbij wordt uitgegaan van 100% stagnatie in verband met het stationair draaien tijdens het laden en lossen.  

 

Uit het voorgaande en de berekening zoals toegevoegd in bijlage 1 blijkt dat op basis van een worst-case invoer van de 

aanlegfase er geen depositiebijdrage binnen de maatgevende Natura 2000‐gebieden wordt berekend (geen rekenresultaten 

hoger dan 0,00 mol/ha/jaar als gevolg van de aanlegfase). Hierbij is er worst-case vanuit gegaan dat alle functies binnen 1 
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jaar worden gerealiseerd. In de praktijk zal de aanlegfase langer duren hetgeen betekent dat de te verwachten stikstofdepo-

sities nog lager zullen zijn.  

 

Er kan worden geconcludeerd dat het zonder meer mogelijk is om de beoogde plannen in het Oosterpark te ontwikkelen 

zonder dat sprake is van een toename van stikstofdepositie binnen Natura 2000. Afhankelijk van de fasering van de werk-

zaamheden is het wel van belang te kiezen voor zo veel mogelijk recent materieel. Met de voorgaande analyse en de onder-

liggende berekeningen is de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan op hoofdlijnen aangetoond. Bij de verdere uitwerking 

van de plannen zal op basis van meer gedetailleerde informatie over de fasering en het in te zetten materieel een nadere 

onderbouwing noodzakelijk zijn.  

 

Gebruiksfase 

De Aerius‐uitvoer voor de gebruiksfase is opgenomen in bijlage 2 bij deze notitie. Uit de resultaten blijkt dat geen depositie-

bijdrage binnen de maatgevende Natura 2000‐gebieden berekend (geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar). 

 

 
Figuur 4 Berekeningsresultaten 

 

 

 

Op basis van de resultaten van uitgevoerde Aerius‐berekeningen wordt geconcludeerd dat de realisatie van de beoogde 

plannen binnen het Oosterpark te niet leiden tot een depositietoename op verzuringsgevoelige habitats binnen Natura 2000. 

De berekende depositie bedraagt in de gebruiksfase 0,00 mol/ha/jaar. Voor de uitvoeringsfase is op basis van een analyse 

op hoofdlijnen aangetoond dat het zonder meer mogelijk is om het Oosterpark te herontwikkelen zonder dat sprake is van 

een toename van stikstofdepositie binnen Natura 2000. Significante negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. 

 

Bijlagen: 

1. Aerius‐berekening aanlegfase 

2. Aerius‐berekening gebruiksfase 

 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RvEc14QCtgEM (29 april 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Ridderkerk -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bestemmingplan Oosterpark RvEc14QCtgEM

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

29 april 2021, 19:53 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 1.231,17 kg/j

NH3 17,44 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase

RvEc14QCtgEM (29 april 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

plangebied
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

1,08 kg/j 609,54 kg/j

onsluiting worst-case
Wegverkeer | Buitenwegen

9,93 kg/j 347,44 kg/j

stagnerend bouwverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

6,44 kg/j 274,19 kg/j

RvEc14QCtgEM (29 april 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten

pagina 3/5



Emissie
(per bron)

Aanlegfase

Naam plangebied
Locatie (X,Y) 101668, 430261
NOx 609,54 kg/j
NH3 1,08 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

mobiele werktuigen 129.044 2.025 11,0 NOx
NH3

609,54 kg/j
1,08 kg/j

Naam onsluiting worst-case
Locatie (X,Y) 101978, 430422
NOx 347,44 kg/j
NH3 9,93 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 100,0 / etmaal NOx
NH3

325,46 kg/j
7,64 kg/j

Standaard Licht verkeer 100,0 / etmaal NOx
NH3

21,98 kg/j
2,29 kg/j

Naam stagnerend bouwverkeer
Locatie (X,Y) 101625, 430275
NOx 274,19 kg/j
NH3 6,44 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 100,0 / etmaal NOx
NH3

274,19 kg/j
6,44 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RvEc14QCtgEM (29 april 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RXtmSa8C3R1r (29 april 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Ridderkerk -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bestemmingplan Oosterpark RXtmSa8C3R1r

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

29 april 2021, 20:32 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 436,75 kg/j

NH3 34,53 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase

RXtmSa8C3R1r (29 april 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

plangebied
Wonen en Werken | Recreatie

- 80,00 kg/j

onsluiting worst-case
Wegverkeer | Buitenwegen

34,53 kg/j 356,75 kg/j

RXtmSa8C3R1r (29 april 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam plangebied
Locatie (X,Y) 101668, 430261
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 64,0 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 80,00 kg/j

Naam onsluiting worst-case
Locatie (X,Y) 101978, 430422
NOx 356,75 kg/j
NH3 34,53 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 10,0 / etmaal NOx
NH3

32,55 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 1.475,0 / etmaal NOx
NH3

324,21 kg/j
33,77 kg/j

RXtmSa8C3R1r (29 april 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RXtmSa8C3R1r (29 april 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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1 Inleiding 

Door de recente kaalslag vanwege de essenkap is het Oosterpark niet meer het park, zoals 

de gemeente en haar inwoners dat voor ogen heeft. Het park wordt ervaren als kaal en 

onverzorgd. De gemeente wil door de (her)inrichting van het Oosterpark de recreatie- en 

natuurwaarden verhogen. Hiervoor worden enkele sloten gedempt en er worden 

mogelijkheden geboden om meer water te realiseren. De hoofdwatergangen zoals deze nu 

aanwezig zijn worden daarbij niet gewijzigd. Daarnaast zijn enkele overige ontwikkelingen in 

het park voorzien. 

De parkeervoorziening nabij de Pelikaan wordt gesaneerd en de parkeercapaciteit bij het 

sportcomplex en de kinderboerderij wordt uitgebreid. Per saldo wijzigt de totale 

parkeercapaciteit niet. De honk- en softbalvereniging Rowdies wil uitbreiden middels het 

verplaatsen van zijn velden en de bouw van een nieuw clubgebouw. Het sportcomplex wordt 

in zuidelijke richting uitgebreid. Op de locatie van het huidige noordoostelijke veld 

(softbalveld) komt de uitbreiding van de parkeerplaats te liggen. In het noordoosten komt dan 

het softbalveld te liggen en in het zuidoosten het honkbalveld. De kinderboerderij en het 

pannenkoekenhuis zijn in de toekomst voornemens om beperkt uit te breiden. In totaal wordt 

er circa 500 m2 extra uitbreidingsruimte geboden in het voorgenomen plan. Tot slot is de 

gemeente voornemens een geluidscherm aan te leggen langs de A15 om de geluidsoverlast 

in de wijk Drievliet te verminderen. 

Het Oosterpark ligt binnen het invloedsgebied van meerdere risicobronnen waaronder 

aardgasbuisleidingen en de A15/A16 waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

Voor een goede ruimtelijke onderbouwing dienen de risico’s betreffende externe veiligheid in 

kaart te worden gebracht. In deze rapportage worden de resultaten van de risicoberekeningen 

gepresenteerd.  
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2 Normstelling externe veiligheid 

2.1 Risicobenadering 

Het risico voor personen die verblijven in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen 

wordt gevat onder het begrip externe veiligheid (EV). De risicobenadering externe veiligheid 

kent twee begrippen om het risiconiveau voor dergelijke activiteiten in relatie tot de omgeving 

aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

Met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare 

functies in de omgeving. Of een functie kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is te vinden in het 

Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) [1]. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn 

woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. Beperkt kwetsbare objecten 

zijn onder andere verspreid liggende woningen, sporthallen en bedrijfsgebouwen.  

Met het GR wordt geëvalueerd of als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers 

kan vallen, doordat een grote groep personen blootgesteld wordt. 

2.2 Besluit externe veiligheid buisleidingen 

Sinds 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht [2]. 

Hieronder is kort de toetsing aan de grenswaarde van het plaatsgebonden risico en de 

oriëntatiewaarde van het groepsrisico geschetst. 

2.2.1 Plaatsgebonden risico 

In het kader van de risicobenadering moet de vraag worden beantwoord of er sprake is van 

een relatief hoog risico. Afhankelijk van de kenmerken van de buisleiding en de specifieke 

gevaren voor de omgeving, kan een zekere scheiding tussen buisleidingen en werk- en 

woongebieden gewenst zijn. Bij deze vraagstelling worden de risiconormen gehanteerd, die 

door de rijksoverheid zijn vastgesteld. Voor nieuwe buisleidingen is in het Bevb de eis 

opgenomen dat deze zodanig aangelegd moeten worden conform de best beschikbare 

technieken dat de PR 10-6 contour zo veel mogelijk binnen de belemmeringenstrook komt te 

liggen. Deze plicht rust op de exploitant van de leiding. Deze eis geldt ook als een bestaande 

leiding wordt vervangen. Zo wordt deze strenge norm voor het plaatsgebonden risico van 

toepassing op nieuwe situaties. Het ontstaan van nieuwe knelpunten wordt daarmee 

voorkomen en het ruimtebeslag van nieuwe buisleidingen wordt beperkt tot de 

belemmeringenstrook. 

De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is ook van toepassing op bestaande 

buisleidingen. Dit levert in bepaalde gevallen bij bestaande bebouwing1 binnen de 

                                                      
1 Onder bestaande bebouwing wordt verstaan fysiek aanwezige bebouwing en geprojecteerde bebouwing die is 

toegestaan op basis van een vastgesteld bestemmingsplan of vrijstellingsbesluit  
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risicocontour van de buisleiding een knelpunt op. Daar waar kwetsbare objecten zoals 

woningen en scholen binnen de risicocontour PR 10-6 liggen, gaat een wettelijke 

saneringsplicht gelden. De leidingexploitant is hierop aanspreekbaar en neemt binnen een 

overgangstermijn zodanige saneringsmaatregelen dat er sprake is van een acceptabele 

situatie. 

Voor de initiatiefnemer van het ruimtelijk plan geldt dat er geen nieuwe kwetsbare 

bestemmingen gerealiseerd mogen worden binnen de 10-6 contour van het plaatsgebonden 

risico indien aanwezig, en dat deze contour een richtwaarde is voor beperkt kwetsbare 

bestemmingen. Binnen de belemmeringenstrook mogen geen nieuwe  

kwetsbare objecten worden gerealiseerd. De belemmeringenstrook en de buisleidingen 

moeten in het bestemmingsplan worden aangegeven. 

Het Bevb verwijst voor de (niet limitatieve) lijst van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

naar het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 

2.2.2 Groepsrisico 

Bij het beoordelen van het GR wordt het (lokale) bevoegd gezag de mogelijkheid geboden 

om gemotiveerd van de oriëntatiewaarde voor het GR af te wijken. Er moet sprake zijn van 

een openbare en goed inzichtelijke belangenafweging, waarin moet zijn aangegeven waarom 

in het specifieke geval daarvan is afgeweken. De beslissing om van de oriëntatiewaarde af 

te wijken is vatbaar voor beroep. Het GR wordt voor het gehele relevante gebied berekend. 

Door middel van bron- of ruimtelijke maatregelen kan mogelijk dat risico worden gereduceerd. 

Daar waar het gaat om het stellen van randvoorwaarden in de ruimtelijke ordening wordt het 

afwegingsgebied echter gemaximaliseerd tot de grens waarbinnen nog 1% van de aanwezige 

personen overlijdt (1%-letaliteitszone). Het GR geeft voor dit gebied aan welke 

bebouwingsdichtheid nog acceptabel is, gelet op de voorgestelde oriëntatiewaarde. In het 

aangegeven gebied is bebouwing dus wel toegestaan maar is de dichtheid van bebouwing 

soms gelimiteerd. 

Bij de toetsing moet worden bezien of de kans per kilometer buisleiding op een bepaald aantal 

slachtoffers groter is dan de oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde geldt voor zowel 

bestaande als nieuwe situaties. 

De regeling over het groepsrisico in het Bevb vertoont duidelijk overeenkomst met de 

regelingen in het Bevi. Het uitgangspunt is dat er een verplichting geldt om het groepsrisico 

mee te wegen en te verantwoorden bij de vaststelling van een bestemmingsplan, 

inpassingsplan of omgevingsvergunning (projectbesluit) dat betrekking heeft op het 

invloedsgebied van een geprojecteerde of bestaande buisleiding. De toetsing aan de 

oriëntatiewaarde vindt op dezelfde manier plaats als hierboven geschetst. De verantwoording 

van het groepsrisico is op onderdelen iets anders geformuleerd en kent in bepaalde gevallen 

een vereenvoudiging.  
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Verantwoording groepsrisico 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg van een 

buisleiding, of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar 

object wordt toegelaten, wordt tevens het groepsrisico in het invloedsgebied van de 

buisleiding verantwoord. In de toelichting van dit besluit wordt dan vermeld: 

a. de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in 

het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede 

veroorzaakt of veroorzaken; 

b. het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt 

vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt 

kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de 

kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-

4 per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten 

hoogste 10-6 per jaar; 

c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast 

door de exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt; 

d. andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de 

voor- en nadelen daarvan; 

e. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in 

de nabije toekomst; 

f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 

ramp of zwaar ongeval; 

g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de 

buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om 

zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. 

Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het voor 

dat besluit bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio het 

gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid advies uit te brengen 

in verband met het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en 

beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval alsmede hulpverlening en 

zelfredzaamheid. 

 

Beperkte verantwoording 

Het Bevb introduceert een nieuwe onderverdeling van situaties waarin een ‘volledige’ 

verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is en situaties waarin met een beperktere 

verantwoording kan worden volstaan. Er zijn twee situaties waarin volstaan kan worden met 

een beperkte verantwoording (art. 12, lid 3): 

1. Indien het ruimtelijk besluit betrekking heeft op het gebied tussen de 100% letaliteitszone 

en de 1% letaliteitszone van de buisleiding (in geval van toxische stoffen tussen de 1% 

letaliteitszone en de afstand waarop het plaatsgebonden risico gelijk is aan 10-8).  
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2. a. als het groepsrisico onder 0.1 keer de oriëntatiewaarde blijft; 

b. als het groepsrisico minder dan 10% toeneemt. 

 

In een beperkte verantwoording van het groepsrisico hoeven slechts vier zaken aan de orde 

te komen, namelijk: 

a. De personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleidingen. 

b. De hoogte van het groepsrisico. 

c. De bestrijdbaarheid. 

d. De zelfredzaamheid. 

 

Een nadere beschouwing van risicoreducerende maatregelen en ruimtelijke alternatieven met 

een lager groepsrisico is in dat geval niet nodig. 

2.3 Besluit externe veiligheid transportroutes 

Het transport van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee door de mogelijkheid dat bij 

een ongeval gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Voor het transport van gevaarlijke stoffen 

over de weg, het spoor en het binnenwater is een risiconormering vastgesteld. In het Besluit 

externe veiligheid transportroutes (Bevt) zijn de regels opgenomen voor de ruimtelijke 

ordening [2]. Voor infrabesluiten zijn de regels vastgelegd in de Beleidsregels EV-beoordeling 

Tracébesluiten (de Beleidsregels) [3]. 

Op 1 april 2015 is het Basisnet volledig in werking getreden. Het basisnet bestaat uit een 

aangewezen aantal routes (wegen, spoorwegen en vaarwegen) waarop het mogelijk moet 

zijn en blijven om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Het doel van het Basisnet is het vastleggen 

en waarborgen van een duurzame balans tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, de 

ruimtelijke omgeving en de veiligheid van mensen die wonen en werken langs de route. Het 

Basisnet stelt grenzen aan het risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, 

vaarwegen en spoorlijnen alsmede aan ruimtelijke ontwikkelingen langs die wegen, 

vaarwegen en spoorlijnen. Voor elke weg, spoorlijn en vaarweg die deel uitmaakt van het 

Basisnet, is vastgesteld hoeveel risico het vervoer van gevaarlijke stoffen over die weg, 

spoorlijn of vaarweg maximaal mag veroorzaken. De basisnetroutes en deze zogenoemde 

“risicoplafonds” zijn vastgelegd in de regeling basisnet [4].  

 

2.3.1 Plaatsgebonden risico 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een 

bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt, overlijdt door een ongeval 

met het transport van gevaarlijke stoffen op die route. Plaatsen met een gelijk risico kunnen 

door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden weergegeven. Het PR leent zich 

daarmee goed voor het vaststellen van een veiligheidszone tussen een route en kwetsbare 
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bestemmingen zoals woonwijken. In tabel 1 wordt weergegeven welke normen voor het 

plaatsgebonden risico van toepassing zijn. 

Type object Omgevingsbesluit 

Kwetsbare objecten Grenswaarde PR 10-6 

Beperkt kwetsbare objecten Richtwaarde PR 10-6 

Tabel 1. Normen plaatsgebonden risico 

De grenswaarde moet te allen tijde in acht worden genomen, het bevoegd gezag mag niet 

van de grenswaarde afwijken. Voor de richtwaarde geldt dat uitsluitend in geval van 

zwaarwegende belangen (zoals economische) daarvan mag worden afgeweken. Voor 

ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van basisnetroutes dienen de afstanden 

rechtstreeks getoetst te worden aan de risicoplafonds zoals die zijn vastgesteld in de Regeling 

Basisnet [4]. Voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van andere dan de 

basisnetroutes dienen de afstanden getoetst te worden aan de berekende 10-6 contour van 

het plaatsgebonden risico. In veel gevallen is een risicoberekening niet nodig en kan worden 

volstaan met het toepassen van de vuistregels uit de Handleiding Risicoanalyse Transport 

(Hart) [5]. 

 

2.3.2 Groepsrisico 

Indien een plangebied ligt binnen het invloedsgebied van een transportroute waarover 

gevaarlijke stoffen worden vervoerd, wordt in de toelichting bij het bestemmingsplan en in de 

ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning in elk geval ingegaan op: 

 De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 

ramp op die transportroute, en 

 Voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare 

of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te 

brengen indien zich op die transportroute een ramp voordoet. 

 

Als het groepsrisico door een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 

200 m van een transportroute meer dan 10% toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie 

en groter is dan 10% van de oriëntatiewaarde dient het groepsrisico te worden verantwoord. 

Dit wordt ook wel aangeduid als de verantwoordingsplicht groepsrisico. In de motivering bij 

het betrokken besluit moeten ten minste de volgende gegevens worden opgenomen: 

 1°. de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip 

waarop het plan of besluit wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds 

aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende 

bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen of een omgevingsvergunning 

redelijkerwijs te verwachten zijn, en 

 2°. de als gevolg van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning redelijkerwijs te 

verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan of 

die vergunning betrekking heeft; 
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 het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan of de vergunning wordt vastgesteld en de 

bijdrage van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde; 

 de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan of 

de vergunning zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen 

maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking 

tot de inrichting van de openbare ruimte, en 

 de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- 

en nadelen daarvan. 

 

 

Figuur 1. Voorbeeld groepsrisico transportroute 

Het groepsrisico geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke 

slachtoffers in de omgeving van de beschouwde activiteit, kortom de kans op een ramp. Het 

aantal personen dat in de omgeving van de route verblijft, bepaalt mede de hoogte van het 

GR. Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde fN-curve, op de verticale as staat de 

cumulatieve kans per jaar f op een ongeval met N of meer slachtoffers en op de horizontale 

as het aantal slachtoffers. Figuur 1 geeft een voorbeeld. 

Het groepsrisico wordt bepaald per kilometer route en vergeleken met de oriëntatiewaarde. 

Deze waarde helpt het bevoegd gezag bij de afweging of de kans op een ramp opweegt tegen 

het maatschappelijk voordeel van het voorgenomen besluit. Het begrip oriëntatiewaarde 

houdt in dat het bevoegd gezag gemotiveerd kan besluiten een hogere kans op een ramp te 

accepteren.  

Oriëntatiewaarde 
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3 Uitgangspunten risicoberekening 

3.1 Plangebied en omgeving 

Figuur 2 toont de ligging van het plangebied ten opzichte van de beschouwde risicobronnen. 

 

Figuur 2. Plangebied en risicobronnen 

3.2 Hogedruk aardgasleidingen 

3.2.1 Carola 

Het risico door hogedruk aardgasleidingen wordt berekend met Carola versie 1.0.0.52 

parameterbestand 1.3. De berekening wordt uitgevoerd met de volgende gegevens: 

 

 Het interessegebied. 

 Leidingdatabestand van de leidingeigenaar, in dit geval Nederlandse Gasunie. 

 Het aantal personen dat langs de leiding blootgesteld wordt aan de gevolgen van een 

ongeval met de leiding. 

3.2.2 Interessegebied 

Het interessegebied is het gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling langs een buisleiding 

geprojecteerd is of waar een aanpassing van een bestaande of een nieuwe buisleiding 

gepland is [2]. Met behulp van het interessegebied selecteert de leidingeigenaar de relevante 

gegevens die benodigd zijn voor de berekening.  
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3.2.3 Leidingdatabestand 

Het leidingdatabestand bevat alle buisleidingdelen, met de bijbehorende leidingspecifieke 

parameters, die zich binnen een afstand van ten minste 1 km + 2 maal de maximale 

effectafstand van het interessegebied bevinden. Enkele kenmerken van de voor het 

plangebied relevante aardgasleidingen worden getoond in tabel 2. 

 

Beheerder Leidingnr. Diameter 
[inch] 

Druk 
[bar] 

Afstand 100% 
letaliteit [m] 

Afstand 1% 
letaliteit [m] 

Gasunie W-507-01 12 40 65 140 

Gasunie W-530-01 12 40 65 140 

Gasunie W-530-01 12 40 40 75 

Tabel 2. Kenmerken hogedruk aardgasleidingen 

3.3 Rijksweg A15 en A16 

Het risico van het transport van gevaarlijke stoffen is berekend met het 

risicoberekeningsprogramma RBM II, versie 2.3 [7]. De berekening wordt uitgevoerd conform 

de Hart [5]. Voor de berekening zijn de volgende gegevens nodig: 

 De transportintensiteit gevaarlijke stoffen. 

 Trajecteigenschappen zoals de uitstromingsfrequentie, de kans per kilometer dat een 

tankauto met gevaarlijke stoffen betrokken raakt bij een ongeval zodanig dat er 

uitstroming van de stof optreedt. 

 Het aantal personen dat langs de route blootgesteld wordt aan de gevolgen van een 

ongeval. De bevolkingsdichtheden worden aangegeven in vlakken met een uniforme 

dichtheid per vlak. Per vlak kan het veronderstelde aantal personen in de dag- en de 

nachtsituatie opgegeven worden. 

 De meteorologische gegevens. Gekozen is voor weerstation Rotterdam. 

 

3.3.1 Transportintensiteit 

Voor de transportintensiteit wordt uitgegaan van 17000 transporten GF3 (brandbare gassen 

zoals LPG) voor wegvak Z55 en 18000 transporten GF3 voor wegvak Z75 zoals 

voorgeschreven in bijlage 1 van de regeling Basisnet [4]. Figuur 2 toont de wegvakken. 

Wegvak Z55 is gemodelleerd als de twee verbindingsbogen tussen de A15 en de A16. 

Standaard wordt aangenomen dat 61% van het transport overdag tussen 8:00 en 18:30 uur 

en alleen gedurende de werkweek plaatsvindt.  
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3.3.2 Trajecteigenschappen 

De A15/A16 is gemodelleerd als een autosnelweg. Conform de Hart [5] wordt gerekend met 

de standaard ongevalsfrequentie van 8.3 10-8 /vtg.km (voertuigkilometer). 

Omdat voor een deel van het te beschouwen traject de beide rijbanen meer dan 25 m uit 

elkaar liggen, zijn de twee rijrichtingen afzonderlijk gemodelleerd. Het aantal transporten is 

gelijk verdeeld over de rijrichtingen. De volgende werkwijze is toegepast [5]. 

Allereerst is het groepsrisico van de totale route en de ligging van de kilometer met het 

hoogste groepsrisico bepaald door het groepsrisico van de beide trajecten te berekenen. 

Vervolgens is de lengte van beide trajectdelen ingekort tot 1 km met als middelpunt de 

ongevalspunten met de grootste bijdrage aan het groepsrisico uit de eerder berekende km 

met het hoogste groepsrisico, waarna het groepsrisico nogmaals berekend is.  

Het groepsrisico van beide rijrichtingen tezamen dat nu berekend wordt, de totale route, is 

het groepsrisico dat vergeleken dient te worden met de oriëntatiewaarde. Dit wordt 

schematisch toegelicht in figuur 3. 

 

  

Figuur 3. Werkwijze groepsrisicoberekening gescheiden rijbanen 

3.4 Bebouwing 

De bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van personen binnen het 

invloedsgebied van de aardgasbuisleiding en het wegvakken is opgevraagd via de BAG-

populatieservice [6]. Informatie over de huidige en toekomstige invulling van het plangebied 

is aangeleverd door de opdrachtgever. 

De gehanteerde uitgangspunten en modellering van de omgeving worden in meer detail 

beschreven in bijlage 1. 

1. Bepaling ligging km hoogste GR 2. Berekening totale GR beide trajectdelen 

km hoogste GR 
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4 Resultaten aardgasbuisleidingen 

4.1 Plaatsgebonden risico 

Figuur 4, 4 en 5 tonen het plaatsgebonden risico van de aardgasleidingen en het plangebied. 

De berekeningen hebben niet geleid tot een PR 10-6-contour. Het plaatsgebonden risico vormt 
daarmee geen belemmering voor het Oosterpark. 

 

 

Figuur 4. Plaatsgebonden risicocontouren aardgasleiding W-507-01 

 

Figuur 5. Plaatsgebonden risicocontouren aardgasleiding W-530-01 
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Figuur 6. Plaatsgebonden risicocontouren aardgasleiding W-530-07 

4.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico is berekend voor zowel de huidige als de toekomstige situatie. Tabel 3 toont 

het groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde voor de drie 

aardgasleidingen. In de tabel is aangegeven hoeveel de berekende frequentie op een 

bepaald aantal slachtoffers maximaal afwijkt van de oriëntatiewaarde. Een factor < 0.01 

betekent dat het groepsrisico meer dan 100 keer kleiner is dan de oriëntatiewaarde. 

 

Situatie Factor t.o.v. OW 

W-507-01 W-530-01 W-530-07 

Huidig < 0.01 < 0.01 - 

Toekomstig < 0.01 < 0.01 - 

Tabel 3. Groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde (OW) 

Het groepsrisico van alle drie aardgasleidingen is in zowel de huidige als de toekomstige 

situatie minder dan 10% van de oriëntatiewaarde en wijzigt niet door het planvoornemen. Bij 

aardgasleiding W-530-07 is er geen sprake van een groepsrisico, dat wil zeggen, bij een 

frequentie van 1 10-9 (kans 1 op de miljard) is het aantal slachtoffers kleiner dan 10. 

Figuur 7 toont het groepsrisico van de aardgasleidingen W-507-01 en W-530-01. De 

groepsrisico curves van de huidige en toekomstige situatie liggen exact over elkaar heen. 

In bijlage 2 is het door Carola automatisch gegenereerde rapport voor de toekomstige situatie 

opgenomen met daarin de gedetailleerde uitkomsten van de berekeningen. 
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Figuur 7. Groepsrisico huidig en toekomstig W-501-07 (links) en W-530-01 (rechts) 

4.3 Belemmeringenstrook 

Aan weerszijden van aardgasleidingen geldt een belemmeringenstrook ten behoeve van het 

onderhoud aan de leiding. Binnen deze strook mogen geen nieuwe bouwwerken opgericht 

worden [2, 3]. Voor leidingen met een druk van maximaal 40 bar, zoals hier het geval, meet 

de belemmeringenstrook 4 m vanuit het hart van de buisleiding. 

Binnen de belemmeringenstrook worden geen bouwwerken opgericht.  
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5 Resultaten A15/A16 

5.1 Plaatsgebonden risico 

In bijlage 1 van de regeling Basisnet zijn voor wegen behorende tot het Basisnet afstanden 

vastgelegd voor de zogeheten veiligheidszone (de 10-6 plaatsgebonden risicocontour) [4]. 

Voor wegvak Z55 is deze afstand 66 m, voor wegvak Z75 is dat 63 m, beide gemeten vanuit 

het midden van de weg. Omdat wegvak Z55 gemodelleerd is als twee verbindingsbogen, 

geldt in dat geval de helft van de PR-afstand, zijnde 33 m. Figuur 8 toont de indicatieve ligging 

van de PR 10-6 contour. Deze reikt tot over de zuidelijke strook van het plangebied 

Daarbinnen bevinden zich geen (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare objecten. 

 

 

Figuur 8. Plaatsgebonden risico A15/A16 

5.2 Groepsrisico 

Figuur 9 toont de groepsrisicocurven voor de huidige en de toekomstige situatie. Tabel 4 toont 
de hoogte van het groepsrisico ten opzichte van de oriëntatiewaarde. Er is aangegeven 
hoeveel de berekende frequentie op een bepaald aantal slachtoffers maximaal afwijkt van de 
oriëntatiewaarde. Een factor 0.027 betekent bijvoorbeeld dat het groepsrisico meer dan 35 

keer kleiner is dan de oriëntatiewaarde. 

 

Situatie Factor t.o.v. OW 

Huidig 0.027 

Toekomstig 0.027 

Tabel 4.  Groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde (OW) 
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Uit figuur 9 en tabel 4 blijkt dat het groepsrisico in zowel de huidige als toekomstige situatie 

kleiner is dan 10% van de oriëntatiewaarde. De wijzigingen binnen het plangebied zijn niet 

van invloed op het groepsrisico. 

 

 

Figuur 9. Groepsrisico A15/A16 

 Huidige situatie 
  Toekomstige situatie 
 

 

Figuur 10 en 11 vatten het berekeningsresultaat op een andere wijze samen. Het gedeelte 

van het traject dat het kilometervak met het maximale groepsrisico omvat, is weergegeven 

met een lichtblauwe kleur. Geel gemarkeerd zijn de ongevalspunten die de grootste bijdrage 

leveren aan het groepsrisico. 

 

 

Figuur 10. Bepaling ligging hoogstscorende km, huidige situatie 
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Figuur 11. Groepsrisico hoogstscorende km, huidige situatie 

5.3 Plasbrandaandachtsgebied 

Het plasbrandaandachtsgebied (PAG) is een gebied tot 30 m van de weg waarin, bij de 

realisering van (kwetsbare) objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van 

een plasbrand. De 30 m voor het PAG wordt gemeten vanaf de buitenste kantlijn van de 

rechterrijstrook. Voor de A15/A16 geldt een plasbrandaandachtsgebied [4]. 

Figuur 12 toont de (indicatieve) grens van het PAG. Een klein deel van het plangebied ligt 

daarbinnen. In dat deel bevinden zich geen (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare objecten. 

 

 

Figuur 12. Grens PAG 
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6 Conclusies 

6.1 Aardgasbuisleidingen 

Plaatsgebonden risico 

De berekeningen hebben ter plaatse van het plangebied niet geleid tot een PR 10-6-contour. 

Het plaatsgebonden risico vormt daarom geen belemmering voor de ontwikkeling. 

Groepsrisico 

Het groepsrisico van de aardgasleidingen is in de huidige en toekomstige situatie kleiner dan 

10% van de oriëntatiewaarde. Er kan volstaan worden met een beperkte verantwoording van 

het groepsrisico. De onderdelen waaruit deze verantwoording dient te bestaan, worden 
beschreven in paragraaf 2.2.2. 

Voor aardgasleiding W-530-07 is geen sprake van een groepsrisico. Een verantwoording is 

daarom niet nodig. 

Belemmeringenstrook 

Binnen de belemmeringenstroken bevinden zich geen (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare 

objecten. 

6.2 A15/A16 

Plaatsgebonden risico  

Binnen PR 10-6 contour bevinden zich geen (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare objecten. 

Groepsrisico 

In zowel de huidige als toekomstige situatie is het groepsrisico kleiner dan 10% van de 

oriëntatiewaarde De verdere verantwoording van het groepsrisico kan achterwege blijven.  

Wel dient het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid te worden gesteld om advies 
uit te brengen. In de toelichting bij het besluit dient in elk geval in te worden gegaan op de 
mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp 
en de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien een ramp zich 
voordoet. 

Plasbrandaandachtsgebied (PAG) 

Binnen het PAG bevinden zich geen (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare objecten.   
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Bijlage 1. Gegevens bebouwing 

1.1. Plangebied 

De wijzigingen binnen het plangebied beperken zich tot de sportvelden in het oostelijke deel 

en de kinderboerderij centraal in het plangebied. Figuur 13 toont de wijzigingen in het 

oostelijke deel. 

Voor de sportvelden is uitgegaan van 30 personen per hectare die elke dag vier uur in de 

dagperiode aanwezig zijn en twee uur in de nachtperiode. In het clubgebouw van de 

honkbalvereniging bevinden zich volgens de BAG-populatieservice 86 personen overdag en 

61 in de avond en nacht. In de toekomstige situatie is het gebouw in zuidelijke richting 

verplaatst, naast het de nieuwe locatie van het honkbalveld. Het veronderstelde aantal 

personen wijzigt niet. 

Figuur 13. Clubgebouw en sportvelden 

Figuur 14 toont de ligging van de kinderboerderij. Volgens de BAG-populatieservice bevinden 

zich daar 23 personen overdag en 16 in de avond- en nachtperiode. Het huidige vigerende 

bebouwingsoppervlak is 394 m2. De maximale bebouwingstoename is 500 m2. Dit leidt tot in 

totaal 52 personen overdag en 36 personen in de avond- en nachtperiode in de toekomstige 

situatie. 

Sport-
veld 

Sport-
veld 

Sport-
veld 

Sport-
veld 
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Figuur 14. Kinderboerderij 

 

1.2. Omgeving 

Aardgasleidingen 

Figuur 15 toont de bebouwing binnen het invloedsgebied van de aardgasleidingen. De 

aanwezigheidsgegevens zijn verkregen via de BAG-populatieservice [6]. Voor de berekening 

met het rekenprogramma Carola is een gridgrootte van 5 m gehanteerd. De onderstaande 

bestanden met aanwezigheidsgegevens zijn geleverd. Per bevolkingstype is in de 

bestandsnaam de dag- en nachtaanwezigheid gegeven, bijvoorbeeld voor 

wonend_vakantiehuis is de aanwezigheid overdag 50% en ’s nachts 100%. 

 bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80 (totaal 1032 personen) 

 industrie-dag100-nacht30 (totaal 164 personen) 

 kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0 (totaal 718 personen) 

 wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100 (totaal 4482 personen) 

 

Wegvakken 

Binnen een zone van 355 m rond de A15 en A16 is de bebouwing en de hiermee gepaard 

gaande aanwezigheid van personen opgevraagd via de BAG-populatieservice. Figuur 16 

toont de geleverde bebouwing. Voor de omzetting naar het bevolkingsbestand voor RBM II 

zijn de drempelwaarden voor alle functies verlaagd naar 10 personen per pand. Boven deze 

waarde worden panden geleverd in afzonderlijke vlakken met meer dan 10 personen, 
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beneden deze waarde worden personen verdeeld over een bevolkingsgrid met een 

gridgrootte van 50x50 m. Voor overige instellingen zijn de standaardwaarden gehanteerd. 

 

 

Figuur 15. Plangebied en toegevoegde bebouwing 

 

 

Figuur 16. Plangebied en toegevoegde bebouwing 
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Bijlage 2. Carola-rapportage 
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1 Inleiding 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. 

 

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd 

door CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens    

 Administratieve gegevens: 

 naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens 

Bevb) 

 naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar Deels 

 

 

Nee 
 Reden opstellen QRA Openbaar Nee 

 Gevolgde methodiek 

 rekenpakket met versienummer 

 parameterbestand met versienummer 

Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  

 datum van de berekening 

 datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar  

Ja 

Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)   
 Gegevens buisleiding 

 naam buisleiding 

 diameter 

 druk 

 eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar  

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  

 leiding 
 noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar  

Ja 
Ja 

3 Beschrijving omgeving   

 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

 bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 
10-6-contour en het invloedsgebied 

Openbaar  

Ja indien 

ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien 

ingevoerd 

 
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder 

opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is 

gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar Nee 

 
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding 

effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ 

activiteiten, vliegroutes, windturbines) 

Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation Openbaar Ja 

4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de 

omgeving  
  

 
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin 

tenminste is opgenomen: 

Openbaar Ja 

 
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren 

voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het 

groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste 

overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as 

van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 

slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  

10-9 per jaar 

Openbaar Ja 

 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de 

oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja 

 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt 

kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar 

zijn 

Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA 

zijn meegenomen 

Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. Voor de berekeningen is 

gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Rotterdam. De 

gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen. Voor dit onderzoek is alleen de gearceerd weergegeven leiding relevant. De 

overige leidingen worden niet verder behandeld in dit rapport 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter 

[mm] 

Druk 

[bar] 

Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

7178_leiding-A-

517-deel-1 

762.00 66.20 22-03-2021 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

7178_leiding-A-

518-deel-1 

762.00 66.20 22-03-2021 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

7178_leiding-A-

555-deel-1 

1067.00 66.20 22-03-2021 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

7178_leiding-A-

555-deel-2 

1066.80 66.20 22-03-2021 
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Eigenaar Leidingnaam Diameter 

[mm] 

Druk 

[bar] 

Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

7178_leiding-W-

507-01-deel-1 

323.90 40.00 22-03-2021 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

7178_leiding-W-

507-02-deel-1 

168.30 40.00 22-03-2021 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

7178_leiding-W-

530-01-deel-1 

323.90 40.00 22-03-2021 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

7178_leiding-W-

530-02-deel-1 

323.80 40.00 22-03-2021 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

7178_leiding-W-

530-02-deel-2 

323.90 40.00 22-03-2021 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

7178_leiding-W-

530-07-deel-1 

168.30 40.00 22-03-2021 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

7178_leiding-W-

530-09-deel-1 

406.40 40.00 22-03-2021 

 

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

 

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.  
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2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 

 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 

De percentages in de kolom “Percentages Personen” in onderstaande tabellen hebben 

achtereenvolgens de betekenis: 

• % aanwezig gedurende de dagperiode/ 

• % aanwezig gedurende de nachtperiode/ 

• % buiten gedurende de dagperiode/ 

• % buiten gedurende de nachtperiode/ 

• % overdag aanwezig gedurende het jaar/ 

• % ’s nachts aanwezig gedurende het jaar. 

 

Populatiepolygonen 

Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage Personen 

Evenement   30 Toevoegen Nieuw  100/ 100/ 7/ 1/ 0/ 0 

Evenement   30 Toevoegen Nieuw  100/ 100/ 7/ 1/ 0/ 0 

Evenement   30 Toevoegen Nieuw  100/ 100/ 7/ 1/ 0/ 0 

Werken 86  Toevoegen Nieuw  100/ 71/ 7/ 1/ 100/ 100 

Wonen 52  Vervangen bestaand 100/ 70/ 7/ 1/ 100/ 100 
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Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage Personen 

bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Werken 1032 100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 100 

industrie-dag100-nacht30.txt Werken 164 100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 100 

kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 718 100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100 

wonend_vakantiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 4482 50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100 
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 

op een achtergrondkaart. 

 

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 7178_leiding-W-507-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 7178_leiding-W-530-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 7178_leiding-W-530-07-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

1E-7  

1E-8  
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 

segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding 

is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-

curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 7178_leiding-W-507-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 13 

slachtoffers en een frequentie van 2.27E-009. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 3.837E-005 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 

1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2. 

 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 7178_leiding-W-507-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.2 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 7178_leiding-W-530-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 52 

slachtoffers en een frequentie van 3.59E-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 9.708E-003 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 4740.00 en stationing 

5740.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.7. 

 

Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 7178_leiding-W-530-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.3 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 7178_leiding-W-530-07-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 50.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6. 

 

Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 7178_leiding-W-530-07-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 

van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor 

elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) 

“slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 7178_leiding-W-507-01-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 

 

 

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 7178_leiding-W-530-01-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 4740.00 en stationing 5740.00 

 

 

5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 7178_leiding-W-530-07-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 50.00 
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Nota zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan Oosterpark 
Het ontwerpbestemmingsplan Oosterpark heeft van 4 juni tot en met 15 juli 2021 ter inzage gelegen. 

Dit is gepubliceerd op 3 juni in de Staatscourant, de gemeentelijke website en de Blauwkai.  

Binnen de termijn zijn 32 zienswijzen ontvangen. De volgende zienswijzen heeft de gemeente 

ontvangen. 

 Naam Straat Datum Ontvankelijk 

1. Bewoner Tarbot 09-06-2021 Ja 

2.  Bewoner Lohmanpark 16-6-2021 Nee 

3. Bewoner Steur 18-6-2021 Ja 

4. Bewoner Tarbot 29-6-2021 Ja 

5. Bewoner Tarbot 30-6-2021 Ja 

6. Bewoner Tarbot 1-7-2021 Ja 

7. Bewoner Kloosplantsoen 5-7-2021 Ja 

8. Bewoner Tarbot 5-7-2021 Ja 

9.  Bewoner Tarbot  5-7-2021 Ja 

10. Bewoner Tarbot 5-7-2021 Nee 

11. Bewoner Steur 5-7-2021 Ja 

12. Bewoner Tarbot 6-7-2021 Ja 

13.  Bewoner Zalm 6-7-2021 Ja 

14. Bewoner Zalm 6-7-2021 Nee 

15. Bewoner Tarbot 6-7-2021 Nee 

16. Bewoner Pelikaan 9-7-2021 Ja 

17.  Bewoner Zalm 13-7-2021 Ja 

18. Bewoner Tarbot 13-7-2021 Ja 

19.  Bewoner Tarbot 13-7-2021 Ja 

20. Bewoner Kloosplantsoen 6-7-2021 Ja 

21. Bewoner Steur 09-07-2021 Ja 

22.  Gasunie  14-7-2021 Ja 

23.  Bewoner Zalm 13-7-2021 Ja 

24.  Bewoner Tarbot 13-7-2021 Ja 

25.  Bewoner Generaal Smutsstraat 14-7-2021 Ja 

26. Bewoner Tarbot 14-7-2021 Ja 

27. Bewoner Tarbot 14-7-2021 Ja 

28.  Bewoner Tarbot 14-7-2021 Ja 

29. Bewoner Tarbot 14-7-2021 Ja 

30.  Bewoner Van Leeuwenhoekstraat 14-7-2021 Ja  

31.  Bewoner Zalm 15-7-2021 Ja 

32. Bewoner Pelikaan 14-7-2021 Ja 

 

De zienswijzen onder 1 t/m 7, 10  en 13 t/m 15 waren in eerste instantie gestuurd naar een 
persoonlijk e-mail adres dat was gepubliceerd op de website van een belangenvereniging. De 
gemeente Ridderkerk heeft echter geen mogelijkheid om een zienswijze per e-mail in te dienen (de 
zogenaamde elektronische weg). De enige mogelijkheden zijn per post, of mondeling. Dit stond ook 
in de officiële publicatie van het ontwerpbestemmingsplan. 
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Aan de personen die een zienswijze per e-mail hebben ingediend is een hersteltermijn aangeboden 
om te voorkomen dat de zienswijzen niet ontvankelijk zouden worden verklaard. Dit is conform 
jurisprudentie van de Raad van State. 7 indieners hebben daar gebruik van gemaakt. Van de 4 andere 
indieners hebben wij geen zienswijze via de post ontvangen. Deze zijn dan ook formeel niet-
ontvankelijk. Voor de goede orde worden deze zienswijzen wel besproken en beantwoord. 
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Eerdere relevante besluitvorming gemeenteraad 
Veel zienswijzen hebben betrekking op de aanpak van het park en op de verplaatsing van de 

Rowdies. In de gemeenteraad is over deze specifieke onderwerpen al besluitvorming geweest.  

Besluitvorming herhuisvesting Rowdies en Geluidsmaatregelen Oosterpark 
Op 14 december 2020 heeft de gemeenteraad gesproken over de “Uitkomst herhuisvesting Rowdies 

in het Oosterpark” (agendapunt 4) en “Geluidsmaatregelen Oosterpark Ridderkerk” (agendapunt 5). 

De betreffende stukken zijn hier te vinden: Gemeenteraad RK 14 december 2020 

Bij de besluitvorming over de herhuisvesting van de Rowdies op 14 december 2020 heeft de 

gemeenteraad het college gevraagd om naast de voorgestelde locatie Zuid ook de locatie Zuid-Zuid 

te onderzoeken. De gemeenteraad is per raadsinformatiebrief (5 maart 2021) geïnformeerd over het 

besluit van het college over de locatie en de wijze waarop is geparticipeerd. De raadsinformatiebrief 

en de bijbehorende bijlagen zijn hier te downloaden (pdf): 

 Raadsinformatiebrief uitkomst definitieve locatie Rowdies Oosterpark 

 Bijlage onderzoek 

 Bijlage variant nieuw-zuid 

De besluitvorming op 14 december 2020 en de locatiekeuze Nieuw-Zuid zijn verwerkt in het 

ontwerpbestemmingsplan.  

Besluitvorming Aanpak Oosterpark 
Op 6 juli 2021 heeft de raad gesproken over de aanpak Oosterpark. De betreffende stukken zijn te 

vinden onder agendapunt 3 op de volgende locatie:  

 Gemeenteraad Ridderkerk 06 juli 2021.  

Bij de stukken is ook een participatieboek opgenomen waarin verslaglegging is gemaakt van de 

gevoerde participatie. 

Tijdens de behandeling op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad een aantal keuzes gemaakt. Een aantal 

zienswijzen hebben betrekking op de gemaakte keuzes. Indien dit het geval is, dan is dit bij de 

beantwoording van de zienswijze aangegeven. 

  

https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2020/14-december/20:00
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-03-05-RIB-Uitkomst-definitieve-locatie-Rowdies-Oosterpark.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-03-05-RIB-Uitkomst-definitieve-locatie-Rowdies-Oosterpark-onderzoek.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-03-05-RIB-Uitkomst-definitieve-locatie-Rowdies-Oosterpark-variant-nieuw-Zuid.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2021/06-juli/20:00
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Verwerking besluitvorming gemeenteraad in bestemmingsplan 
In het bestemmingsplan zijn de eerdere keuzes van de gemeenteraad verwerkt. Het 

bestemmingsplan is dan ook een uitwerking van deze keuzes. 

Het betreft hier de keuze voor herhuisvesting van de Rowdies (gemeenteraad van 14 december 

2020), het plaatsen van een geluidsscherm (gemeenteraad van 14 december 2020) en de Aanpak van 

het Oosterpark (gemeenteraad van 6 juli 2021). 

Voor de volgende functies was aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

 Verplaatsing velden 
De belangrijkste reden voor het maken van het nieuwe bestemmingsplan is de verplaatsing 

van de velden van honkbalvereniging de Rowdies. Verplaatsing van de velden is niet mogelijk 

binnen de beheersverordening Oosterpark en de Rijkswegen. Voor dit aspect moet het 

bestemmingsplan herzien worden. 

 Pannenkoekboerderij 
De pannenkoekboerderij wil in de toekomst enige uitbreidingsmogelijkheden hebben om op 

de huidige locatie uit te breiden met een uitgiftecorner voor snacks/ijs. Het bouwvlak van de 

pannenkoekboerderij wordt daarom iets uitgebreid en het bebouwingspercentage wordt 

aangepast, zodat per saldo een kleine uitbreidingsmogelijkheid ontstaat. 

 Kinderboerderij 
De gemeente heeft de wens de kinderboerderij op twee aspecten uit te breiden. Enerzijds 

door een nieuw gebouw te realiseren voor het gebruik ten behoeve van educatie. Anderzijds 

door een nieuw dierenverblijf te maken. De bebouwing zal hierdoor met ongeveer 300 m² 

toenemen. Omdat de ontwerpen nog niet zijn afgerond en er enige flexibiliteit nodig is wordt 

net als nu al gewerkt met een passend bebouwingspercentage voor de hele kinderboerderij. 

 Parkeren 
De parkeervoorziening nabij de Pelikaan wordt opgeheven, de parkeercapaciteit bij het 

sportcomplex en bij de kinderboerderij wordt uitgebreid. Per saldo wijzigt de totale 

parkeercapaciteit niet. 

 Sanitaire voorziening strandje 
NRIJ / Staatsbosbeheer wil tevens een sanitaire voorziening kunnen realiseren bij het 

strandje. Er is nog geen definitieve locatie voor deze voorziening. In de regeling voor het 

gebied is daarom een maximum oppervlakte en een maximum aantal voor deze gebouwen 

opgenomen. 

Het bestemmingsplan Oosterpark regelt dan ook niet de precieze inrichting van het park (zoals 

besloten op 6 juli 2021 in de gemeenteraad), maar is enkel noodzakelijk om de hierboven genoemde 

punten (verplaatsing velden, pannenkoekboerderij, kinderboerderij, parkeren en sanitaire 

voorziening strandje) mogelijk te maken. Zie verder ook de centrale beantwoording zienswijzen lid 1 

sub a – bestemmingsplan regelt niet de precieze inrichting van het park. 

Er zitten ook een aantal bestaande functies in het Oosterpark. Voor een aantal bestaande woningen 

is een woonbestemming opgenomen. Voor de Bloemenjungle is de bestemming Detailhandel 

opgenomen met daarin de mogelijkheid voor ondergeschikte horeca. Voor de 

pannenkoekenboerderij is de bestemming Horeca opgenomen.  
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Centrale beantwoording zienswijzen 
In de ingediende zienswijzen worden vaak dezelfde thema’s benoemd. Ten behoeve van de 

leesbaarheid is ervoor gekozen om een aantal van deze thema’s centraal te bespreken. Het gaat om 

de volgende thema’s 

1. Keuze integrale aanpak Oosterpark 
In verschillende zienswijzen worden vraagtekens gezet bij de noodzaak om een integrale aanpak op 
te stellen voor het Oosterpark. Het park zou goed zijn zoals het is, is een veelgemaakte opmerking. 
Hieronder wordt uitgelegd waarom gekozen is voor een integrale aanpak. 
 
Er zijn twee besluiten genomen door de gemeenteraad die impact hebben op het Oosterpark: 

- De aanleg van het (door bewoners zeer gewenste) geluidsscherm. 
- De herhuisvesting van de Rowdies.  

Beide projecten hebben ruimtelijke impact op de hoofdstructuur van het Oosterpark: de 
padenstructuur en het groen.  
 
Daarom was het belangrijk om met deze genomen besluiten (met name over de plek van deze 
ontwikkelingen) de aanpak van het Oosterpark verder af te maken, en een integraal plan te maken 
voor het hele Oosterpark. Hierdoor kan de impact van deze twee ontwikkelingen op de 
padenstructuur en het groen integraal mee genomen worden. Als we de aanpak niet hadden 
gemaakt dan was de kans groot dat er ad-hoc ingrepen gedaan zouden worden, die het park niet ten 
goede komen. 
 
In de beschreven aanpak wordt voortdurend het totaalbeeld voor het Oosterpark voor ogen 

gehouden. Een belangrijk uitgangspunt voor de aanpak is handhaven wat al een goede kwaliteit 

heeft en ingrepen doen waar verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn om het park 

toekomstbestendig te maken. We voegen ook recreatieve waarde toe. Denk aan elementen als een 

educatieve route, speelheuvel, jeu-de-boulesbanen, sportaanleidingen, pluklaan et cetera waardoor 

het park voor nog meer mensen aantrekkelijk wordt om gebruik van te maken. 

In de Groenvisie zijn verschillende groene ambities opgenomen, die bij alle ruimtelijke 
ontwikkelingen zoveel mogelijk meegenomen dienen te worden, dus ook in het Oosterpark. Vandaar 
dat we spreken van een park met als primaire functie recreatie en secundair natuurwaarde.  
 
Uit de enquête die werd afgenomen in het kader van de Groenvisie, wordt duidelijk dat veel 

bewoners vinden dat het groen in het park gevarieerder zou kunnen – ook dit is meegenomen in de 

plannen. 

Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Ridderkerk ingestemd met de gekozen aanpak voor het 

Oosterpark. 

a) Bestemmingsplan Oosterpark regelt niet de precieze inrichting van het park  
Belangrijk om op te merken is dat het bestemmingsplan Oosterpark niet de precieze toekomstige 

inrichting van het park regelt. Het bestemmingsplan geeft globaal aan op welke locatie bepaalde 

functies mogen worden gevestigd. In bijvoorbeeld de bestemming Sport mogen midgetgolfclub 'De 

hole ridders', tennisvereniging 'd'Oudelande' en honk- en softbalvereniging 'Ridderkerk Rowdies' zich 

vestigen. Maar de precieze indeling van de velden en de locatie van de clubgebouwen wordt niet 

geregeld. Dit wordt geregeld in de omgevingsvergunning. 
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De bestemming Recreatie staat dagrecreatieve voorzieningen toe. Hier valt ook de kinderboerderij 

onder. Ook is met een aanduiding aangegeven waar het geluidsscherm geplaatst kan worden. De 

bestemming Recreatie geeft enkel aan wat mogelijk is binnen deze bestemming, zoals fiets- en 

wandelpaden. Het geeft globaal de kaders aan. Maar het geeft niet aan waar wat precies komt. Dit 

wordt uitgewerkt in inrichtingsplannen.  

Een veelgemaakte opmerking bijvoorbeeld is dat er teveel water zou komen in het park. Echter, de 

bestemming Recreatie geeft alleen aan dat er wateraanvoer, -afvoer en –berging mogelijk is. Waar dit 

precies komt, en hoeveel, regelt het bestemmingsplan zelf niet. 

Veel van de gemaakte inrichtingkeuzes zijn daarnaast ook al mogelijk binnen de beheersverordening 

Oosterpark en de Rijkswegen. De voornaamste reden dat het bestemmingsplan moest worden 

aangepast is de herhuisvesting van de Rowdies. De locatie van het nieuwe veld is niet mogelijk op 

basis van de vigerende beheersverordening. Ook voor een aantal kleinere ingrepen is het 

bestemmingsplan aangepast om deze mogelijk te maken (bijvoorbeeld een toiletvoorziening). 

 

2. Groenvisie, bomenkap en opname CO2 
In veel zienswijzen wordt opgemerkt dat de kap van volwassen gezonde bomen niet te rijmen is met 

de Groenvisie. De gemeente heeft de Groenvisie echter juist als basis gebruikt voor het formuleren 

van de aanpak voor het Oosterpark. Ook wordt opgemerkt dat bomen belangrijk zijn voor de opname 

van CO2. 

De kap van de bomen wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanleg van het geluidsscherm en de 

uitbreiding van de Rowdies. Dit zijn (ook voor en door onze inwoners) gewenste ontwikkelingen. 

Daarnaast streven we in de plannen voor Oosterpark naar meer biodiversiteit.  

Een aantal jaren geleden heeft de kap van de essen als gevolg van de essentaksterfte veel impact 

gehad. Ook daarom is het belangrijk om de biodiversiteit in het park te vergroten. Een minder 

eenzijdig bomenbestand maakt bomen minder vatbaar voor ziekten. En als er al ziekten zijn, blijven 

de gevolgen voor het bomenbestand beperkt. 

In de Aanpak Oosterpark is het doel benoemd om het park te verbeteren in duurzaamheid, 

klimaatbestendigheid, beleefbaarheid en biodiversiteit. Om dit te bereiken zijn er verschillende 

ingrepen nodig. Mooie, veerkrachtige bomen blijven behouden. Maar er zal ook kap moeten plaats 

vinden waar het nodig is – om zo het bos om te vormen naar een duurzamer geheel. In sommige 

bosvakken is sprake van een grote concurrentiestrijd: alle bomen proberen het licht te vangen en 

groeien sneller dan normaal. Dit heeft geleid tot hoge, maar ook dunne bomen en weinig variatie in 

boomsoorten. Actief beheer is nodig om dit om te vormen naar meer duurzame bospercelen. Om 

andere boomsoorten een kans te geven, is uitdunnen noodzakelijk – anders hebben ze geen licht. 

Wat we ook voor ogen hebben in het park zijn meer open plekken van verschillende grootte in het 

bos, waar kruiden en struiken een plek krijgen. Zo krijg je variatie in het profiel. Dat willen we 

toepassen aan een deel van randen van de bosvakken. Dit noem je een mantelzoom: een overgang 

van hoge bomen naar een mantel bestaande uit struiken en kleinere bomen. Dit gaat dan weer over 

in de zoom, die uit kruiden bestaat. Deze variatie zorgt voor een hogere belevingswaarde en tevens 

een impuls voor de biodiversiteit. Dit is een aantrekkelijk landschap voor vogels, vlinders, bijen en 

meer insecten.  

De huidige bomenpopulatie in het midden, oosten en langs de snelweg bestaat voornamelijk uit 

(half)pioniersoorten (populieren en wilgen). Deze boomsoorten hebben een relatief korte 
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levensduur. Aangezien er veel bosvakken zijn waar na de aanplant te weinig is gedund, is er nu 

sprake van vakken waar enkel veel hoge bomen staan van dezelfde leeftijd. Dit zorgt voor weinig licht 

in de vakken, waardoor jonge bomen geen kans krijgen. Als we daar de komende jaren niets aan 

doen, hebben we op de middellange termijn geen bomen meer in het Oosterpark. We willen naar 

een duurzaam bosbeheer waarin ook ruimte is voor duurzame houtsoorten, die ook de ruimte 

krijgen om te groeien en groot te worden. Juist bij het groeien nemen de bomen CO2 op. 

Ook is het door het veranderende klimaat verstandig om in te zetten op meer variatie. Dan is het 

risico op uitval door hogere temperaturen, droogte en piekbuien kleiner. 

 

3. Luchtkwaliteit en bomen 
Verschillende zienswijzen gaan in op de hoge mate van luchtverontreiniging in Ridderkerk en het 

Oosterpark. Bomen zouden hier enige mate van verbetering in brengen. In verschillende zienswijzen 

wordt opgemerkt dat door het graven van waterpartijen en door de uitbreiding van de Rowdies het 

oppervlakte van bomen juist wordt verkleind.  

Bomen vervullen inderdaad veel belangrijke functies. Sommige typen bomen kunnen de 

luchtkwaliteit iets verbeteren. Voor een goed leefklimaat spelen verschillende factoren mee, het is 

hierbij beter dat een bos een variatie heeft in verschillende hoogtes en niet al te compact is. 

Verschillende randen van het huidige bos, waar nu nog een abrupte overgang is van gras naar hoog 

bos, krijgen daarbij een gradiënt van bos naar struiken (mantel) en uiteindelijk een strook kruiden 

(zoom). Dit is ook positief voor de belevingswaarde en het verhogen van de biodiversiteit.  

Hetzelfde geldt grofweg voor de afvang van fijnstof. Dit wordt het beste bereikt met een halfopen 

beplanting zodat lucht hier goed door kan stromen en het meeste contact met de planten heeft 

Op de beoogde locatie is de fijnstofconcentratie PM10 18.4 µg/m³ (bron: NSL-monitoringstool 2020, 

toetsjaar 2019). Dit is 21.6 µg/m³ onder de Wettelijk norm en 1.6 µg/m³ onder de gezondheidsnorm 

van de WHO.  

De concentratie Stikstofdioxide, NO2 is in hetzelfde monitoringsjaar ten hoogste 24,4 µg/m³ (WHO 

advieswaarde is 40 µg/m³)  en de fijnstofconcentratie, PM2,5 is 10,6 µg/m³. De concentratie PM 2,5 

is onder de EU grens- en streefwaarde, maar nog net boven de WHO advieswaarde van 10 µg/m³ wat 

formeel geen toetsingskader is. Het streven is om de WHO advieswaarden te halen.  

De luchtkwaliteit ter plaatse is de afgelopen jaren sterk verbeterd en de prognose is dat in 2030 de 

huidige WHO advieswaarde voor PM2,5 wordt gehaald.  Doordat de komende jaren auto's steeds 

schoner worden zullen de concentraties verder dalen en zal de lucht schoner worden. 

Er is in het verleden onderzoek gedaan naar het effect van planten, struiken, bomen en bosschages 

op de concentraties fijnstof. De resultaten zijn daarin niet eensluidend. Sommige typen bomen 

zouden de luchtkwaliteit iets kunnen verbeteren. Het RIVM heeft hier in de periode tot 2011 

onderzoek naar uitgevoerd. De resultaten zijn weergegeven in het rapport “Het effect van vegetatie 

op de luchtkwaliteit” Update 2011 RIVM Rapport 680705019/2011. Zij schrijven in hun samenvatting 

het volgende: ”De aanwezigheid van vegetatie in een groot gebied kan wel de 

achtergrondconcentraties van stikstofdioxide en fijnstof positief beïnvloeden, maar het effect is zeer 

beperkt – in de orde van een half procent tot mogelijk enkele procenten bij grootschalige extra inzet 

van vegetatie. De onzekerheid hierover in verschillende studies is aanzienlijk.” 
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De aanwezigheid of afwezigheid van bomen kan de verspreiding van luchtverontreiniging iets 

beïnvloeden, maar niet zodanig dat daar in dit specifieke geval rekening mee gehouden hoeft te 

worden. 

In een aantal zienswijzen wordt opgemerkt dat fijnstof voornamelijk afkomstig zou zijn van banden, 

en niet van motoren. Het klopt dat de meeste fijnstof afkomstig is van de banden, maar ook voor een 

deel van de motor. Het deel van roet en fijnstof uit de motor zal afnemen naarmate er meer 

duurzame motorvoertuigen zullen zijn. Daarnaast is er ook veel (door)ontwikkeling van de banden 

waarbij milieu aspecten zoals geluid en lucht belangrijk zijn.   

 

4. Water 
In verschillende zienswijzen wordt bezwaar gemaakt tegen het maken van meer water in het park. Er 

zou al genoeg recreatief water aanwezig zijn. Ook de waterberging is op orde. Er is volgens 

verschillende indieners van zienswijzen niet meer water nodig.  

Hierover merken we op dat het belangrijks is te beseffen dat, het water dat we nieuw bij maken niet 

als doel heeft enkel meer water te creëren. Het doel is nieuwe functies en natuurkwaliteit toe te 

voegen, waar vanuit bewoners behoefte aan is.  

Functie 1: Een goed hondenstrand waar de hond veilig los kan lopen en geen overlast kan 

veroorzaken voor vissers en zwemmende mensen.  

Functie 2: Het creëren van een mooi rustpunt aan het water met een rolstoeltoegankelijke steiger. 

Hier vanaf is er uitzicht op een aantal aaneengeschakelde eilandjes waar diersoorten als kikkers, 

salamanders, vissen en ook de ijsvogel kunnen floreren. Dit is een win-win situatie voor natuur als 

voor recreatie. 

Deze functies zijn belangrijk om het park leefbaar en aantrekkelijk te houden voor mens en dier. Om 

deze functies te faciliteren is het noodzakelijk water te maken, dit doen we echter op een zo beperkt 

mogelijke manier. 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het bestemmingsplan zelf niet regelt waar en hoeveel water 

er komt. Het bestemmingsplan geeft enkel aan dat er binnen de bestemming Recreatie water 

mogelijk is. Enkel voor de hoofdwatergangen is de bestemming Water opgenomen.  

De gemeente gaat ook onderzoek naar het watersysteem in het Oosterpark, waarbij onder andere de 

werking van het helofytenfilter in verband met voorkomen/verminderen blauwalg in de zwemplas 

wordt onderzocht. In dit onderzoek wordt ook het nieuw aan te leggen hondenstrandje betrokken. 

 

5. Rietput 
In veel zienswijzen is bezwaar gemaakt tegen de rietput. De gemeenteraad heeft tijdens de 

behandeling van het raadsvoorstel voor de aanpak Oosterpark op 6 juli 2021 besloten om de rietput 

niet door te laten gaan. Deze waterpartij vervalt dus. Daar wordt het bestaande bosvak biodiverser 

en duurzamer gemaakt.  

 

In het hondenlosloopgebied komt wel een beperkte waterpartij met hondenstrandje (functie 1). 

Hierdoor is er meer ruimte voor recreatie en komt de gemeente verder tegemoet aan de wensen van 

een deel van de gebruikers en omwonenden. 
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6. Losloopgebied honden 
In een aantal zienswijzen wordt opgemerkt dat het losloopgebied moet blijven zoals het is.  

We merken daarover op dat het losloopgebied in het westelijk deel blijft bestaan. 

De hoofdingrepen zijn:  

1. Het losloopgebied in het oosten uit te breiden incl. het hondenstrandje met nieuwe 

wandelpaden en geen doorkruisende fietspaden.  

2. Het krappe gebied langs de rijksweg laten vervallen als losloopgebied vanwege de 

komst van het geluidscherm. Maar hier gaan we (nadat we de exacte locatie van het 

scherm weten) over in overleg met de hondenbezitters en ruiters die zich hier eerder 

voor hebben aangemeld. Met hen bekijken we of en hoe we dit gebied geschikt 

kunnen maken om honden los te laten lopen. 

Het aantal meters in voetpaden waar de hond los mag lopen neemt in de nieuwe situatie juist iets 

toe. Dit creëert een meer overzichtelijk, veilig en toegankelijk gebied. 

 

 

 

 

 

 

Zonder het gebied langs de rijksweg is er in de nieuwe situatie dus 2500 meter wandelpad voor 

losloop. In de oude situatie is dat 2450 meter.  

Over het gebied langs de rijksweg gaan we ook nog in overleg. Mogelijk komt er dus nog 800 meter 

bij bovenop de 2500 meter. In totaal krijgt het losloopgebied dan een lengte van 3300 meter. 

 

7. Keuze herhuisvesting Rowdies 
Veel zienswijzen hebben betrekking op de locatiekeuze voor de herhuisvesting van de Rowdies. 

Verschillende malen is genoemd dat de locatie voor de Rowdies al vaststond toen er met bewoners 

gespreken werd. Dit wordt als problematisch ervaren.  

Hieronder staat kort uitgelegd welke stappen reeds gezet waren voordat er met bewoners gesproken 

werd, en waarom de keuze voor herhuisvesting van de Rowdies in het Oosterpark toen al vast lag. 

a) Integraal Accommodatieplan (IAP) 
In april 2016 heeft de gemeenteraad het uitvoeringsplan van het IAP vastgesteld. De doelstelling van 

het IAP is de optimalisatie van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Ridderkerk, gericht 

op: 

a. het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede accommodaties; 

b. zorgen voor een evenwichtige spreiding van accommodaties; 

c. zorg dragen voor een goede bezetting; 

 Aantal meters pad door hondenlosloopgebied 

Gebied 

oosten 

Bestaande situatie:    1650 meter   

Nieuwe situatie:         2500 meter 

Gebied langs 

de rijksweg 

Bestaande situatie:    800 meter   

Nieuwe situatie:         -  
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d. verantwoorde besteding van middelen. 

 

Met het vaststellen van het uitvoeringsplan van het IAP heeft de gemeenteraad ook richting gegeven 

aan de algemene lijn voor de uitwerking van de diverse scenario’s uit het IAP.  

 

In het IAP was als scenario voor de Rowdies opgenomen dat de mogelijkheden voor uitbreiding van 

het softbalveld en het verplaatsen van de parkeerplaatsen naar het terrein van NRIJ nader 

onderzocht zouden worden. Het softbalveld zou dan vergroot kunnen worden tot en met de huidige 

parkeerplaatsen en de parkeerplaatsen zouden van verlegd worden. 

 

Uit nader onderzoek bleek dat het softbalveld dan nog niet aan de vereiste maten zou voldoen dus is 

hierover de raad geïnformeerd op 2 september 2016. Ook heeft het college de raad op 17 oktober 

2017 geïnformeerd over het verzoek van de Ridderkerk Rowdies om een nieuw softbalveld aan te 

leggen op een ander plek. Het college heeft toen aangegeven dat er in de betreffende raadsperiode 

(tot maart 2018) geen voorstel gedaan hiervoor gedaan zou worden gezien de complexiteit van het 

onderzoek hiernaar.  

 

b) Actualisatie Integraal Accommodatieplan (AIAP 2019) 
In juni 2019 is de Actualisatie van het Integraal Accommodatieplan door de raad vastgesteld. Daarin 

is opgenomen dat er verder onderzoek wordt gedaan naar een andere geschikte locatie in Ridderkerk 

voor het plaatsen van Ridderkerk Rowdies, waarbij ook gronden die eigendom zijn van derden 

worden betrokken. Indien er geen geschikte locatie kan worden gevonden, zal het softbalveld 

verplaatst worden naar honkbalveld en het honkbalveld verplaatst worden naar een aansluitende 

locatie in het Oosterpark (naar verwachting ten zuiden van het huidige honkbalveld. Bij de keuze 

voor uitbreiding in het Oosterpark wordt o.a. rekening gehouden met de biodiversiteit, behoud van 

bomen, reserveren van ruimte voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen ter verbetering van de 

leefomgeving, de ligging ten opzichte van de bij het Oosterpark gelegen wijk en het behoud van het 

Essenlaantje.  

 

Het onderzoek naar de verschillende locaties binnen Ridderkerk is medio 2020 afgerond. Een 

verslaglegging van dit onderzoek is verstuurd aan de gemeenteraad per brief (05-06-2020). Bij deze 

raadsinformatiebrief zat ook een bijlage met daarin het onderzoek naar de verschillende scenario’s. 

Bij dit onderzoek waren geen bewoners betrokken. 

 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de voorkeurslocatie is om de Rowdies te herhuisvesten 

in het Oosterpark. Dit is zowel voor de Rowdies als de gemeente het meest gunstige scenario. Dit is 

dan ook opgenomen als uitgangspunt bij de aanpak van het Oosterpark en als kader bij de start van 

het participatietraject richting omwonenden.  

Het volledige onderzoek is hier te vinden: 

 2020-06-05 RIB Herhuisvesting Ridderkerk Rowdies 

 2020-06-05 RIB Herhuisvesting Ridderkerk Rowdies - uitkomst onderzoek 

 

c) Noodzaak voor herhuisvesting Rowdies 
In verschillende zienswijzen wordt aangedragen dat er geen noodzaak is voor herhuisvesting van de 

Rowdies. Bijvoorbeeld door een vermeend teruglopend ledenaantal, of omdat spelers ook kunnen 

uitwijken naar andere clubs. 

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2020-06-05-RIB-Herhuisvesting-Ridderkerk-Rowdies.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2020-06-05-RIB-Herhuisvesting-Ridderkerk-Rowdies-uikomst-onderzoek.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2020-06-05-RIB-Herhuisvesting-Ridderkerk-Rowdies.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2020-06-05-RIB-Herhuisvesting-Ridderkerk-Rowdies-uikomst-onderzoek.pdf
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De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat al onze inwoners kunnen sporten en bewegen op 

goede accommodaties. De afgelopen jaren heeft de gemeente daarin al veel geïnvesteerd, zoals bij 

sporthal de Wissel, Sportpark Reijerpark, Sportpark Rijsoord en op Sportpark Ridderkerk. De 

accommodatie van de Rowdies voldoet al langere tijd niet, daar is alleen het hoogstnoodzakelijke 

onderhoud uitgevoerd en daarom investeert de gemeente hier nu in. 

De Rowdies zijn reeds gehuisvest in het Oosterpark. Het complex bestaat uit twee velden: een 

softbalveld en een gecombineerd honk- en softbalveld. Zowel het hoofdveld als het softbalveld 

voldoen niet aan de minimale afmetingen, die als norm vanuit de Koninklijke Nederlandse Baseball 

en Softball Bond (KNBSB) gesteld worden in het Vademecum Accommodaties Honkbal en Softbal. De 

bond geeft nu nog dispensatie voor het spelen op deze velden voor de selectieteams. Die dispensatie 

houdt een keer op. De KNBSB kan dan beslissen dat de thuiswedstrijden van de selectie teams 

gespeeld moeten worden bij omliggende verenigingen. Dit is onwenselijk. 

Ook is er nu te weinig ruimte voor gelijktijdige veldtrainingen op de vier avonden dat er getraind kan 

worden. Dat komt doordat er geen verlichting is en omdat het huidige softbalveld te klein is. 

Hierdoor moeten de meeste softbalteams uitwijken naar het gecombineerde honk- en softbalveld. 

Sommige teams trainen hierdoor korter dan de gewenste 2x 1,5 uur.  

Wanneer er alleen verlichting zou worden toegepast zodat er langer doorgetraind kan worden wordt 

het veld intensiever belast. De huidige velden zijn hier niet geschikt voor.   

De Rowdies hebben al vanaf 2013 aangegeven dat het huidige softbalveld te klein is. Er is door de 

gemeente en de Rowdies de afgelopen jaren alleen geïnvesteerd in het hoogstnoodzakelijke 

onderhoud. De Rowdies hanteren op dit moment een ledenstop en zijn de afgelopen jaren flink 

gegroeid: van 150 leden in 2016 naar 203 leden in 2020 (91 senioren, 62 junioren, 13 

recreanten/beeballers, 37 verenigingsleden). Er is ook te weinig trainingscapaciteit om meer leden 

toe te laten. 

Het promoveren naar de topklasse van het eerste honkbalteam en promotie van het eerste dames 

softbalteam (waarvoor beide velden de juiste afmetingen moeten hebben) versterken de urgentie 

om nu aan de slag te gaan met een oplossing. 

Gelet op het bovenstaande is er dus zeker noodzaak tot uitbreiding van de Rowdies in het 

Oosterpark. 

d) Verschillende scenario’s herhuisvesting Rowdies in het Oosterpark 
Op 14 december 2020 heeft de gemeenteraad gesproken over de “Uitkomst herhuisvesting Rowdies 

in het Oosterpark” (agendapunt 4). In de bijlage bij het raadsvoorstel is als bijlage “Locatiestudie: 

Verkenning Rowdies in het Oosterpark” opgenomen. In deze Locatiestudie zijn vier mogelijke locaties 

verkend: huidige locatie, locatie evenemententerrein, locatie Oost en locatie Zuid. In deze 

Locatiestudie zijn ook de overwegingen opgenomen (waaronder de participatie) om uiteindelijk te 

kiezen voor locatie Zuid. Ook zijn de participatie-reacties opgenomen in de Locatiestudie. 

De betreffende stukken zijn hier te vinden: Gemeenteraad RK 14 december 2020. 

e) Nadere uitwerking herhuisvesting Rowdies naar aanleiding van de raadsvergadering 

van 14 december 2020 
Tijdens de besluitvorming van de gemeenteraad op 14 december 2020 over de herhuisvesting van de 

Rowdies heeft de gemeenteraad opdracht gegeven aan het college om naast de locatie Zuid ook de 

locatie Zuid-Zuid aan te wijzen als onderzoekslocatie waar de Rowdies gevestigd kunnen worden. Na 

https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2020/14-december/20:00
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onder meer overleg met belanghebbende omwonenden, de Ridderkerk Rowdies en de 

tennisvereniging kan het college een definitieve keuze maken tussen beide locaties. 

 

De bewonersvertegenwoordiging bestond uit de insprekers bij de commissievergadering van 25 

november 2020 over de herhuisvesting van de Rowdies. 

 

Het is gebleken dat het moeilijk is om met een gedragen ontwerp te komen dat binnen alle kaders 

past en waarmee aan alle wensen van belanghebbenden wordt voldaan. Uiteindelijk heeft het 

college gekozen voor het ontwerp Nieuw Zuid. Hiermee denkt de gemeente aan de meeste wensen 

van de omwonenden tegemoet te zijn gekomen: het aanpassen van de parkeerplaats, het 

verplaatsen van het clubhuis, het compenseren van groen en daarmee een buffer realiseren tussen 

de woonwijk en het sportpark/A15 en zo min mogelijk groen weghalen.  

Een volledige onderbouwing is opgenomen in de raadsinformatiebrief  van 5 maart 2021: 

o Raadsinformatiebrief uitkomst definitieve locatie Rowdies Oosterpark 

o Bijlage onderzoek 

o Bijlage variant nieuw-zuid 

De variant Nieuw-Zuid is uiteindelijk verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan. 

f) Financiering clubgebouw 
Een aantal zienswijzen gaat in op de financiering van het clubgebouw. Hiervoor zou geen geld 

uitgetrokken zijn. 

De Rowdies dragen zelf zorg voor het realiseren van een nieuw clubhuis. Voor de sloop van het oude 

krijgen zij een vergoeding die zij kunnen investeren in de nieuwe accommodatie.  

Op dit moment werken de Rowdies aan een  ontwerp en begroting voor het nieuwe clubhuis. Zoals 

alle sportverenigingen in Ridderkerk dragen de Rowdies zelf de verantwoording voor het ontwerp, de 

financiering en de realisatie van het clubhuis.  

De grootte en de uitvoering van het clubhuis zal afhangen van de eisen van de bond, de wensen van 

de club en de hoogte van de financiering die de Rowdies kunnen krijgen (naast sponsoring en eigen 

financiële middelen). Dit wordt ook gecontroleerd door Stichting Waarborgfonds Sport zodat de 

Rowdies geen hogere financiering kunnen krijgen dan dat zij kunnen betalen.  

Daarnaast voeren de Rowdies overleg met Stichting Waarborg Fonds Sport die onder bepaalde 

voorwaarden samen met de gemeente Ridderkerk garant kunnen staan voor een te verstrekken 

lening door een hypotheekverstrekker. 

Het streven is dat het nieuwe clubhuis binnen 4 jaar wordt gerealiseerd.  

g) Lichtmasten 
In verschillende zienswijzen wordt opgemerkt dat de te plaatsen lichtmasten hinderlijke 

horizonvervuiling gaan veroorzaken en het leefgenot ernstig aan gaan tasten.  

In het bestemmingsplan is voor lichtmasten enkel de bouwhoogte geregeld. Meer kan het 

bestemmingsplan ook niet regelen. Het daadwerkelijk gebruik van de masten is namelijk geregeld in 

het Activiteitenbesluit. Zo moet de verlichting zijn uitgeschakeld tussen 23.00 uur en 07.00 uur, als er 

geen sport wordt beoefend of als er geen onderhoud plaatsvindt. Hier kan niet van afgeweken 

worden. 

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-03-05-RIB-Uitkomst-definitieve-locatie-Rowdies-Oosterpark.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-03-05-RIB-Uitkomst-definitieve-locatie-Rowdies-Oosterpark-onderzoek.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-03-05-RIB-Uitkomst-definitieve-locatie-Rowdies-Oosterpark-variant-nieuw-Zuid.pdf
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Bij de plaatsing van de masten kunnen eventueel maatwerkvoorschriften opgenomen worden op 

basis van het Activiteitenbesluit. Maatwerk is bijvoorbeeld mogelijk voor de plaatsing van 

lichtmasten. Bij de plaatsing zal er worden gewerkt volgens de 'Richtlijn lichthinder' van de 

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). 

Bij de inrichtingsplannen wordt nog nader bekeken welke verlichting wordt geadviseerd. Gedacht 

wordt aan LED verlichting die behalve energiezuiniger is, ook gerichter licht geeft. Hierdoor zal er 

minder licht op de omgeving vallen buiten het sportveld, wat ook positief is voor de fauna. 

Sportveldverlichting kan zorgen voor verstoring van vleermuizen. Hierin is een onderscheid te maken 

tussen lichtgevoelige soorten en minder lichtgevoelige soorten. Lichtgevoelige soorten, te weten de 

Meervleermuis en de Gewone Grootoorvleermuis, hebben last van meer dan 0,5 lux uitstraling 

buiten de sportvelden, bij andere soorten is dat vanaf 1 lux. Op basis van het uitgevoerde 

vleermuisonderzoek in het Oosterpark, zal een maximale norm voor de verlichting (uitstraling buiten 

het sportveld) worden vastgesteld.  

h) Sporten in de buitenlucht nabij de snelweg 
In verschillende zienswijzen wordt opgemerkt dat sporten in de buitenlucht misschien juist afgeraden 

zou moeten worden vanwege de luchtverontreiniging..  

 

Ten aanzien van het sporten in de buitenlucht sluit de gemeente aan bij het advies van de GGD 

Rijnmond, zoals ook opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. De GGD Rijnmond geeft 

het advies om zo ver mogelijk van vervuilende bronnen, zoals een snelweg te sporten. Er is 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de honk- en softbalvereniging de Rowdies ergens anders 

binnen Ridderkerk te huisvesten. Aangezien dit niet mogelijk is, kan er worden gesteld dat het te 

verkiezen is om wel te sporten, ook als de locatie waarop dat gebeurd niet optimaal is qua 

luchtkwaliteit. Wel sporten is namelijk altijd te verkiezen boven niet sporten. 

i) Geluidsoverlast en fijnstof door de snelweg door verplaatsing honkbalveld 
In verschillende zienswijzen wordt aangedragen dat door het nieuwe honkbalveld er een 

geluidscorridor ontstaat tussen de A15 en de woonwijk. Er wordt dan ook veelvuldig gepleit voor het 

combineren van het geluidsscherm met bomen. 

De geluidsimpact van de aanleg van het nieuwe honkbalveld is onderzocht. Gebleken is dat de 

nieuwe indeling van het Oosterpark leidt ter plaatse van de woningen tot marginale toe- en afnames 

van de geluidbelasting van maximaal 0.5 dB ten opzichte van de huidige situatie. Op het aantal 

geluidgehinderden en (ernstig) slaapverstoorden heeft deze nieuwe indeling van het Oosterpark 

geen effect (onderzoek DGMR Bepaling geluideffect Aanpak Oosterpark ter plaatse van de woningen 

Drievliet / ’t Zand, 21 mei 2021). Het betreffende onderzoek is terug te vinden bij de stukken van  de 

gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2021 (directe link naar onderzoek, pdf). 

In een aantal zienswijzen wordt opgemerkt dat er geen of onvoldoende rekening is gehouden met 

het toenemende verkeer op de A15 en dat dit nog meer reden is om niet te gaan kappen. 

In de akoestische onderzoeken is er voor het wegverkeer van de snelweg A15 gerekend met de 

Geluidproductieplafonds volgens de Wet milieubeheer. Dit is de maximale mogelijke geluidemissie 

van de rijkswegen waaraan Rijkswaterstaat verplicht is zich te houden. Het betreft dus een situatie in 

de toekomst. Er is dus wel degelijk rekening gehouden met toenemend verkeer. 

De achtergrondconcentraties voor fijnstof PM10 en PM2,5 in Nederland zijn dusdanig dat de bijdrage 

van fijnstof afkomstig van de snelweg A15 hier geen substantiële bijdrage aan leveren.  

https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Bijlage-3-Akoestisch-onderzoek-1.pdf
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j) Geluidsoverlast door herhuisvesting Rowdies 
Er wordt ook extra geluidsoverlast verwacht door de herhuisvesting van de Rowdies op de woonwijk 

en het park zelf. 

In de gekozen variant (nieuw Zuid) komt het grote veld echter veel verder van de woningen te liggen. 

Het bestaande veld dicht bij de woningen verdwijnt. Hier komt de parkeerplaats. Ook wordt er een 

groene buffer gemaakt tussen de velden en de woningen. Hierdoor zal de impact afnemen. 

In een aantal zienswijzen wordt opgemerkt dat de Rowdies ook overlast gaan geven in het park door 

rondvliegende ballen en geschreeuw. Hier merken we over op dat er ballenvangers komen naast de 

velden. Op wedstrijd- en trainingsdagen zal er inderdaad geluid klinken vanaf de velden. Dit is 

acceptabel, aangezien het park geen stiltegebied is. 

k) Alternatieve voorstellen inrichting Sportvelden 
Verschillende zienswijzen doen voorstellen voor een andere inrichting van de sportvelden. 

Voornaamste doel is om het Essenlaantje te behouden. Alle geschetste varianten hebben een aantal 

bezwaren. Deze zijn hieronder beknopt samengevat. Er wordt dan ook vastgehouden aan de variant 

Nieuw-Zuid. 

De verschillende varianten zijn opgenomen als bijlage bij de nota zienswijzen. 

1) In zienswijze 18 lid a wordt voorgesteld om de tennisvelden te verschuiven zodat het 

honkbalveld verplaatst kan worden.  Hier is geen tekening van. 

 

Dit is onderzocht. Het opschuiven van het nieuwe honkbalveld richting de tennisvelden is 

niet mogelijk, omdat daarmee een deel van de tennisvelden moet verdwijnen. Ook zal de 

veiligheidszone van het honkbalveld over de andere tennisvelden en de clubaccommodatie 

van de tennis komen te liggen. Hierdoor kunnen honkbalballen op de velden terecht komen 

waar mensen deze niet verwachten. Ook kunnen deze schade toebrengen aan de 

accommodatie van de tennisvereniging. De tennisvereniging heeft juist gevraagd heel goed 

rekening te houden met de veiligheidszone zodat zij de huidige problemen die zij hiermee 

ervaren niet meer voorkomen.  

 

2) In zienswijze 29, 30 en 31 wordt een variant voorgesteld waarin 2 tennisvelden worden 

verplaatst. Deze variant is onderzocht. De bezwaren hiertegen zijn: 

a. De geschetste variant van het honkbalveld is zuidelijk te krap bij het fiets- en 

wandelpad gepositioneerd, waardoor er geen ruimte is voor de noodzakelijke 

hekwerken en de gewenste groene inpassing van het sportpark.  

b. Het afschermen van het fietspad van loslopende honden zal ook gepaard gaan met 

de nodige hekwerken eventueel groen ingepast. Dit kost ook ruimte. In deze schets is 

daarmee geen rekening gehouden. 

c. Ook ligt de veiligheidszone van het honkbalveld nog steeds over het terras en een 

veld van de tennisvereniging.  

d. De door de gemeente gewenste waterpartij ten zuiden van de tennisvelden en ten 

westen van het honkbalveld hebben een belangrijke functie in afwatering van het 

sportpark, het vormt een natuurlijke perceelsafscheiding en is noodzakelijk voor 

besproeiing van de sportvelden. 

e. Door de 2 tennisvelden westelijk te plaatsen, moet de watergang langs de tennis 

worden gedempt. Dit is niet wenselijk, omdat deze watergang een belangrijke 

functie heeft in de afwatering van het bovenliggende gebied. Tevens vormt de 
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bestaande watergang samen met het dichte groen een natuurlijke 

perceelafscheiding, waardoor het gebied goed is afgesloten.  

 

3) In zienswijze 30 zijn in totaal vier varianten geschetst, na de bestaande variant.  

a. De 1e variant is gelijk aan die hierboven beschreven onder 2. 

b. De 2e en 3e variant (variant met verplaatsing 2 tennisvelden en variant met 

verplaatsing 2 tennisvelden met behoud waterberging): deze varianten hebben nog 

steeds de nadelen a tot en met d van de variant hierboven beschreven onder 2. Het 

in stand houden van de bestaande watergang kan alleen als er aan beide zijden een 

schouw/werk-strook gerealiseerd wordt. Hierdoor wordt de afstand tot de twee 

nieuwe velden groter dan in deze variant geschetst. Er zal een bruggetje moeten 

worden aangelegd en er zijn nog steeds hekwerken nodig voor perceelsafscheiding. 

Tevens liggen deze velden dan bijna in de veiligheidszone van de hogedrukgasleiding.  

c. De 4e variant: deze variant heeft de nadelen a tot en met d van de 1e variant, waarbij 

de veiligheidszone van het honkbalveld over een groter deel van de tennisvelden 

komt te liggen. 

 

4) In zienswijze 25 zijn ook 2 varianten geschetst. De bezwaren tegen variant 1 zijn gelijk als die 

onder a tot en met d zoals beschreven onder 2. Aanvullend zal voor de aanleg van deze 

velden extra groen en bomen moeten worden gekapt. 

Variant 2 lijkt op de variant die is beschreven onder 3 lid c en heeft de daar beschreven 

nadelen.  

  

8. Essenlaantje en splitsing park  
In verschillende zienswijzen wordt aangedragen dat door de uitbreiding van de Rowdies een deel van 

het Essenlaantje vervalt.  

De gemeente had de Rowdies eerst geprojecteerd langs de Rotterdamseweg in het oostelijk deel van 

het park. Wij hebben naar aanleiding van de vele negatieve reacties van omwonenden de zuidelijke 

variant voor de Rowdies voorgesteld. Eén van de consequenties hiervan is dat er hierdoor op deze 

plek minder ruimte is voor verschillende paden en dat hier gevoelsmatig een tweedeling van het park 

kan ontstaan. Dit is  de consequentie van een eerder gemaakte keuze, die werd ingegeven door de 

participatie. Het is en blijft een uiterst complexe belangenpuzzel en elk puzzelstukje moest zorgvuldig 

worden gelegd. Het Oosterpark is immers van iedere Ridderkerker. 

Het Essenlaantje zelf wijzigt, maar vervalt niet helemaal. Een heel groot deel blijft bestaan en zal 

aansluiten op de wandelpaden in het oostelijk deel van het park. Dit deel van het Oosterpark wordt 

wandelgebied en blijft losloopgebied zoals dat nu ook het geval is.  

De fietsfunctie van het Essenlaantje vervalt wel, maar in plaats daarvan wordt het wel mogelijk om 

via de noordzijde van het sportpark de doorgaande fietsroute richting Rijsoord te nemen en de 

regionale, recreatieve knooppunten fietsroute te nemen. Het is niet noodzakelijk om over de 

Oosterparkweg te fietsen om van knooppuntroute nummer 53 naar 52 te fietsen. 

 

9. Keuze fietsstraat voor Oosterparkweg 
In verschillende zienswijzen wordt gesteld dat de Oosterparkweg in het bestemmingsplan ingericht 

wordt als "snelfietsstraat, waar de auto te gast is". Men vindt dit niet wenselijk en bijna niet haalbaar 
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omdat veel bewoners aan die rand van Drievliet veel gebruik maken van de Oosterparkweg. Ook 

moet rekening gehouden worden met regelmatig vrachtverkeer van en naar o.a. de Bloemenjungle, 

Pannekoe enz. Voorstel is dan ook veelal om de huidige 30 km/zone te handhaven en daar waar 

nodig voetpaden aan te leggen.  

Belangrijk is om op te merken dat het bestemmingsplan niet de inrichting van de Oosterparkweg 

regelt. Voor de inrichting als fietsstraat is een apart verkeersbesluit nodig. Dit staat los van het 

bestemmingsplan. 

In heel Ridderkerk wordt regelmatig op belangrijke wegen de hoeveelheid verkeer gemeten. Op de 

Oosterparkweg liggen twee telpunten. Op een gemiddelde werkdag reden in december 2020 aan het 

begin van de Oosterparkweg (t.h.v. de Kerkweg) in twee richtingen ca. 2000 motorvoertuigen en aan 

het eind (t.h.v. Zalm) ca. 800 motorvoertuigen. Op 21 en 23 maart 2019 is tussen 6 uur en 20 uur 

onderzoek gedaan naar alle voertuigen op de Oosterparkweg. Op deze twee dagen reden er ca. 7200 

voertuigen. Dit was als volgt verdeeld 79,5% auto, 3,2% motoren, 0,6% vrachtverkeer en 16,7% 

fietsers. Over deze twee dagen reden er afgerond 1200 fietsers in twee richtingen. Op 28 en 30 

maart 2019 is onderzoek gedaan op het fietspad ter hoogte van de Visvliet. Op deze twee dagen 

liepen er 420 voetgangers op het fietspad en fietsen er 760 fietsers. Op basis van bovenstaand 

onderzoek vinden wij dat een fietsstraat beter past bij de inrichting van de Oosterparkweg dan de 

ideale inrichtingsvereisten van een 30 km/u erftoegangsweg.  

De 30 km zone is namelijk handhaafbaar als de weg voldoet aan de ideale inrichtingsvereisten voor 

een 30 km/u weg. Deze inrichting wordt idealiter alleen in een (dichter) bebouwde woonomgeving 

toegepast. Op zo’n straat vindt namelijk veel uitwisseling plaats tussen verkeersdeelnemers 

(oversteken, veel gelijkwaardige kruispunten e.d.) en de inrichting sluit aan bij dit gebruik. Ook wordt 

er geparkeerd langs de kant van de weg. Deze straat moet dan bijvoorbeeld geheel in klinkers (of 

asfalt met streetprint) worden uitgevoerd, er mag geen markering op (voetgangersoversteekplaats, 

fietsstroken) en er zijn veel snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk. 

Het probleem is dat de Oosterparkweg niet in een dichter bebouwde woonomgeving ligt. De weg is 

bijna kaarsrecht, heeft in die zin ook geen onoverzichtelijke hoeken en dergelijke, nauwelijks 

overstekende bewegingen tussen verkeersdeelnemers en dergelijke. Er wordt niet geparkeerd langs 

de Oosterparkweg. Er zitten nog best wel wat vrachtwagens op de Oosterparkweg in vergelijking met 

een woonstraat.  

Wij verwachten dat het effect van het inrichten van de Oosterparkweg als een handhaafbare 30 

km/u weg is dat men tussen die verkeersdrempels nog steeds te hard zal rijden (zeker bij asfalt met 

streetprint). Het gedrag verbetert hierdoor niet.  

De inrichting naar een fietsstraat levert niet alleen een comfortabele fietsroute op, maar creëert ook 

nog eens een realistischer rijgedrag van 30 km/u doordat de fietser zo prominent aanwezig is. Het 

profiel van de fietsstraat is zodanig ingericht dat het er uit ziet alsof er minder ruimte is voor de auto 

(auto te gast), waardoor deze automatisch in het midden van de weg gaat rijden. Fietsers hebben 

meer ruimte (fietsstraat) en fietsen op brede fietssuggestie stroken ernaast. Doordat het profiel voor 

de auto er smaller uitziet, is wetenschappelijk bewezen dat automatisch de gereden snelheid lager 

wordt. Het inrichten van deze weg als fietsstraat met de voorgestelde extra snelheidsremmende 

maatregelen zal het rijgedrag juist als vanzelf verbeteren ook al is het formeel juridisch (nog) niet 

handhaafbaar. 

 



17 
 

10. Participatie 
Veel zienswijzen hebben betrekking op het gevoerde participatietraject. Voor de aanpak van het 

Oosterpark is een uitgebreid participatietraject doorlopen.  

 

De huidige aanpak Oosterpark is ontwikkeld en afgestemd met verschillende belangenbehartigers 

door middel van de uitkomsten van de enquête, verschillende bijeenkomsten en mailreacties. 

Inzichtelijk is gemaakt hoe de schets voor de aanpak zich ontwikkeld heeft naar aanleiding van de 

participatie.  

 

De aanpak van het Oosterpark maakt veel los, zoals uit het participatieboekje blijkt. Een voorbeeld 

hiervan is dat we (naar aanleiding van de vele reacties op de oostelijke variant van de Rowdies) de 

zuidelijke variant voor de Rowdies hebben voorgesteld. Eén van de consequenties hiervan was dat er 

hierdoor op deze plek minder ruimte is voor verschillende paden en dat hier gevoelsmatig een 

tweedeling van het park kan ontstaan. In het huidige stadium van de besluitvorming krijgen we 

reacties dat we het park in twee delen, terwijl dit de consequentie van een eerder gemaakte keuze 

is, die werd ingegeven door de participatie.  

 

De resultaten hiervan zijn vastgelegd in de bijlage “Participatie Aanpak Oosterpark”. Dit document 

was opgenomen als bijlage bij het raadsvoorstel voor de aanpak van het Oosterpark dat is besproken 

en vastgesteld in de raad van 6 juli 2021 (link: Gemeenteraad Ridderkerk 06 juli 2021). 

 

In een aantal zienswijzen werd aangegeven dat participatie niet goed mogelijk was door de 

maatregelen rond Covid-19. Door deze maatregelen is participatie nu noodzakelijkerwijs vooral 

digitaal opgepakt. Indien mogelijk zijn er ook fysieke bijeenkomsten met kleinere groepen gehouden. 

Bij de digitale bijeenkomsten is extra ondersteuning geboden voor mensen die digitaal minder 

vaardig zijn. 

 

We zijn dan ook van mening dat er, ondanks de verschillende beperkingen, er voldoende 

mogelijkheden waren om gehoord te worden. De vele reacties in het document “Participatie Aanpak 

Oosterpark” duiden er ook op dat er veelvuldig gebruik is gemaakt van de mogelijkheid tot 

participatie. De gemeenteraad heeft dan ook op 6 juli 2021 weloverwogen kunnen besluiten om in te 

stemmen met de voorgestelde aanpak voor het Oosterpark. 

 

11. Geluidsscherm 
In de raadsvergadering van 14 december 2020 heeft de raad het college opdracht gegeven voor het 

realiseren van een geluidsscherm in het Oosterpark van 6 meter hoog met een constructie om het 

scherm in de toekomst met 2 meter te kunnen verhogen. Voorafgaand aan dit besluit van de raad is 

er een traject geweest waarin er onderzoek gedaan is naar diverse hoogten van geluidsschermen en 

de hoeveelheid reductie van het geluid afkomstig van de rijksweg A15. 

Met een geluidsscherm van 6 meter hoog in het Oosterpark wordt er voldaan aan de ambitiewaarde 

van de gemeente uit het Actieplan geluid van 59 dB. Het aantal gehinderden en slaapverstoorden 

neemt af waardoor de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in de wijken Drievliet en Oost wordt 

verbeterd. 

  

https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2021/06-juli/20:00
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Beantwoording zienswijzen  
De indieners onder 1, 2, 3, 6, 8  hebben een (vrijwel) identieke zienswijzen ingestuurd. Deze wordt 

hieronder besproken. 

1) Samenvatting en beantwoording zienswijze ingestuurd door meerdere bewoners. 

In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor: 

- Gemeentelijke informatie naar burgers; 

- Landschappelijke ingrepen in het park; 

- Herhuisvesting Rowdies; 

- Toekomstbeeld van het park. 

 

Gemeentelijke informatie naar de burgers 

a) Gesteld wordt dat ondanks pogingen van de gemeente om de burgers te betrekken bij het 

overlegproces, dit in de praktijk weinig succesvol was. Door de Corona-beperkingen waren 

grote bijeenkomsten niet mogelijk. Online vergaderingen zijn slechts voor een kleine groep 

toegankelijk, omdat de doorsnee man deze techniek niet beheerst. Ook verwijzingen in de 

Blauwkai naar internetsites zijn te hoog gegrepen. Hierdoor blijft informatie ongelezen. Ook 

een wervend artikel in De Combinatie van 27 mei 2021 toont mooi plaatwerk en lovende 

termen, maar bevat nauwelijks inhoudelijke informatie. 

 

Doordat een groot bevolkingsdeel hierdoor buiten spel staat is het nu uitgesloten om op 

democratische wijze beslissingen te nemen over zo een ingrijpende zaak als de aanpak van 

het Oosterpark.  

 

Verzoek is daarom om alle gemaakte plannen, voorstellen en beslissingen uit te stellen tot de 

Coronabeperkingen zijn opgeheven en er weer sprake kan zijn van grote, openbare 

voorlichtingsbijeenkomsten. 

 

Beantwoording gemeente 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de centrale beantwoording onder 10 – 

participatie. 

 

 

Landschappelijke ingrepen in het park 

b) In een ingezonden brief in de Combinatie vroeg iemand zich af “Wat er mis is met het 

Oosterpark”. In de zienswijze wordt gesteld dat dit in feite niet zoveel is. Het park biedt wat 

men mag verwachten van een recreatiepark: ruimte, rust en natuurbeleving.  

 

De echte problemen komen van buitenaf, namelijk de hoge mate van luchtverontreiniging en 

geluidsoverlast. 

 

Luchtverontreiniging 

Ten aanzien van de hoge mate van luchtverontreiniging wordt opgemerkt dat de omgeving 

rond het Oosterpark behoort tot de top vijf van Nederland wat betreft de hoeveelheid 

schadelijke stoffen. Een etmaal vertoeven in de Ridderkerkse lucht zou even schadelijk zijn 

als het roken van zeven sigaretten. Bomen kunnen hier enige verbetering in aanbrengen. 

Door het graven van waterpartijen wordt het oppervlakte voor bomen echter verkleind, 

evenals door de uitbreiding van het Rowdies-terrein. 
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Er is wel beloofd alle verdwenen bomen, inclusief de bomen die als gevolg van de 

essentakziekte zijn gekapt, te vervangen. Maar dat duurt jaren en het is de vraag of de beide 

ingrepen op dit moment wel wenselijk en noodzakelijk zijn. 

 

Beantwoording gemeente 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de centrale beantwoording onder 3 – 

Luchtkwaliteit en bomen. 

 

Geluidsoverlast 

c) Er is geluidsoverlast van het verkeer op de A15. Ook is er geluidsoverlast van de Rowdies. Zij 

verstoren op ruwe en onbeschaafde wijze de zondagsrust (zie ook onder d). 

 

Door (eindelijk) een geluidsmuur langs de A15 aan te leggen wordt geprobeerd de 

geluidsoverlast van de A15 te verminderen. Dit is wel tegen een hoge prijs, want de burger 

gaat zelf de kosten dragen. De indiener van de zienswijze vindt deze uitgave verantwoordt, 

omdat zij tegoed komt aan alle ingezetenen. Plaatsing van meer bomen geeft hier enige 

bescherming tegen, maar dit staat weer op gespannen voet met voorgenoemde andere 

voornemens. 

 

De meeste andere plannen zijn kleinschalig en minder ingrijpend: een knuppelpad, 

pluklaantje, natuurspeelplaats, een vissteiger enzovoorts. Dat deze plannen de recreatieve 

waarde van het park zouden verhogen, waardoor er meer bezoekers worden aangetrokken, 

is een aanname die nergens bewezen is. 

 

Ook dat het hier vertoeven in de buitenlucht de bevolkingsgezondheid ten goede zou komen 

is een dubieuze aanname, gezien de hoge graad van luchtverontreiniging. Met evenveel 

recht kan men de bewoners aanraden het park te vermijden. 

 

Beantwoording gemeente 

Doel van de aanpak van het Oosterpark is om dit groengebied toekomstbestendig te maken 

en een duurzaam karakter te geven, zodat ook de generaties na ons er plezier aan beleven. 

De verschillende kleinschalige ingrepen dragen hieraan bij. Het aantrekken van meer 

bezoekers is echter geen doel op zich. Dit hoeft dan ook niet bewezen te worden. De 

genoemde kleinschalige voorzieningen zullen daarnaast ook weinig impact op het 

bomenbestand hebben. 

 

Voor de beantwoording over sporten in de buitenlucht wordt verwezen naar de centrale 

beantwoording onder 7h – Sporten in de buitenlucht nabij de snelweg. 

 

Voor de beantwoording over luchtkwaliteit wordt verwezen naar de centrale beantwoording 

onder 3 – Luchtkwaliteit en bomen. 

 

Herhuisvesting van de Rowdies 

d)  De Rowdies geven aan dat zij met de huidige accommodatie niet verder kunnen. Het 

clubhuis en de velden voldoen niet aan de door de landelijke bond ingestelde eisen.  
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In het raadsvoorstel (213007) valt te lezen dat geadviseerd wordt om € 1.188.000 (incl. BTW) 

beschikbaar te stellen voor de aanleg van speelvelden, €388.000 (excl. BTW) voor de sloop 

van de oude opstal en het opruimen van de oude omgeving en nog enkele andere posten. Dit 

loopt op tot ruim €2.000.000. 

 

Dit is om verschillende redenen volstrekt onacceptabel: 

1. Toegeven aan deze wensen geeft scheve verhoudingen naar andere verenigingen die ook 

verlanglijstjes hebben. Immers: gelijke monniken, gelijke kappen. 

2. Er bestaat binnen de burgerij nauwelijks tot geen waardering voor deze club. Dit blijkt 

ook uit de negatieve reacties gehouden op de inspreekavonden. 

3. De club kon tot 11 april 2019 nog steeds prettig spelen, zij het niet op topniveau. Dit valt 

te lezen in het artikel “Rowdies starten competitie voortvarend” in de Combinatie. Er is 

dus wel een wens, maar geen absolute noodzaak tot uitbreiding. Bovendien kunnen 

excellente topspelers een lidmaatschap nemen bij een tweede club die wel aan hun 

verwachtingen voldoet. 

4. Door een toename van de speelaccomodatie zal ook de geluidsoverlast voor de 

nabijgelegen woonwijk toenemen. Hierbij moet bedacht worden dat bewoners met 

zware beroepen (werkers in continudienst, verplegend personeel met nachtdiensten, 

zzp-ers die zes dagen in de week werken et cetera) behoefte hebben aan minimaal één 

ongestoorde stiltedag (wat iets anders is als een rustdag) om weer op krachten te 

komen. Het mag niet zo zijn dat één club op zondagen de leefbaarheid in de directe 

omgeving verpest. 

5. Er wordt tussen de één en twee miljoen euro gereserveerd aan publieke middelen. Dit 

komt neer op ongeveer € 20 tot € 40 per hoofd van de bevolking. Mede door Corona was 

er echter nauwelijks een mogelijkheid om de bevolking naar haar mening te vragen. 

Gesteld wordt dat het uiteraard noodzakelijk en minstens moreel verplicht is dit geld op 

een meer verantwoorde manier te besteden dan nu het geval lijkt. En wel zodanig dat dit 

ten goede komt aan iedere burger… 

6. Rondvliegende levensgevaarlijke ballen en luid geschreeuw zijn elementen die niet thuis 

horen in een familiepark.  

Mede door het geringe draagvlak bij de bevolking, de negatieve uitstraling van de club en de 

hoge kosten rest er slechts één conclusie: Trek al deze toezeggingen in, schrap alle plannen.  

Laat de Rowdies houden wat ze nu hebben en stel ze in de gelegenheid door te gaan met hun 

sport. Maar dit onder strikte voorwaarden voor wat betreft geluidsoverlast en andere 

vormen van hinder. Daarmee wordt geen afbreuk gedaan het standpunt dat iedere 

Ridderkerker de sport naar zijn keuze moet kunnen uitoefenen. Of dit ook geldt voor Rowdie-

spelers die van buitenaf komen is de indiener van de zienswijze onbekend. 

Beantwoording gemeente 

1. Voor de beantwoording over de andere verenigingen wordt verwezen naar de centrale 

beantwoording zienswijzen onder lid 7 sub a – Integraal Accomodatieplan (IAP), sub b – 

Actualisatie Integraal Accommodatieplan (AIAP), sub c – Noodzaak voor herhuisvesting 

Rowies en sub f – Financiering clubgebouw. 

2. De kritische geluiden zijn bekend. Naast de kritische geluiden die er geuit worden zijn er 

ook inwoners van Ridderkerk die de Rowdies waarderen en er plezier aan beleven. De 

gemeente maakt altijd afweging in kader van het algemeen belang kijkend naar alle 

inwoners van Ridderkerk.   
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3. Voor de beantwoording over de noodzaak voor herhuisvesting van de Rowdies wordt 

verwezen naar de centrale beantwoording onder lid 7 sub c – Noodzaak voor 

herhuisvesting. 

4. Voor de beantwoording over overlast door de Rowdies wordt verwezen naar de centrale 

beantwoording onder lid 7 sub j  – Geluidsoverlast door herhuisvesting Rowdies. 

5. De gemeente vindt het belangrijk dat alle Ridderkerkers kunnen sporten. Dit is dan ook 

gemeenschapsgeld dat aan de hele gemeenschap ten goede komt. 

6. Voor de beantwoording over overlast door de Rowdies wordt verwezen naar de centrale 

beantwoording onder lid 7 sub j  – Geluidsoverlast door herhuisvesting Rowdies. 

 

Toekomstbeeld van het park 

e) Doordat de Rijksoverheid ruimte zoekt voor urgente huizenbouw, heeft zij ook belangstelling 

voor het gebied tussen het Waaltje en de A15. De indiener zag dit in een flits op de tv. 

Daardoor verandert de geografische ligging en betekenis van het park: het komt dan te 

liggen tussen de bestaande bebouwing van Ridderkerk en een nieuw stedelijk te ontwikkelen 

gebied.  

Wat nu nog een recreatiepark is met rust, ruimte en natuurbeleving wordt straks een 

activiteitenruimte met waarschijnlijk minder rust, minder ruimte en een andere manier van 

natuurbeleving. De toekomst zal uitwijzen welke veranderingen en ingrepen tijdsbestendig 

zijn en welke eendagsvliegen. Blijft het in grote lijnen toch een stadspark, wordt het een 

activiteitenpark of uiteindelijk een dorpsspeeltuin? Uiteraard hoop ik dat de kwaliteit 

verbetert, zeker niet minder wordt. 

Beantwoording gemeente 

Voor het gebied tussen het Waaltje en de A15 zijn geen woningbouwplannen. We zien dan 

ook geen aanleiding om te gaan speculeren op toekomstige inrichtingen voor niet-bestaande 

plannen. 

De bewoner onder 3 heeft nog het volgende punt aangevuld bij deze zienswijze 

f) Wat te denken van het volgende: Onze overheid roept al jaren met verve: de vervuiler 

betaald. Dit betekent dat de Nederlandse burgers en bedrijven heel veel geld voor gebruik en 

onderhoud van ons wegennet betalen. Rijkswaterstaat is beheerder c.q. eigenaar van de A15 

en krijgt daar veel geld voor. Bijgevolg krijgt Rijkswaterstaat geld van de Nederlandse 

weggebruikers en is Rijkswaterstaat dus eigenaar van de geluidsoverlast die volgt op het 

gebruik van de A 15. Door de financiële bijdrage van de automobilist wordt hiermee 

Rijkswaterstaat de eigenaar van het ontstane geluidsoverlast. 

 

Hoe is het dan mogelijk dat Rijkswaterstaat de gemeente Ridderkerk laat opdraaien voor de 

kosten van een geluidsscherm en dan ook nog de eis stelt dat dit op Ridderkerks grondgebied 

moet staan? Hiervoor gebruikt men de flutreden dat de aanwezige ruimte gereserveerd is 

voor een extra rijstrook. Gesteld wordt dat er wel ruimte is voor drie rijstroken. Daarnaast is 

er naast de zuidelijke rijbaan ook nog ruimte. Dit geheel is dus het probleem van 

Rijkswaterstaat wat men afschuift op de Ridderkerkse gemeenschap.  
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Beantwoording gemeente 

Rijkswaterstaat is wettelijk niet verplicht om zelf maatregelen (geluidsreducerend 

asfalt/scherm) te treffen vanwege het geluid afkomstig van de snelweg. 

In hoofdstuk 11 Geluid van de Wet milieubeheer (titel 11.3) staat het wettelijke systeem van 

geluidproductieplafonds (GPP’s) voor Rijkswegen. Langs de rijkswegen liggen punten 

(referentiepunten) die met een bepaalde waarde zijn vastgesteld door de minister. Dit zijn 

geluidnormen in de vorm van een plafond. Dit betekent dat het geluid afkomstig van de 

snelwegen niet boven de waarde van deze punten mag komen. Jaarlijks onderzoekt en bekijkt 

Rijkswaterstaat of ze nog voldoen aan de waarde van deze punten. Dit doen ze in de vorm 

van een monitoringsrapportage. Deze wordt door het ministerie gecontroleerd en 

vastgesteld. 

De situatie voor Ridderkerk is dat ter hoogte van het Oosterpark de punten niet overschreden 

worden en Rijkswaterstaat wettelijk niet te verplichten is om mee te werken aan een 

maatregel in de vorm van een scherm. 

De gemeente is hiertoe ook niet verplicht. Wij vinden het wel belangrijk dat onze inwoners 

een goed woon- en leefklimaat hebben en de gemeente is daarom bereid te investeren in een 

scherm. Het scherm zal het geluid van de snelweg A15 in het Oosterpark verminderen, 

waardoor er meer rust in het park komt waardoor de recreatiewaarde verhoogt wordt. 

De bewoner onder 6 heeft nog het volgende punt aangevuld bij deze zienswijze 

g) In aanvulling op het gestelde onder d: 

7. Lichtmasten/ veldverlichting, vormen hinderlijke horizonvervuiling en tasten het leefgenot 

ernstigs aan.  

8. ”Last but not Least” ter info: de honkbalsport in Nederland ligt helemaal op z’n gat.  

Vanaf medio 80-er jaren is honk- en softbal, de enige team/balsport in Nederland die met 

een dalend ledental te maken heeft. In de afgelopen 35 jaar is het aantal spelende leden 

gezakt van 30.000 naar zo’n 16.000 in 2020, dat is een daling van bijna 50%. Zeker is de 

afname van het aantal clubs met bijna vijftig in de laatste twintig jaar. Grote honkbalclubs die 

vele malen landskampioen zijn geworden hebben al het loodje gelegd. In 2020 zijn er dus 

16.000 leden voor 162 clubs = 100 spelende leden gemiddeld per club. Daar hoef je geen 

wetenschappelijk onderzoek naar te doen, maar gemiddeld 100 spelende leden per club is 

veel te weinig om een sport gezond te houden. 

Beantwoording gemeente 

7. Voor de beantwoording over lichtmasten wordt verwezen naar de centrale 

beantwoording onder lid 7 sub g  – Lichtmasten. 

 

8. Zoals uitgelegd in de centrale beantwoording onder lid 7 sub c – noodzaak voor 

herhuisvesting Rowdies- is de club de afgelopen jaren reeds fors gegroeid van 150 leden 

in 2016 naar 203 leden in 2020. Het aantal jeugdleden is aan het stijgen. De stelling dat 

de honkbalsport helemaal op zijn ‘gat’ ligt wordt niet gedeeld. Wat wel voorkomt is dat 

spelers switchen van club. 

 

h) In aanvulling op het gestelde onder e 
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Het plan dat nu voorligt is totaal niet verantwoord en dient niet het belang van de dagelijkse 

gebruiker van het park. Dit plan wordt ook niet gedragen door uw inwoners/gebruikers van 

het Oosterpark! Het plan is ook niet evenwichtig en doordacht. Gevraagd wordt om het niet 

te laten aankomen op lange juridische procedures die zullen ontstaan als het huidige plan zo 

wordt opgenomen in een nieuw bestemmingsplan. 

Beantwoording gemeente 

We zijn van mening dat het huidige plan tegemoet komt aan veel wensen van gebruikers van 

het park. Er is echter wel sprake van tegengestelde belangen, wat betekent dat er keuzes 

gemaakt moeten worden. 

Zie ook de centrale beantwoording lid 10 – participatie. 

 

4) Samenvatting en beantwoording zienswijze 4, ingestuurd door bewoner aan de Tarbot. 

In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor: 

- Werkwijze gemeente Ridderkerk; 

- Landschappelijke ingrepen in het park; 

- Herhuisvesting Rowdies; 

 

Werkwijze gemeente Ridderkerk 

a) In De Combinatie van 17 juni 2021 stelt wethouder Meij dat het ongenoegen van de 

gebruikers en omwonenden van het park voortkomt uit de participatieparadox. Wat de 

wethouder vergeet te melden is dat er met betrekking tot de herhuisvesting van de Rowdies 

geen enkel vooroverleg is geweest met de gebruikers en omwonenden van het park.  

 

De gebruikers en omwonenden moesten dit uit de krant vernemen terwijl de Rowdies er 

vanaf het begin bij de plannen betrokken waren. 

 

Op 23 september 2020 had de gemeente een voorlichtingssessie georganiseerd. Het eerste 

onderwerp dat ter tafel werd gebracht door de omwonenden was de herhuisvesting van de 

Rowdies.  De reactie van de gemeentelijke gespreksleider was dat de herhuisvesting van de 

Rowdies helaas geen gespreksonderwerp kon zijn. De wethouder had de herhuisvesting al 

toegezegd aan de Rowdies en de Raad was in principe ook al akkoord gegaan. 

 

De gedane toezegging van de wethouder en het feit dat de gemeente de omwoners en 

gebruikers uitnodigt in het clubhuis van de Rowdies in plaats van in het gemeentehuis zegt 

iets over de relatie tussen de gemeente en de Rowdies. Dit staat in schril contrast met de 

gebruikers en omwonenden die, zo als reeds gezegd, uit de krant moesten vernemen wat er 

op stapel stond. 

 

Na het nodige commentaar heeft de gemeente aan de omwonenden gevraagd wat zij 

wilden. Daar is het plan Rowdies lokatie Zuid-Zuid uit voortgekomen. Een veel beter plan! 

Binnen zeven werkdagen na inlevering kon de gemeente al aangeven dat zij hun eigen plan 

beter vonden. De vergelijking met de reclame van WC-eend, "Wij van WC-eend adviseren 

WC-eend" ligt voor de hand. 

 

Omdat de gemeente op deze wijze omgaat met 'participeren' is het niet vreemd dat de 

omwonende en gebruikers van park argwanend staan tegenover de gemeente. 
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Aan de raad wordt dan ook het verzoek gedaan om alle gemaakte plannen, voorstellen en 

beslissingen opnieuw te beoordelen zonder maar dan zonder het vooringenomen standpunt 

t.a.v. de huisvesting van de Rowdies. 

 

Beantwoording gemeente 

Voor de beantwoording over de noodzaak voor herhuisvesting van de Rowdies wordt 

verwezen naar de centrale beantwoording onder lid 7 (keuze herhuisvesting Rowdies) sub a 

tot en met e. 

 

Landschappelijke ingrepen in het park 

b) Tot nu toe dient het Oosterpark meerdere functies terwijl het hier gaat om, zoals het woord 

al aangeeft, een park. 

 

De gemeente stelt dat het park om meerdere redenen op de schop moet. Of dat werkelijk 

nodig is kan ik niet bepalen. Maar dit zou dan wel het moment moeten zijn om het park ook 

echt zijn park functie terug te geven. 

 

In plaats daarvan vergroot de gemeente de sportveldfunctie en laat men de Bloemenjungle 

ongemoeid.  Voor alle duidelijkheid; een sportveld hoort thuis in een sportveldencomplex en 

de Bloemenjungle in een winkelgebied. 

 

Beantwoording gemeente 

De Rowdies zijn al lange tijd gevestigd in het Oosterpark. Er is onderzocht medio 2020 of er 

andere locaties in Ridderkerk beschikbaar waren, maar dit bleek niet het geval. De huidige 

locatie blijkt het meest geschikt. Zie ook de centrale beantwoording onder lid 7 sub a tot en 

met e. 

 

De Bloemenjungle is legaal gevestigd in het Oosterpark. Het bedrijf heeft geen plannen om te 

verhuizen. 

 

c) Met name de aanleg van het nieuwe honkbalveld is een drama voor de omwonenden. Door 

het nieuwe honkbalveld aan te leggen creëert de gemeente een open geluidscorridor tussen 

de A15 en de woonwijk. Inderdaad, er komt eindelijk een geluidswal.  Maar iedereen snapt 

dat een geluidswal en een bomen barrière tezamen nog veel beter is dan een geluidswal 

alleen. Een geluidswal waarvan overigens nu al bekend is dat deze niet berekend is op het 

toenemende verkeer van de A15. Een reden temeer om niet te gaan kappen! 

 

Beantwoording gemeente 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de centrale beantwoording onder lid 7 sub i – 

geluidsoverlast en fijnstof door de snelweg door verplaatsing honkbalveld. 

d) Overigens is het feit dat voor de aanleg van het honkbalveld veel bomen moeten worden 

gekapt niet relevant voor de gemeente. Schijnbaar is gemeente Ridderkerk de enige 

gemeente in Nederland zonder een groene doelstelling. 
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Het kappen van nog meer bomen voor allerlei waterpartijen waar weinig animo voor is 

maakt de zaak alleen maar erger. 

 

Compenseren met een aantal takjes die pas over 25 jaar de naam boom kunnen dragen is 

niet serieus te nemen. 

 

Beantwoording gemeente 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de centrale beantwoording lid 2 – Groenvisie, 

bomenkap en opname CO2, lid 4 – Water en lid 5 – Rietput.  

 

Herhuisvesting van de Rowdies 

e) Zoals uit de inspreekavonden bleek is er onder de omwonenden weinig waardering voor 

deze club. Dit heeft alles te maken met hun reputatie op het gebied van geluidsoverlast.  

 

Een groter veld kan er mogelijk toe leiden dat de Rowdies op een hoger niveau gaan spelen. 

Dit gaat alleen maar leiden tot nog meer overlast. 

 

De omwonenden krijgen dadelijk te maken met 7x24 extra geluidsoverlast en extra fijnstof 

van de A15 omdat de Rowdies op een klein aantal dagen per jaar een wedstrijd moeten 

kunnen spelen. Dit is een onbegrijpelijke afweging. 

En als kers op de taart mag de buurt ‘s avonds ook genieten van de nieuwe lichtmasten. 

 

Beantwoording gemeente 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de centrale beantwoording lid 7 in zijn 

algemeenheid en specifiek sub j – geluidsoverlast door herhuisvesting Rowdies, sub i – 

geluidsoverlast en fijnstof door de snelweg en sub g – lichtmasten. 

 

f) Ook bij de financiering van het nieuwe clubgebouw kan een vraagteken gezet worden. 

Hebben de Rowdies aan de gemeente een financiële garantstelling afgegeven voor het 

bouwen van het nieuwe clubhuis? In het raadsbesluit wordt alleen gesproken over € 60.000 

euro voor sloop. Een nieuw te bouwen clubgebouw dat past bij de allure van het nieuwe veld 

en dat moet voldoen aan de hedendaagse wetgeving is erg kostbaar.  

Wat als de Rowdies dit niet gefinancierd krijgen? Krijgen we dan een honkbalveld dat bij 

gebrek aan clubgebouw niet gebruikt kan worden? Of gaat de gemeente ook nog een 

financiering voor het nieuwe clubgebouw regelen? 

De enorme som geld die de gemeente beschikbaar stelt voor de realisatie van de het nieuwe 

honkbalveld staat dan ook in schril contrast tot de permanente overlast die de omwoners 

moeten gaan slikken. 

 

Mede gebaseerd op het geringe draagvlak onder de Ridderkerkers, de geluidsoverlast van 

Rowdies en de hoge kosten die betaald mogen worden door de Ridderkerkers is er maar één 

conclusie mogelijk: 

 

Trek al deze toezeggingen in, schrap alle plannen. Geef al het gereserveerde geld uit aan een 

doel dat ten goede komt van alle Ridderkerkers. 
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Beantwoording gemeente 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de centrale beantwoording lid 7 sub f – 

financiering clubgebouw. 

 

5) Samenvatting en beantwoording zienswijze 5, ingestuurd door bewoner aan de Tarbot. 

a) Feitelijk een overbodig ontwerpbestemmingsplan omdat het vigerende bestemmingsplan 

alle mogelijkheden biedt om met een integrale aanpak een kwaliteitsslag in het Oosterpark, 

zoals gewenst,  te maken en zodoende een toekomstbestendig park neer te zetten met meer 

natuur- en recreatiewaarde.  

 

De noodzaak van een nieuw bestemmingsplan is hoofdzakelijk het gevolg van de, door 

aanwonenden en gebruikers van het park, ongewenste, op voorhand kennelijk door 

wethouder Van Os al aan de Rowdies toegezegde,  voorgenomen uitbreiding / verplaatsing 

van de huisvesting van de Rowdies. Tijdens de eerste “ participatie “ bijeenkomst werd al 

aangegeven dat de Rowdies  herhuisvesting in het park onomkeerbaar was derhalve niet 

bespreekbaar. 

 

Beantwoording gemeente 

De beheersverordening Oosterpark en Rijkswegen bood inderdaad al veel ruimte voor de 

verschillende plannen. De herhuisvesting van de Rowdies is echter niet mogelijk op basis van 

de beheersverordening. Dit is een belangrijke reden geweest om het plan op te stellen. Ook 

een aantal kleinere ontwikkelingen was echter niet mogelijk op basis van het oude 

bestemmingsplan. 

 

Zie ook de centrale beantwoording zienswijzen onder lid 1 – Keuze integrale aanpak 

Oosterpark. 

 

b) 202 pagina’s zijn volgeschreven waaronder, Stikstofonderzoek, Quickscan Flora en Fauna en 

QRA rapportage, om maar aan te tonen dat er geen belemmering is om het nieuwe 

bestemmingsplan vast te stellen. Overigens staan deze rapportages bol van theoretische 

aannames.  Recente metingen of waarnemingen ter plaatse “ in het veld” worden niet 

duidelijk vermeld en hebben mogelijk niet plaatsgevonden.  Ten aanzien van de Quickscan 

flora en fauna bijvoorbeeld : afgelopen week is in het Oosterpark de in Nederland zeer 

zeldzame Veenmol aangetroffen. 

 

Beantwoording gemeente 

De Veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa) is niet opgenomen als beschermde soort in de Wet 

Natuurbescherming en heeft daarmee ook geen wettelijke bescherming. De soort komt vrij 

algemeen voor in het westen van het land, voornamelijk in Zuid-Holland en Zeeland. De 

Veenmol is gevoelig voor het gebruik van pesticiden. De grootste bedreiging voor de soort is 

verdroging van zijn leefgebieden. Aangezien verdroging een groot probleem is geworden in 

grote delen van het land, heeft ook deze soort daar last van en is er sprake van een duidelijke 

afname in deze gebieden (buiten west Nederland). Op nationaal niveau wordt de Veenmol 

daarom gezien als zeldzame soort, en is de soort opgenomen in de Rode lijst Sprinkhanen en 

krekels, met de status kwetsbaar. In de gemeente Ridderkerk is de soort de afgelopen jaren 

vele malen waargenomen, ook in het Oosterpark. De voorgenomen ruimtelijke 

ontwikkelingen zullen naar verwachting weinig impact hebben op het voorkomen van de 

soort in het gebied.  



27 
 

 

Een ecologische quickscan richt zich op de strikt beschermde soorten van de Wet 

Natuurbescherming, om zo in kaart te brengen met welke soorten we specifiek rekening 

dienen te houden. De quickscan bevat aanbevelingen om gericht vervolgonderzoek te doen 

naar het voorkomen van roofvogels en vleermuizen. Deze onderzoeken zijn dit jaar 

uitgevoerd. Aanvullend heeft de gemeentelijke ecoloog onderzoek gedaan naar broedvogels 

en het mogelijke voorkomen van bunzing en marterachtigen. Op basis van de resultaten van 

al deze onderzoeken wordt een aanvullend advies opgesteld. De gemeente doet er alles aan 

om (beschermde en niet beschermde) soorten zoveel mogelijk te ontzien bij de voorgenomen 

ontwikkelingen. Zo zal er een ecologisch werkprotocol worden opgesteld. Hierin staat 

omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om negatieve effecten op 

beschermde flora en fauna tijdens werkzaamheden te voorkomen. 

 

c) Waar vreemd genoeg geen rapportage van is bijgevoegd, is de toename van fijnstof depositie 

en de mogelijke gevolgen hiervan richting aanwonenden als gevolg van de open corridor die 

ontstaat  vanaf de Rijksweg A15 tot de Oosterparkweg door de voorgenomen situering van 

de  speelvelden van de Rowdies. 

 

Beantwoording gemeente 

De achtergrondconcentraties voor fijnstof PM10 en PM2,5 in Nederland zijn dusdanig dat de 

bijdrage van fijnstof afkomstig van de snelweg A15 hier geen substantiële bijdrage aan 

leveren.  

 

Zie verder ook de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub i – geluidsoverlast en fijnstof 

door de snelweg door verplaatsing honkbalveld. 

 

d) Ook wordt nergens aandacht besteed aan de PFAS problematiek die volgens de 

eindrapportage bodemkwaliteitskaart in Ridderkerk de normwaarde van 0,1 ug/kgds. 

overschrijd . Onderzoek naar de invloed van fijnstof en PFAS problematiek door de 

werkzaamheden in het park lijkt noodzakelijk en is gewenst. 

 

Beantwoording gemeente 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan wordt gekeken naar de bodemkwaliteit. Met 

name om te bepalen of er bodemverontreiniging aanwezig is die de economische 

uitvoerbaarheid van het plan in de weg kan staan. Dit is niet aan de orde. 

Daarnaast wordt de bodemkwaliteit meegenomen in de uitvoering. Waar grondverzet gaat 

plaatsvinden wordt bodemonderzoek uitgevoerd. Ook PFAS wordt hierin meegenomen, zodat 

grondverzet kan plaatsvinden conform wet- en regelgeving. 

Overigens is de toepassingsgrens van 0,1 μg/kg d.s. inmiddels al verhoogd op basis van het  

'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie 

(geactualiseerde versie van 2 juli 2020)‘. 

 

e) Als de Gemeente een zuiver en eerlijk participatie traject had gevolgd en goed had geluisterd 

naar de bezwaren en wensen van haar inwoners had het niet tot een  nieuw 

bestemmingsplan hoeven komen. 

 

Uitbreiding en situering van de velden van de Rowdies passen niet bij de kwaliteitsslag die 

voor het park wordt nagestreefd. Door de ambities van de Rowdies om op hoger niveau te 
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willen acteren zijn ze het Oosterpark ontgroeid. Verplaatsing naar elders binnen de 

gemeente is dan een logischere stap dan vasthouden aan een gekunstelde geforceerde 

oplossing dan die waar nu voor wordt geopteerd. Een oplossing die veel licht en 

geluidshinder betekend voor de aanwonenden van het park. 

Een oplossing ook die het park in tweeën  klieft (het oostelijke deel wordt geamputeerd), het 

Essenlaantje als doorgaande fietsroute blokkeert en het optimale recreatieve gebruik van het 

park door aanwonenden en overige gebruikers verhinderd.  

 

Verplaatsing van de Rowdies naar sportpark Bolnes als betere oplossing  is nooit serieus 

onderzocht laat staan overwogen. Belangen van grondopbrengsten  bij mogelijke 

woningbouw  spelen hier een achterliggende maar belangrijke rol en daar moeten de 

Oosterpark aanwonenden en gebruikers de wrange vruchten van plukken en mee leven. 

Dit alles voor een honkbal vereniging met slechts 85 senior- en 45 junior- leden.   

Beter  ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.       

 

Beantwoording gemeente 

We delen niet de mening dat er geen zuiver en transparant participatietraject is gevolgd. Zie 

ook de centrale beantwoording zienswijzen onder lid 10 – participatie.  

 

De verplaatsing van de Rowdies is onderzocht. Zie ook de centrale beantwoording zienswijzen 

lid 7 sub a tot en met e.  

Zoals uitgelegd in de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub c is de club de afgelopen 

jaren reeds fors gegroeid van 150 leden in 2016 naar 203 leden in 2020.  

 

f) Reclamant heeft de punten in de zienswijze als volgt geresumeerd: 

(1) Bezwaar tegen herziening bestemmingsplan als geheel 

(2) Bezwaar tegen uitbreiding/verplaatsing huisvesting Rowdies 

(3) Bezwaar tegen geluid en lichthinder als gevolg aanpassing huisvvesting Rowdies 

(4) Bezwaar tegen amputeren van het Oostelijk deel van het park 

(5) Bezwaar tegen  doodlopend, voor o.a. fietsverkeer, maken van het z.g.n. 

Essenlaantje 

(6) Bezwaar tegen onvoldoende onderzoek naar  (toekomst ) gevolgen fijnstof depositie 

(7) Bezwaar tegen het ontbreken van onderzoek naar PFAS problemen en gevolgen door 

grondwerkzaamheden in het park 

(8) Bezwaar tegen het ontbreken van  voldoende recente waarnemingen en/of 

metingen ter plaatse in het veld. 

(9) Bezwaar tegen de gevolgde wijze van het participatie traject om te komen tot het 

gepresenteerde ontwerpbestemmingsplan 

 

Beantwoording gemeente 

De opsomming hierboven is grotendeels beantwoord onder de beantwoording van deze 

zienswijze onder a tot en met e en onder de centrale beantwoording zienswijzen.  
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7) Samenvatting en beantwoording zienswijze 7, ingestuurd door bewoner aan het 

Kloosplantsoen. 

a) De indiener van de zienswijze stelt dat zij de wens van de honkbalvereniging om uit te 

breiden begrijpt en dat zij de wijziging zoals die op tekening is gezet een mooie oplossing 

vindt. 

 

Beantwoording gemeente 

De gemeente neemt dit ter kennisgeving aan. 

 

b) Er wordt wel bezwaar gemaakt tegen de plannen om het Oosterpark overhoop te halen met 

onzinnige waterpartijen. Waterpartijen met een rietput zijn onzinning. Het park is prachtig 

zoals het nu is. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording onder lid 4 –Wwater en lid 5 – Rietput. 

 

c) Wat wel belangrijk is, is een goede geluidswering. Gesteld wordt dat het te plaatsen 

geluidsscherm te laag wordt om de enorme herrie van de A15 te reduceren.  

 

Ook de vuiluitstoot van het voorbijrazende verkeer kan niet goed voor de gezondheid zijn. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie voor het aspect geluidsscherm de centrale beantwoording zienswijzen lid 11 – 

Geluidsscherm.   

 

Zie voor het aspect luchtkwaliteit de centrale beantwoording zienswijzen lid 3 – luchtkwaliteit 

en bomen.   

 

d) Al het geld dat nu in dit onzinnige plan wordt gestoken om het mooie park overhoop te halen 

is belachelijk. De indiener van de zienswijze hoopt dan ook dat haar zienswijze zal bijdragen 

in een ander besluit.  

 

Beantwoording gemeente 

De gemeenteraad heeft reeds op 6 juli 2021 besloten door te gaan met de huidige 

inrichtingsplannen. 

 

9) Samenvatting en beantwoording zienswijze 9, ingestuurd door bewoner aan Tarbot. 

a) Jarenlang had Ridderkerk een poststempel “een stad om voor in de file te staan”. De file is 

redelijk opgelost door rondom Drievliet van de A16 12 banen te maken en van de A15 8 

banen. Het verkeer raast hier over de drukste verkeersader van Rijnmond en Nederland. 

 

Met een overwegend zuidwestenwind mogen de bewoners het fijnstof inademen. Met als 

gevolg dat een groot aantal bewoners van Drievliet mogen stikken in de vervuilde lucht en 

het fijnstof. Bewoners mogen kanker, astma, Parkinson et cetera krijgen door nog meer 

groen te verwijderen uit het toch al uitgedunde Oosterpark. 
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Beantwoording gemeente 

Zie voor het aspect luchtkwaliteit de centrale beantwoording zienswijzen lid 3 – 

Luchtkwaliteit en bomen en lid 7 sub i – Geluidsoverlast en fijnstof door snelweg door 

verplaatsing honkbalveld.  

 

b) Waterpartijen en waterputten en bijbehorende muggen zijn er meer dan genoeg in het park 

en hebben dus absoluut geen toegevoegde waarde. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen onder lid 4 – Water en lid 5 – Rietput. 

 

c) De bomen en begroeiing in het Oosterpark zijn een onmisbare filter om de luchtvervuiling 

vanaf de snelwegen een beetje te verminderen en het (toch al niet te beste) leefklimaat voor 

de mensen die daar wonen een beetje aanvaardbaar te houden. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording onder lid 2 – Groenvisie, bomenkap en CO2 en lid 3 – 

Luchtkwaliteit en bomen. 

 

d) Gevraagd wordt waarom dit zo moeilijk is te begrijpen door ons gemeentebestuur en 

ambtenaren? Waarom wordt op alles bezuinigd in de gemeente (bijvoorbeeld de 

bibliotheek) en wordt er voor een honkbalvereniging met circa 100 leden (waarvan hooguit 

50% actief is en 80% van het jaar niets wordt gedaan) het exorbitante bedrag van 2 miljoen 

euro vrijgemaakt? Klopt dit allemaal wel als je er goed over nadenkt? 

 

Beantwoording gemeente 

De gemeente moet bij alle voorstellen keuzes maken waarbij ze rekening houden met het 

algemeen belang en waarbij diverse belangen worden afgewogen. Hieronder vallen ook 

bezuinigingen.  

e) De indiener van de zienswijze hoopt en verwacht dat de gemeenteraad tot een verstandig 

heroverwogen besluit komt en de huidige plannen er niet koste wat het kost door wil 

drukken maar aan de gezondheid van de bevolking te werken. En dan hebben we het nog 

niet gehad over de extreme geluidsoverlast van de A15 en A16. 

 

Beantwoording gemeente 

Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad gekozen om door te gaan met de gekozen aanpak voor 

het Oosterpark.  

 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub i – Geluidsoverlast en fijnstof door de 

snelweg door verplaatsing Rowdies - voor de beantwoording over geluidsoverlast. 

 

10) Samenvatting en beantwoording zienswijze 10, ingestuurd door bewoner aan Tarbot. 

a) Het bezwaar ziet specifiek toe op het verwijderen van bomen ten behoeve van een rietput. Ik 

zie de toegevoegde waarde van een rietput niet, terwijl er juist een ernstig tekort aan bomen 

(en volgroeide bomen) in het park is. De bomen houden geluid tegen en vangen fijnstof 

afkomstig van de snelweg op. 
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Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording onder lid 4 – Water, lid 5 – Rietput en lid 2 – Groenvisie, 

bomenkap en opname CO2. 

 

b) Er wordt bezwaar gemaakt tegen meer water in het park. Een toename aan water heeft ter 

plaatse geen meerwaarde. In het gebied is meer dan genoeg recreatief water aanwezig. Ook 

de waterberging in het gebied is op orde. Meer water in het gebied is niet nodig. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen onder lid 4 – Water en lid 5 – Rietput. 

 

c) Tenslotte wordt bezwaar gemaakt tegen de locatie van de Rowdies. Deze club bezorgt 

geluidsoverlast. In de avonden en weekenden is er regelmatig geluidsoverlast. Het gaat dan 

niet over normaal geluid van sport en spel (overdag). Het gaat om muziek (ook in de avond) 

vanuit het clubhuis die binnenshuis te horen is. Los van de vraag of deze activiteiten en 

overlast binnen de vergunning passen, is de conclusie dat als omwonenden geluidsoverlast 

ervaren, de nu door de gemeente bedachte plek voor de Rowdies, niet de meest logische en 

meest correcte locatie is. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub j – Geluidsoverlast door herhuisvesting 

Rowdies. 

 

Bij het ervaren van overlast door muziekgeluid buiten het normaal geluid van sport en spel 

kan er een melding gedaan worden bij de Milieudienst Rijnmond. Dit kan via de website: 

https://www.dcmr.nl/overlast-melden  

 

De DCMR behandelt uw melding en bij het constateren van overschrijding van de normen zal 

de DCMR gaan handhaven. 

 

11) Samenvatting en beantwoording zienswijze 11, ingestuurd door bewoner aan de Steur. 

a) De bezwaren van 3VO.Biotoop tegen de voorgenomen wijziging worden door de indieners 

van de zienswijze integraal overgenomen en dienen als hier ingelast te worden beschouwd. 

 

Beantwoording gemeente 

Er is door 3VO.Biotoop geen zienswijze ingediend die overgenomen kan worden.  

 

b) Het huidige losloopgebied voor honden dient onveranderd te blijven.. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 6 – Losloopgebied honden. 

 

12) Samenvatting en beantwoording zienswijze 12, ingestuurd door bewoner aan de Tarbot. 

a) Het plan heeft betrekking op de directe woon- en leefomgeving. Na de vorige kaalslag moet 

voorkomen worden dat de thans prettige leef- en woonomgeving andermaal en nu rigoureus 

word vernietigd. 

 

https://www.dcmr.nl/overlast-melden
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Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen onder lid 1 – Keuze integrale aanpak Oosterpark. 
 

b) Ook de gezondheid staat met de herinrichting op het spel. Het wederom kappen, en nu van 

gezonde bomen en jonge aanplant, vermindert het vermogen van het Oosterpark om de 

fijnstof van A15 en A16 uit de lucht te filteren als ook de geluidshinder. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 2 – Groenvisie, bomenkap en opname CO2 en 

lid 3 – Luchtkwaliteit en bomen.  

 

Voor het verminderen van het geluid afkomstig van de rijksweg A15 heeft de raad het college 

opdracht gegeven om een geluidsscherm te realiseren in het Oosterpark. Zie aanvullend de 

centrale beantwoording zienswijze lid 11.. 

 

c) De indiener van de zienswijze vertrouwd erop dat het gemeentebestuur luistert naar de vele 

bezwaren van omwonenden, organisaties en ruim 1200 Ridderkerkers welke via een enquête 

hebben aangegeven duidelijk tegen deze herinrichting zijn.  

 

Beantwoording gemeente 

De gemeenteraad heeft op 6 juli 2021 een besluit genomen over de aanpak van het 

Oosterpark. Daarbij heeft de gemeenteraad de verschillende belangen afgewogen. 

 

13) Samenvatting en beantwoording zienswijze 13, ingestuurd door bewoner aan de Zalm. 

a) Er is geen noodzaak voor uitbreiding sportcomplex. De gemeente heeft niet goed kunnen 

beargumenteren waarom uitbreiding van de Rowdies echt noodzakelijk is en waarom natuur, 

stikstof en geluidsoverlast moeten wijken. Er zijn tenslotte voldoende alternatieven mogelijk, 

ook een keuze is om niet uit te breiden of elders uit te breiden.  

 

Het argument dat de honkbalbond momenteel dispensatie heeft is juist in het leven 

geroepen voor verenigingen die niet kunnen voldoen aan de juiste veldafmetingen. Dit is 

geen valide argument om uit te breiden. Daarnaast is de noodzaak om uit te breiden binnen 

het Oosterpark, omdat 60% van de leden in de buurt van de Rowdies woont, ook geen goed 

argument. De honkbalvereniging er is voor de gehele gemeente Ridderkerk en niet alleen 

voor de honkballers uit Drievliet/ ‘t Zand. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub a tot en met e en i.  

 

b) Er is geen sprake van overbezetting van de velden bij de Rowdies met slechts 120 actieve 

leden die hooguit 6 maanden per jaar gebruik maken van de velden. Daarnaast is honk- en 

softbal, de enige team/balsport in Nederland die met een dalend ledental te maken heeft.  

 

In de afgelopen 35 jaar is het aantal spelende leden gezakt van 30.000 naar zo’n 16.000 in 

2020, dat is een daling van bijna 50%. Zeker is de enorme afname van het aantal clubs met 

bijna vijftig in de laatste twintig jaar. Grote honkbalclubs die vele malen landskampioen zijn 

geworden hebben al het loodje gelegd. In 2020 zijn er dus 16.000 leden voor 162 clubs  = 100 
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spelende leden gemiddeld per club. Daar hoef je geen wetenschappelijk onderzoek naar te 

doen, maar gemiddeld 100 spelende leden per club is veel te weinig om een sport gezond te 

houden. Het is daarom verspilling van belastinggeld om 2,5 miljoen euro te investeren in een 

vereniging met een sport waarin de trend een dalend ledental laat zien die niet of nauwelijks 

toekomst heeft of een maatschappelijk doel dient voor alle Ridderkerkers. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid c – noodzaak voor herhuisvesting Rowdies. 

 

c) Het is niet eenduidig te stellen dat de beoogde uitbreiding van het sportcomplex Rowdies 

met een extra sportveld als stedelijke ontwikkeling kan worden aangemerkt. De uitbreiding 

van het sportcomplex ligt namelijk in een recreatiegebied. Ook is het gebied een 'groene 

buffer', omdat het gebied niet verstedelijkt is. Alle richtpunten raken de laag van beleving, 

want er vinden wel grootschalige nieuwe ontwikkelingen plaats in de bufferzone, namelijk 

een nieuwe accommodatie en een extra veld.  

 

De nieuwe ontwikkelingen van het sportcomplex dragen niet bij aan de recreatieve gebruiks- 

en belevingswaarde van het Oosterpark, sterker nog, het park wordt met deze ontwikkeling 

in tweeën gedeeld doordat het extra veld bijna tot aan de snelweg A15 wordt aangelegd.  

 

Ontwikkelingen behouden of versterken de openbaarheid van recreatiegebied ook niet, 

omdat juist recreatiegebied wordt onttrokken aan het Oosterpark. Er zijn bovendien ook 

andere ruimtelijke mogelijkheden voor de vereniging om elders in Ridderkerk uit te breiden. 

Daarnaast zou aanleg van de nieuwe velden elders minder aantasting van de ruimtelijke en 

landschappelijke structuur daar betekenen. 

 

Beantwoording gemeente 

In paragraaf 3.3.1 van de toelichting van het bestemmingsplan staat uitgelegd waarom de 

uitbreiding van de Rowdies juist wel een stedelijke ontwikkeling is, maar ook waarom deze 

mogelijk is binnen de bufferzone.  

 

De relevante passages staan hieronder: 

 

Groene buffers 

Het contrast tussen de dynamiek en dichtheid van de stad en de luwte van de 

aangrenzende groene ruimte is een belangrijke kwaliteit. De provincie wil in alle 

overgangsgebieden van stedelijk gebied naar open landschap deze contrastkwaliteit 

behouden. Het accent in de groene ruimte rond het stedelijk gebied ligt op een betere 

verweving van recreatie, natuur, water en landbouw. 

 

Toetsing 

Het is mogelijk om in groene buffers ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren. Ook 

stedelijke ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van een sportveld zijn mogelijk. Daarbij 

is het van belang dat de schaal en het karakter van het gebied in stand te houden. De 

uitbreiding van het sportveld neemt een deel van het Oosterpark in, maar doordat de 

gemeente alle ontwikkelingen in het Oosterpark tegelijk aanpakt kan gesproken 

worden van een integrale aanpak. Daarmee boet het gebied zowel op schaal als 



34 
 

karakter niet in en kan er zelfs worden gesproken van een kwaliteitsverbetering van 

het park. 

 

Stedelijke ontwikkelingen buiten bestaand stads- en dorpsgebied. 

Stedelijke ontwikkelingen die niet binnen bestaand stads- en dorpsgebied 

gerealiseerd kunnen worden en kleinschalige stedelijke ontwikkelingen, kunnen in het 

landelijk gebied plaatsvinden in aansluiting op bestaand stads- en dorpsgebied of in 

bebouwingslinten. Er dient getoetst te worden aan de ladder voor duurzame 

verstedelijking en het beleid voor ruimtelijke kwaliteit. Gedeputeerde Staten zien toe 

op een adequate toepassing in het kader van de beoordeling van 

bestemmingsplannen. 

 

Toetsing 

De honk- en softbalvereniging Rowdies beschikt nu niet over velden met de juiste 

maatvoering. Om hieraan te voldoen is het noodzakelijk om de velden anders te 

situeren. Op de huidige locatie zijn twee velden (een combinatieveld en een 

softbalveld) aanwezig. Deze twee velden vallen binnen het stedelijk gebied. De 

verplaatsing van de velden/uitbreiding vindt gedeeltelijk plaats buiten het door de 

provincie gedefinieerde stedelijk gebied. Het onderscheid tussen stedelijk en landelijk 

gebied (op basis van provinciaal beleid) is weergegeven in figuur 2.4. Om 

ongebreidelde groei buiten de stedelijke zones tegen te gaan dient middels een 

zogenaamde ladderonderbouwing onderbouwd te worden waarom de 

uitbreiding/ontwikkeling buiten het stedelijk gebied plaats vindt. 

 

Allereerst dient daarvoor te worden bekeken of er sprake is van een stedelijke 

ontwikkeling. In de jurisprudentie worden 'sportfaciliteiten' omschreven zijnde een 

stedelijke ontwikkeling. Sportfaciliteiten zijn daarin onderdeel van de 'overige 

stedelijke functies'. Ook is de uitbreiding groter dan 500 m2. 

 

Vervolgens dient te worden onderbouwd waarom er behoefte is aan een uitbreiding 

van het sportcomplex en waarom dit niet binnen stedelijk gebied opgevangen kan 

worden. Op dit moment beschikken de Rowdies over zowel een honkbal- als een 

softbalveld dat met huidige maatvoering (in verband met het niveau) te klein is. Als 

gevolg hiervan ontstaan problemen met de trainingscapaciteit en het spelen van 

wedstrijden. Momenteel is er een tijdelijke dispensatie afgegeven om wedstrijden te 

mogen spelen op de te kleine velden. Er is daarom urgentie om de nieuwe grotere 

velden te regelen. Met de verplaatsing van de velden ontstaat er weer voldoende 

ruimte om op niveau wedstrijden te kunnen spelen en training te kunnen geven. 

 

Binnen de gemeente is gekeken naar de meest wenselijke locatie om de vereniging te 

huisvesten. Daarbij moet de vereniging goed bereikbaar blijven voor de jeugd. Opties 

om de vereniging aan de andere kant van Ridderkerk te verplaatsen heeft door de te 

grote reisafstand, voor met name de jongste leden, niet de voorkeur. Ook locaties 

waarbij grond moest worden aangekocht waren te duur of anderszins niet mogelijk, 

omdat de grond niet verkocht werd/in bruikleen gesteld of omdat de procedures te 

lang duren. Omdat 65% van de leden komt uit de nabijgelegen wijk Drievliet-Het Zand 

en op de huidige locatie voldoende uitbreidingsruimte is, is de optie om de Rowdies te 

verplaatsen/laten uitbreiden in het Oosterpark de meest reële optie. De gemeente 
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heeft meerdere locaties in het Oosterpark onderzocht. Ook heeft er in overleg met 

omwonenden en de sportverenigingen nog nader onderzoek plaatsgevonden. De 

uitbreiding zal plaatsvinden op en ten zuiden van het sportcomplex. Voordeel is dat 

de locatie grenst aan stedelijk gebied. Het huidige complex is immers gelegen binnen 

stedelijk gebied. Uitbreiding aan de rand van dit stedelijk gebied op voornoemde 

redenen is daardoor goed te onderbouwen. 

 

Omdat de uitbreiding binnen het Oosterpark plaats vindt heeft de gemeente besloten 

dat indien er bomen gekapt worden voor de uitbreiding van de Rowdies dat deze 

bomen gecompenseerd worden in het Oosterpark. Het liefst zo dicht mogelijk bij het 

sportpark. Belangrijk is immers dat de uitbreiding van de sportvoorziening zo min 

mogelijk impact heeft op de bestaande beplanting, biodiversiteit en op de kwaliteit en 

belevingswaarde van het park. 

 

Ook de bereikbaarheid van de huidige locatie/uitbreiding is goed. Door de 

verplaatsing van de velden kan de parkeerplaats worden uitgebreid tot 90 

parkeerplaatsen. Momenteel biedt de parkeerplaats een capaciteit van 66 

parkeerplaatsen. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat de verplaatsing/uitbreiding van de velden een stedelijke 

ontwikkeling is. Onderbouwd is waarom behoefte is aan de verplaatsing/uitbreiding 

en dat de gekozen locatie, buiten stedelijk gebied, de best mogelijke optie is. 

Bovendien wordt in het plan rekening gehouden met de biodiversiteit en kwaliteit van 

het park. Ook de ontsluiting van de locatie is geen probleem. Er wordt voor extra 

parkeercapaciteit nabij de sportvelden gezorgd. 

 

De verplaatsing van de sportvelden is de enige stedelijke ontwikkeling, conform de 

definitie voor stedelijke ontwikkelingen, in het plangebied. 

 

Ten aanzien van de opmerking dat het Oosterpark in tweeën wordt gesplitst wordt verwezen 

naar de centrale beantwoording zienswijzen lid 8 – Essenlaantje en splitsing park. 

 

Ten aanzien van de opmerking dat er ook andere plekken in Ridderkerk zijn waar de Rowdies 

gevestigd kunnen worden wordt verwezen naar de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 – 

Keuze herhuisvesting Rowdies -  sub a tot en met c.  

 

d) Er is sprake van een verslechtering van de leefomgeving. Het is disproportioneel te noemen 

hoe de uitbreiding van de Rowdies niet opweegt tegen de negatieve effecten die dit plan 

teweegbrengt voor de natuur, de bewoners en recreanten van het Oosterpark. Door deze 

velduitbreiding zal veel biodiversiteit plaats moeten maken voor een eentonig grasveld, 

zullen bewoners juist meer geluidsoverlast ervaren door de geluidssluis die zal ontstaan met 

de A15 waar dagelijks 130.000 voertuigen passeren. Verder zullen recreanten minder 

recreatieruimte hebben om te recreëren aangezien een deel van het Oosterpark wordt 

opgeofferd voor de velduitbreiding. Fietspad en wandelpaden zullen verdwijnen. De 

gebruiks- en belevingswaarde van het Oosterpark verslechtert en de groene en gezonde 

leefomgeving wordt juist om zeep geholpen door de kap van vele bomen en struiken. 
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Beantwoording gemeente 

Het Oosterpark is nu belangrijk. Dat blijft het ook in de toekomst. Onze plannen met het 

Oosterpark zijn erop gericht dit groengebied toekomstbestendig te maken en een duurzaam 

karakter te geven, zodat ook de generaties na ons er plezier aan beleven.  

Het Oosterpark bestaat niet alleen uit bomen. Er zijn ook in de nieuwe situatie fiets- en 

wandelpaden en er is recreatiewater. Honden moeten er kunnen rennen, en ruiters te paard 

zijn eveneens welkom. Daarnaast is ruimte nodig voor de uitbreiding van honk- en 

softbalvereniging Ridderkerk Rowdies en de aanleg van een geluidsscherm langs de A15. Voor 

al deze functies moet een plek gezocht worden.  

In de beschreven aanpak wordt voortdurend het totaalbeeld voor het Oosterpark voor ogen 

gehouden. Een belangrijk uitgangspunt voor de aanpak is handhaven wat al een goede 

kwaliteit heeft en ingrepen doen waar verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn om het 

park toekomstbestendig te maken. 

Zie ook de centrale beantwoording zienswijzen onder 1 – keuze integrale aanpak Oosterpark. 

Voor de opmerking dat er geluidsoverlast ontstaat wordt verwezen naar de centrale 

beantwoording zienswijzen lid 7 sub i – Geluidsoverlast en fijnstof door de snelweg door 

verplaatsing honkbalveld.  

e) Ridderkerk wijkt van de Groenvisie af voor dit bestemmingsplan. Met trots presenteerde de 

gemeente Ridderkerk haar Groenvisie “Groen is onze toekomst” in 2020 en met als ambitie 

om de groenste gemeente van het eiland IJsselmonde te worden. Reclamant kan het niet 

rijmen dat de gemeente voornemens is om maar liefst 400 tot 500 volwassen gezonde 

bomen te willen kappen. Deze groenvisie strookt daarom niet met de aanpak van het 

Oosterpark.  

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 2 – Groenvisie, bomenkap en opname CO2. 

 

f) Daarnaast zal met de uitbreiding van de Rowdies een groot deel van de doorgaande 

fietsroute komen te verdwijnen waar reclamant vaak gebruik van maak voor zijn werk. De 

zogenaamde ring rond Ridderkerk zal hiermee komen te vervallen omdat de fietspaden niet 

meer met elkaar verbonden kunnen worden. Ik moet straks over de Oosterparkweg fietsen, 

wat vanwege de auto’s gevaarlijker is dan een fietspad door het Oosterpark. De gemeente 

houdt dus geen rekening met de fietsers of andere gebruikers van het fietspad.  

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 8 – Essenlaantje en splitsing park.  

 

g) Door het nieuwe honkbalveld ten zuiden van het huidige honkbalveld te verplaatsen zullen er 

veel grote, volwassen bomen en struiken moeten worden gekapt. Door het verdwijnen van 

deze zogenaamde groene buffer zal de luchtkwaliteit verder verslechteren voor de bewoners 

van Drievliet.  
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Beantwoording gemeente 

Er komt een nieuwe groene buffer om dat deel van de woonwijk af te schermen van het 

sportpark. Zie ook de de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub i – Geluidsoverlast en 

fijnstof door  de snelweg door verplaatsing honkbalveld. 

 

h) Er ontstaat overlast door geluid en lichtmasten. De flora en fauna van het park worden 

aangetast door de te plaatsen lichtmasten waardoor vogels, vleermuizen en andere dieren 

dit gebied zullen mijden. Het standpunt van de provincie voor behoud en versterking van 

biodiversiteit zal afnemen in plaats van toenemen. De gemeente heeft in het 

bestemmingsplan daarom onvoldoende voorschriften opgenomen om hinder van de te 

plaatsen lichtmasten tegen te gaan.  

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub g - Lichtmasten. 

 

i) De kosten voor de nieuwe accommodatie zijn te hoog. De nieuwe accommodatie die nodig is 

voor de uitbreiding van dit sportcomplex leidt tot dusdanige meerkosten die financieel niet 

gedragen kunnen worden door deze vereniging. Verschillende onderzoekers stellen vast dat 

de komende twintig jaar lastig zullen worden voor veel sportclubs in Nederland doordat de 

ledenaantallen, door de enorme vergrijzing, op den duur zullen dalen. De onderzoekers 

denken dat het onderhoud en de kosten van de accommodaties in gevaar komen als de 

ledenaantallen van sportclubs dalen. Dergelijke onderzoeken zijn niet uitgevoerd, maar zijn 

wel van groot belang om in te spelen op de toekomstige behoeftes van sport en recreatie in 

Ridderkerk.  

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub  - Financiering clubgebouwf. 

 

j) Sporten langs de snelweg is ongezond. Uit studies is gebleken dat het zeer ongezond is om 

sporters op slechts 100 meter van de snelweg te laten sporten. Zeker voor honkballers die 

daar soms uren achter elkaar staan. Hoe kan de indiener van de zienswijze straks zijn 

kinderen veilig en gezond laten honkballen vlak langs één van de drukste snelwegen van 

Nederland? De gemeente moet juist zorgen voor betere luchtkwaliteit en vermindering van 

geluidshinder. Met dit plan wordt helaas het tegenovergestelde bewerkstelligd. Ook het 

RIVM geeft als advies aan de GGD en de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren en 

geluidsbelasting te verlagen.   

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub h – Sporten in de buitenlucht nabij de 

snelweg. 

 

k) Er worden de verkeerde prioriteiten gesteld. Gezien de huidige situatie waar we allemaal in 

zitten met de corona crisis kan de gemeente het niet rechtvaardigen dat er zoveel geld 

gestoken wordt in een club met hooguit 120 actieve leden. Dit geld kan veel beter besteed 

worden. Bijvoorbeeld in de jeugdzorg, waar de echtgenote van reclamant als psycholoog 

werkt en waar ze dagelijks geconfronteerd wordt met wachtlijsten die zijn opgelopen tot 

meer dan 12 maanden.  
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Beantwoording gemeente 

Het is aan de gemeenteraad om hierin een afweging te maken. Uitgangspunt is wel dat de 

gemeenteraad eerder heeft besloten tot uitbreiding van de Rowdies.  

 

14) Samenvatting en beantwoording zienswijze 14, ingestuurd door bewoner aan de Zalm. 

a) De bewoners zijn blij dat ze zo dicht bij het Oosterpark wonen, omdat ze er graag heengaan 

met hun twee kinderen van 2 en 3 jaar. Het is bekend dat het park onderhanden wordt 

genomen. De plannen voor de nieuwe indeling zijn gezien, en het meeste ziet er goed en 

mooi uit.  

 

Er wordt wel bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van de waterpartijen, te weten de vijver 

en rietput. Gevraagd wordt waarom er extra water moet komen? 

 

 
  

In eerste instantie was namelijk de gedachte dat dit voor het mooie was. In het water komen 

dan waterplanten en eendjes. Omdat het park al veel water heeft, lopen we daar ook langs. 

De laatste weken groeit het riet alsmaar hoger en hoger. Het is op dit moment tussen de 1,5 

en 2 meter. Op zich mooi, maar het zicht op het water is weg. Bij een fietstocht viel het op 

dat van veel water slecht een heel klein deel te zien is. 

 

Het groen dat weg moet voor de vijver en rietput is ook jammer. De indieners willen juist 

meer groen. Graag zien ze dan ook dat dit plan van tafel gaat ervoor in de plaats meer 

bloemenweides, speelveldjes en/of rustplekken en stiltetuinen komen. Leuke bomen waar 

de kinderen in kunnen klimmen, lage begroeiing waar ze een hut in kunnen maken of iets 

dergelijks.  

 

Gevraagd wordt om het plan nogmaals te bekijken en de vijver en rietput te vervangen door 

groen. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 4 – Water en lid 5 – Rietput. 

 

Voor kinderen is er een natuurspeeltuin aanwezig bij de kinderboerderij waar hutten 

gebouwd kunnen worden. 
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15) Samenvatting en beantwoording zienswijze 15, ingestuurd door bewoner aan de Tarbot. 

a) De indiener wil zich, wellicht ten overvloede, wederom mengen in de al reeds meerdere 
malen genoemde inspraaksoap betreffende de herinrichting van ons geliefd Oosterpark.  
 
Alle voor en tegens afwegende zou het voor ieder weldenkend mens duidelijk zijn dat 
geluidsreductie, CO2 reductie, fijnstofreductie en het algemeen welbevinden van de 
bewoners van Ridderkerk voorop dient te staan bij besluitvorming van bovengenoemde 
punten. Dat daarbij het belang van de Rowdies wordt meegewogen in de besluitvorming van 
de herinrichting is usance.  
 
Het is dan ook onbegrijpelijk waarom bij de herinrichting van het park de door ons 
genoemde reducties worden teniet gedaan door overmatige bomenkap, waterpartijen en 
een belachelijke rietput is onbegrijpelijk. Wellicht zijn deze ingegeven door economische 
motieven. Verwacht wordt dat uiteindelijk de ratio doorslag zal geven. 
 

Beantwoording gemeente 

De gemeenteraad maakt deze afwegingen. Daarbij heeft de gemeenteraad besloten tot de 

uitbreiding van de Rowdies. 

 

Zie verder de centrale beantwoording zienswijzen lid 1 tot en met 5. 

 

16) Samenvatting en beantwoording zienswijze 16, ingestuurd door bewoner aan de Pelikaan. 

a) De indiener van de zienswijze woont dicht bij het park en maakt er frequent gebruik van. Ze 

geeft aan dat er geen enkele reden is om nog meer water te realiseren in het park. 

 

Ook een rietput in het park die dicht bij haar woning komt is niet wenselijk. Er is elke zomer 

al aanzienlijke muggenoverlast. Dit is wellicht te wijten aan het wonen aan de sloot die langs 

de Oosterpark weg loopt en waar haar tuin aan grenst. Een rietput zou deze overlast alleen 

maar verergeren voor alle bewoners die dichtbij het park wonen en voor de gebruikers van 

het park. 

 

Waar met name bezwaar tegen gemaakt wordt, is dat met de aanleg van meer water en het 

realiseren van een rietput veel oppervlakte verloren zal gaan. 

 

Ze geeft aan dat als frequente, dagelijkse gebruiker van het park (als hondenuitlater -3x per 

dag-, hardloper en tennisser bij Oudelande) dat de druk op het park al best hoog is. Op een 

mooie zondag is het file lopen in het park. Veel mensen weten kennelijk de weg te vinden 

naar het park en waarderen het park zoals het is. Als daar nu ook nog eens oppervlakte vanaf 

gesnoept gaat worden voor prestigieuze projecten zal de druk op het park alleen maar 

verder toenemen. Er zullen steeds meer mensen op minder oppervlakte moeten gaan 

recreëren. Een volstrekt onwenselijke situatie. Dit zal nog verder versterkt worden door de 

beslissing het losloopgebied via één weg toegankelijk te maken. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 4 –Water, lid 5- Rietput en lid 6 – Losloopgebied 

honden.  
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b) De indiener geeft aan dat alle bovenstaande plannen haar ten zeerste verbazen. Waarom de 

mening van de gebruikers vragen als er verder niks mee gebeurt? Als er kennelijk al plannen 

waren om het Oosterpark anders op de kaart te zetten, waarom dan nog een enquête? Als 

een soort excuus? Om de burger toch het idee te geven dat ze 'inspraak' gehad hebben? Een 

gemiste kans van de plaatselijke politiek om het vertrouwen van de burger te behouden 

en/of terug te winnen. 

Reclamant vindt dan ook dat de beslissing moet zijn dat de bestaande plannen geen 

doorgang vinden. Dat er geluisterd wordt naar de burger (die zich middels een enquête heeft 

laten horen) en dat er rekening wordt gehouden met wat een meerderheid van de gebruikers 

graag wil. Daarbij meewegend hoe frequent het park gebruikt wordt. 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 1 – Keuze integrale aanpak Oosterpark en  lid 

10 – Participatie. 

 

17) Samenvatting en beantwoording zienswijze 17, ingestuurd door bewoner aan de Zalm. 

a) De indiener woont sinds 1986 met veel plezier met haar familie tegenover het park. Ze geeft 

een overzicht van de gebeurtenissen. Kort samengevat: 

 

Bij de koop van het huis konden ze het verkeer op de A15 horen rijden. Eerst beperkt, later 

werd het luidruchtiger. Ook over fijnstof maakten ze zich zorgen. 

 

Door de gemeente werd na 1 jaar een brief gestuurd. Er zou een geluidswal komen. Zij 

dachten dat het wel goed zou komen. Een jaar later kregen ze echter een nieuwe brief. Er 

was geen grond. Later bleek er ook opeens geen geld te zijn. Dit zou tijdelijk zijn. Weer moest 

er worden gewacht, maar het vertrouwen (met enige twijfels) bleef. 

 

Later kwam er een andere verrassing voor de deur. Het uitzicht werd aangevuld met een 

naar schatting 10 meter hoog scherm. Dit was voor de uitbreiding van de Rowdies.  Nu is 

sporten belangrijk voor jeugd, maar de uitbreiding werd bijna niet gebruikt. Dit weten ze, 

doordat ze er (zeker ’s winters) goed zicht op hebben. 

 

Een paar jaar geleden werden ze verrast door de aankondiging dat vele essen zouden 

worden gekapt. Dit kwam door ziekte. Op de inloopavond werden ze te woord gestaan door 

mensen van Staatsbosbeheer. Zij regelden de uitvoering. Er was geen wethouder of raadslid 

aanwezig. 

 

Tijdens wandelingen maakten ze de kap van dichtbij mee. Het waren niet alleen zieke bomen 

die werden gekapt, en ook niet alleen essen. Ze vroegen zich af waar de opzichter was die dit 

kon controleren. 

 

Inmiddels was duidelijk geworden dat de geluidswal een scherm zou worden. De plannen 

werden echter weer gewijzigd door het huidige college. Het geluidsscherm komt er, maar het 

park gaat ook op de schop. Bovendien wordt het sportcomplex van de Rowdies uitgebreid. 

 

Beantwoording gemeente 

De gemeente herkent in hoofdlijnen de geschetste geschiedenis.  
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Zie ook de centrale beantwoording zienswijzen lid 1 – keuze integrale aanpak Oosterpark.  

 

a) Bij het bovenstaande worden dan ook kanttekeningen geplaatst. Als ervaringsdeskundigen 

voor wat betreft het park spreken ze dagelijks wandelaars. Die vinden de wijzigingen 

allemaal niet nodig. Weggegooid geld. 

 

De fietsers vinden het jammer dat het gedeelte bij de Rowdies wordt afgesloten. Er zijn 

inmiddels ruiterpaden aangelegd. Geen paard te zien in het park! Het huidige terrein van de 

Rowdies ligt er de meeste dagen verlaten bij. In het clubhuis ook niemand te zien. En nu 

uitbreiden. Reclamant begrijpt er echt niets van. 

 

Het grasveld tegenover de Zalm, is de afgelopen weken goed gebruikt door de schooljeugd. 

Voorgesteld wordt om er wat mooie grote bomen te plaatsen voor wat schaduw. De scholen 

kunnen dan gebruik maken van dit prachtige stuk natuur En je leert de jeugd gelijk iets over 

de natuur en ze zijn in de buitenlucht! 

Dus geen waterpartij er bij! Voor wie wordt dit gedaan? 

Gratis sport en spel in de buitenlucht (via de scholen) zou pas echt een goed besluit zijn voor 

de (jonge) burgers van Ridderkerk 

 

Reclamant denkt dat ze een realistisch beeld heeft geschetst van haar geliefde park. 

Ze vraagt zich wel eens af: maakt u veel gebruik van het park (wandelen, fietsen, bramen 

plukken, noten rapen enz). Mijn twijfels worden steeds groter. 

Ze wil dan ook niet per se haar zin hebben, maar ze wil dat er echt geluisterd wordt naar 

burgers. Want u bent gekozen door de burgers van Ridderkerk. U hebt een dienende functie 

naar hen. Dat is uw plicht. 

 

Ze vraagt tenslotte hoe ze het vertrouwen in de politiek (inclusief de ambtenarij) weer 

terugkrijgt? 

 

Beantwoording gemeente 

Het grasveld tegenover de Zalm (voormalig evenemententerrein) wordt ook ingericht met een 

speelheuvel, fietspad en rustweide met picknicktafels en speelaanleidingen. Er komt een 

pluklaan met diverse fruitbomen.  

 

Door de komst van het geluidsscherm wordt het niet alleen rustiger in de wijk, maar wordt 

het recreëren in het Oosterpark ook aangenamer. De bosvakken worden toekomstbestendig 

gemaakt.  

 

De onverharde paden krijgen een andere toplaag. Er komt een laag met materiaal waardoor 

het voor rolstoelen, rollators en kinderwagens makkelijker wordt om gebruik te maken van de 

paden.  

 

De gemeenteraad heeft alles afgewogen en heeft op 6 juli 2021 een positief besluit genomen 

over de Aanpak van het Oosterpark.  

 

Zie ook de centrale beantwoording zienswijzen lid 4 –Water en lid 7 – Keuze herhuisvesting 

Rowdies. 
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18) Samenvatting en beantwoording zienswijze 18, ingestuurd door bewoner aan de Tarbot 

a) Locatie Rowdies en Essenlaantje 

Over de uitbreiding en verplaatsing van de Rowdies is al veel te doen 

geweest. 

 

Reclamant vindt het nog steeds een gemiste kans van de Gemeente dat er niet naar 

een andere locatie binnen de Gemeente (bijvoorbeeld Reijerpark) voor de 

Rowdies is gezocht. 

 

Nu wordt er heel veel geld uitgegeven, zijn er veel ontevreden omwonenden 

en gebruikers van het park en er wordt een bijzonder deel van het Oosterpark 

(Essenlaantje) aangetast. Het verdient aanbeveling om te bekijken of het 

nieuwe veld van de Rowdies niet meer richting tennisbanen gelegd kan 

worden. Met een kleine aanpassing van de tennisbanen kan het Essenlaantje 

intact blijven. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub a tot en met e waarin uitgelegd is 

waarom de Rowdies worden geherhuisvest in het Oosterpark en waar ook een verwijzing 

naar een locatiestudie is opgenomen. 

Ten aanzien van het Essenlaantje wordt verwezen naar de centrale beantwoording 

zienswijzen lid 8.  

Ten aanzien van het voorstel om de velden anders in te richten wordt verwezen naar de 

centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub k – Alternatieve voorstellen inrichting 

Sportvelden. 

b) Water en Rietput  

Volgens de uitslag van de door de Gemeente gehouden enquête willen de bewoners juist 

meer groen en minder water. Dit is niet echt terug te vinden in het bestemmingsplan en 

behoeft zeker de nodige aanpassingen. In de Gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2021 is 

gelukkig het Amendement Rustweide aangenomen. Ik hoop echt dat er in de nog aan te 

passen plannen minder wateroppervlakte komt en dat de rietput komt te vervallen.  

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 4 – Water en lid 5 - Rietput. 

 

c) Losloopgebied honden  

Eerder heeft reclamant al zijn bezwaren kenbaar gemaakt voor wat betreft het wandel- en 

ruiterpad langs de A15. In het bestemmingsplan zou dit geen honden losloop gebied meer 

zijn. Gelukkig is daar vanuit de Gemeente op gereageerd per e-mail van 4 mei 2021 en is de 

toezegging gedaan dat dit opnieuw bekeken wordt na de plaatsing van het geluidsscherm. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 6 – Losloopgebied honden. 
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d) Oosterparkweg  

De Oosterparkweg wordt in het bestemmingsplan ingericht als "snelfietsstraat, waar de auto 

te gast is". Dit plan lijkt reclamant niet wenselijk en bijna niet haalbaar omdat veel bewoners 

aan die rand van Drievliet veel gebruik maken van de Oosterparkweg. Ook moet rekening 

gehouden worden met regelmatig vrachtverkeer van en naar o.a. de Bloemenjungle, 

Pannekoe enzovoorts. Het voorstel van de reclamant is: handhaaf de huidige 30 km zone en 

leg, waar nodig, voetpaden aan met goede verlichting. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 9 – Keuze fietsstraat voor Oosterparkweg. 

 

19) Samenvatting en beantwoording zienswijze 19, ingestuurd door bewoner aan de Tarbot 

De zienswijze begint met een inleiding, waarna puntsgewijs de aantal punten naar voren 

worden gebracht. Deze punten staan ook, in iets andere bewoording, in de zienswijze. De 

inleiding wordt dan ook niet herhaald. 

 

a) Als de ruimte beperkt is dan is de combinatie recreatiepark i.c.m. een sportpark een slechte 

keuze. Gezien de dagelijks vele recreanten afgezet tegenover het beperkte aantal 

soft/honkballers is de ruimte verdeling in uw plan sport/recreatie onevenredig zwaar ten 

nadele van de dagelijks honderden recreanten die het park bezoeken. 

 

Beantwoording gemeente 

Het park is groot genoeg om de betreffende functies te combineren.  

b) Door de velden neer te leggen zoals ze nu liggen leiden ze tot meer geluidsoverlast, van met 

name de A15 en A16. Het geluid komt in een corridor zo de woonwijk in. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen onder lid 7 sub i – Geluidsoverlast en fijnstof door 

de snelweg door verplaatsing honkbalveld . 

 

c) Door de nieuwe veldverlichting zal er zeker meer licht vervuiling zijn wat vanuit mijn huis als 

storend wordt ervaren. Dit zou helaas ook invloed kunnen hebben op mijn WOZ waarde. Ook 

de fauna in het park heeft last van lichtvervuiling in de donkere uren. 

Beantwoording gemeente 

Zie ten aanzien van de veldverlichting de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub g - 

Lichtmasten.  

d) Het plan staat haaks op de natuurwaarde van uw rapport. De natuurwaarde wordt door deze 

aanpassingen minder. Er worden veel volwassen bomen gekapt. Ook dit geeft zeker meer 

geluidsoverlast wat de geluidswal niet tegenhoudt. Het bestemmingsplan aanpassen van 

minder recreatiegebied naar meer sport is niet waar de gemeente Ridderkerk voor staat in 

haar communicatie uitingen. Meer natuurwaarde creëren voor haar inwoners is niet het 

kappen van veel bomen en de toegang van het park sterk te beperken voor met name de 

fietsers. 
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Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen onder lid 2 en lid 3, lid 7 sub i en lid 8. 

 

e) Aantal Parkeerplaatsen in het park kan veel minder, bij de Oosterparkweg zijn huidige 

mogelijkheden om met minder aantasting van de natuur de noodzakelijke parkeerplekken te 

realiseren. Veel honkballers wonen in de directe omgeving en kunnen als sporters ook met 

de fiets komen. 

Beantwoording gemeente 

De parkeerplaats bij de Zalm verdwijnt. Bij de kinderboerderij vindt een kleine aanpassing 

plaats, waardoor meer ruimte ontstaat. Bij het Sportpark wordt de parkeerplaats vergroot, 

omdat de direct omwonenden hebben aangegeven op bepaalde momenten parkeeroverlast 

te ervaren als er druk bezochte evenementen op het sportpark zijn. 

 

f) Het mooie fietspad dwars door het Oosterpark wordt met 20 % ingekort. De vele gebruikers 

hiervan zullen dit betreuren. Niet alleen de recreatieve fietsers maar ook voor het 

doorgaande fietsverkeer wordt het minder interessant om door dit deel van Ridderkerk te 

fietsen. Daarnaast zullen ook de rolstoelers en mensen met een lichamelijke beperking niet 

meer dit deel van het park kunnen gebruiken. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 8 – Essenlaantje en splitsing park.  

 

De  onverharde paden krijgen een andere toplaag met een materiaal (Stabilizer) waardoor 

het voor rolstoelen, rollators en kinderwagens makkelijker wordt om gebruik te maken van de 

paden. De toegankelijkheid wordt veel beter en er kan van veel meer paden gebruik worden 

gemaakt. 

 

g) Hopelijk ziet u af van dit deel van uw plannen om te komen tot een beter leefbaar en een 

groener Ridderkerk voor een groot deel van de inwoners t.o.v. een beperkt aantal leden van 

de Rowdies. 

 

Beantwoording gemeente 

De gemeenteraad maakt deze afwegingen. De gemeenteraad heeft besloten tot de 

uitbreiding van de Rowdies. 

 

 

20) Samenvatting en beantwoording zienswijze 20, ingestuurd door bewoner aan het 

Kloosplantsoen 

a) Reclamant vindt het zonde dat er zoveel bos/bomen verdwijnen en dat één derde van het 

Essenlaantje verdwijnt. Het park wordt in tweeën gedeeld terwijl er ook een andere 

oplossing is om het honkbalveld te situeren. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 8 – Essenlaantje en splitsing park. 
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b) Reclamant heeft sterk het gevoel dat er zogenaamd  wel met de bewoners wordt gepraat, 

maar luisteren is er niet bij. Men heeft met vele "wijze" heren en dames iets besloten en dan 

zal dat doorgaan ook. Komen deze mensen weleens in het park? Wat moeten bewoners met 

meer water? Wie heeft daar plezier van? Er wordt heel veel gewandeld in het park, dat lukt 

volgens mij niet over water en een zogenaamde rietput. Dit is dan ook een besluit om een 

paar leden van de Rowdies tevreden te stellen maar waar de vele gebruikers van het 

Oosterpark om moeten huilen. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 4 – Water, lid 5 – Rietput en lid 7 – Keuze 

herhuisvesting Rowdies. Ten aanzien van participatie wordt verwezen naar de centrale 

beantwoording zienswijzen lid 10 - Participatie.  

 

21) Samenvatting en beantwoording zienswijze 21, ingestuurd door bewoner aan de Steur. 

a) Reclamant maakt bezwaar tegen dit besluit omdat het de functies van het park aantast. Denk 

hierbij aan de recreatieve functies alsmede aan de functies voor CO2 opname natuurwaarde. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 1 – Keuze integrale aanpak Oosterpark en lid 2 

– Groenvisie, bomenkap en opname CO2. 

 

b) Tevens wordt er een grote investering/renovatie teniet gedaan welke in 2018 is uitgevoerd 

door Staatsbosbeheer. Hierbij zijn alle zieke bomen verwijderd en zijn er 5000 bomen en 

struiken geplant, die nog moeten uitgroeien. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 2 – Groenvisie, bomenkap en opname CO2. 

 

c) Reclamant hoopt dat u mee laat wegen dat ik niet een individuele burger ben die bezwaar 

maakt maar dat de bezwaren breed gedragen worden door de Ridderkerkse bevolking. 

Reclamant spreekt van harte de wens uit dat u de verkiezingsbeloften (luisteren naar de 

burgers) in de praktijk brengt en dus afziet van de afbreuk van het Oosterpark. 

 

Beantwoording gemeente 

De gemeenteraad heeft op 14 december 2020 besloten tot de aanleg van een geluidsscherm 

en de uitbreiding van de Rowdies.  

 

Tevens heeft de gemeenteraad op 6 juli 2021 besloten over de Aanpak van het Oosterpark. 

 

22) Samenvatting en beantwoording zienswijze 22, ingestuurd door de Gasunie 

a) In het plangebied liggen een drietal hoge druk gastransportleidingen.  

 

De Gasunie geeft aan dat de leiding W-530-07 niet is weergegeven middels de 

dubbelbestemming Leiding-Gas. Zie ook bijlage 1. Gevraagd wordt dit aan te passen. 

 

Beantwoording gemeente 

De dubbelbestemming Leiding-Gas is toegevoegd. 
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b) De Gasunie geeft tevens aan dat de weergegeven belemmeringenstrook (dubbelbestemming 

Leiding-Gas) breder is weergegeven dan strikt noodzakelijk. De belemmeringenstrook voor 

regionale aardgastransportleidingen dient wettelijk 4 meter ter weerszijden van de hartlijn 

van de leiding te bedragen. Verzocht wordt om de belemmeringenstrook te versmallen tot de 

hierboven genoemde afstand. 

 

Beantwoording gemeente 

De belemmeringenstrook is teruggebracht tot 4 meter. 

 

23) Samenvatting en beantwoording zienswijze 23, ingestuurd door bewoner aan de Zalm 

a) Er is onvoldoende onderzoek geweest voor de uitbreiding van de Rowdies ten aanzien van de 

noodzaak om op de huidige locatie tot aanpassing over te gaan. Zo is er geen onderzoek 

geweest naar de ontwikkeling van de honk/softbalsport, die in het algemeen in Nederland 

geen groei te zien geeft, en de demografische ontwikkeling van Ridderkerk. Er is in dit traject 

uitsluitend afgegaan op de, door de wethouder medegedeelde, cijfers van de grootte van de 

vereniging. 

 

Mocht het al zo zijn dat er uitbreiding noodzakelijk is, dan is er onvoldoende onderzocht of er 

elders binnen de gemeente Ridderkerk mogelijkheden zijn. Het argument op pagina 19 van 

het Bestemmingsplan dat de Rowdies in het Oosterpark moet blijven omdat 65% van de 

leden uit Drievliet/ 't Zand komt is een non-argument. De Rowdies is een Ridderkerkse 

vereniging en er is in de gemeente geen andere honkbal/softbalvereniging. De vereniging zou 

dus overal in de gemeente thuishoren. Bovendien zal men de gedachte dat de meeste leden 

dichtbij wonen wel los moeten laten als men de ambitie om te groeien waar wil maken. 

Immers, dat kan op een meer centraal gelegen en gemakkelijker bereikbare locatie misschien 

wel veel beter. 

 

Daarnaast gaf de voorzitter van de Rowdies in de de gezamenlijke meeting met bewoners op 

4 februari 2021 aan dat de Rowdies ook een regionale aantrekkingskracht hebben, een 

argument dat haaks staat op het bovenstaande argument van de 65%. 

 

Concluderend: zonder een gedegen onderbouwing is de noodzaak om de Rowdies op de 

huidige locatie uit te breiden onvoldoende aangetoond. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 – Keuze herhuisvesting Rowdies -  sub a tot en 

met e. 

 

b) Daarnaast heeft de uitbreiding van de accommodatie van de Rowdies een te grote impact op 

de in het park aanwezige unieke natuur. Het in de regio zeer bekende Essenlaantje dient voor 

de uitbreiding van de Rowdies voor ca 30% te verdwijnen. Dat wil zeggen dat van de ca. 50 

essen in dit essenlaantje er ca. 14 gekapt moeten worden. Verder eindigt het Essenlaantje, 

als de plannen worden uitgevoerd zoals voorgesteld, straks tegen het ca. 8 meter hoge hek 

rond het nieuwe honkbalveld. Dit is een onacceptabele aantasting van een belangrijke 

natuurwaarde van het park. Het voldoet daarom dan ook niet aan de voorwaarden die 

daarvoor door de Provincie Zuid-Holland worden gesteld. Zoals beschreven in par. 3.3.1. 

verlangt de Omgevingsvisie Zuid-Holland een "behoud en versterking van de ruimtelijke 
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kwaliteit'. Met name de laag "beleving" wordt door het abrupt afbreken van het Essenlaantje 

ernstig geweld aangedaan. Ook de "groene buffer' wordt onnodig zwaar aangetast en vooral 

omdat de uitbreiding van de Rowdies niet beperkt is gebleven tot het gebied ten westen van 

het Essenlaantje. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 8 – Essenlaantje en splitsing park.  

 

Ten aanzien van de uitbreiding van de Rowdies in de Groene buffer wordt verwezen naar de 

beantwoording onder zienswijze 13 lid c. 

 

Ten aanzien van de opmerking dat de “laag van beleving” is in het bestemmingsplan op 

pagina 16 en 17 de volgende onderbouwing opgenomen: 

Laag van de beleving 
Bijna het gehele plangebied is aangemerkt als recreatiegebied, op het sportcomplex 
na. Ook is het gebied een 'groene buffer', omdat het gebied niet verstedelijkt is. 
Richtpunten zijn: 

 Er vinden geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen plaats in de bufferzone. 

 Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan de recreatieve gebruiks- en 
belevingswaarde en de contrastkwaliteit met het stedelijk gebied. 

 Ontwikkelingen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit ter plaatse en de 
samenhang tussen het binnenstedelijk en buitenstedelijk groen. 

 (Her)inrichting van recreatiegebieden is gebaseerd op de ligging ten opzichte van 
het stedelijk weefsel, de recreatievraag, de landschappelijke kenmerken ter 
plaatse en de ligging ten opzichte van andere stedelijk groen. 

 Ontwikkelingen behouden of versterken de openbaarheid van recreatiegebieden. 

Toetsing en conclusie 
Het plangebied ligt in het gebiedsprofiel van IJsselmonde. Er worden enkele 
ontwikkelingen toegelaten in het plangebied. Deze raken met name aan de laag van 
de beleving en de laag van de stedelijke occupatie. 
Zo wordt het park gedeeltelijk heringericht naar aanleiding van eerdere essenkap, 
wordt er ruimte geboden aan uitbreiding van het sportcomplex en wordt er een 
geluidsscherm gebouwd om de inwoners van Drievliet-Het Zand en Oost te 
beschermen tegen geluidshinder. De gebruiks- en belevingswaarde van het gebied 
wordt versterkt en er wordt duidelijk ingezet op het creëren van een groene en 
gezonde leefomgeving waarbij wordt ingezet op een hogere recreatie- en 
natuurwaarde van het Oosterpark. Het geluidsscherm wordt landschappelijk 
ingepast. Er wordt voldaan aan alle relevante richtpunten. 

  
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in het bestemmingsplan in paragraaf 3.3.3 een 
beeldkwaliteitsparagraaf is opgenomen waarin geconcludeerd wordt dat de ruimtelijke 
kwaliteit minimaal gelijk blijft. Hierbij wordt integraal naar het gehele plangebied gekeken. 
Hiermee wordt voldaan aan de eisen die de provincie stelt ten aanzien van Ruimtelijke 
Kwaliteit. 
 

c) Mocht er toch daadwerkelijk onderbouwd aangetoond worden dat een verplaatsing naar 

elders in de gemeente niet tot de mogelijkheden behoort, rekening houdend met de 

belangenafweging tussen een relatief kleine groep sporters, die qua gebruik van het park 

duidelijk een klein belang hebben bij de benutting van het park en de belangen van de 
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aanwonenden /recreatieve gebruikers van het park, verwijst reclamant graag naar de door 

diverse andere belanghebbenden uitgewerkte alternatieve plannen, die minder impact 

hebben in het park. 

 

Echter: het ware voor de sporters veel beter de Rowdies te verplaatsen naar een locatie 

verder van de A15. Op pagina 48 van het Bestemmingsplan wordt aandacht geschonken aan 

het aspect 'sport en schone lucht'. Er staat hier al vermeld dat de locatie niet optimaal is en 

dat er minder dan 10% ruimte is ten opzichte van de norm van de WHO (Wereld Gezondheid 

Organisatie). De hier uitgesproken verwachting dat de vervuiling afgaat nemen, is volkomen 

misplaatst. Fijnstof komt voornamelijk door de slijtage van banden en de 

luchtverontreiniging houdt dus verband met de verkeersintensiteit en niet met de uitstoot 

van verbrandingsmotoren. De motoren mogen dan in de toekomst wel schoner worden, 

maar de fijnstofproductie neemt daardoor niet af. De intensiteit op de A15 gaat toenemen 

door verbreding van de weg tussen Papendrecht en Gorinchem, specifiek voor vrachtverkeer. 

Het is dus eerder de verwachting dat de fijnstofconcentraties gaan toenemen dan afnemen. 

Omdat de marge t.o.v. de WHO norm klein is, wordt sporten op deze locatie, met name voor 

de jeugd, dan wel een hachelijke onderneming en misschien wordt het zelfs op enig moment 

wel verboden. 

 

Ook voor de aannames van de gemeente ten aanzien van schone lucht is geen enkele 

onderbouwing aanwezig. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie voor het sporten in de buitenlucht de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub h. 

Voor het aspect luchtkwaliteit wordt verwezen naar de centrale beantwoording zienswijzen 

lid 2- Groenvisie, bomenkap en opname CO2, lid 3 – Luchtkwaliteit en bomen en lid 7 sub i – 

Geluidsoverlast en fijnstof door de snelweg door verplaatsing honkbalveld.  

Voor de locatiekeuze voor de Rowdies wordt verwezen naar de centrale beantwoording 

zienswijzen lid 7 sub a tot en met e. 

d) Bij de totstandkoming van de plannen aangaande de vernieuwing Oosterpark wordt 

uitsluitend in grote lijnen aangegeven wat de plannen behelzen. Zo ontbreken duidelijke 

herplantingsplannen qua soort, grootte, en plaats die een onderbouwing geven om de 

kaalslag te compenseren, (de wethouder houdt zelfs de mogelijkheid open om herplant 

elders buiten het park te laten plaatsvinden) 

 

Wat is het volume aan beplanting dat wordt gerooid en welk volume wordt gekapt? (welke 

diameter ?) Dit moet duidelijk zijn om voldoende herplant te kunnen waarborgen. 

 

Het is niet onderbouwd dat het oppervlak wat is aangemerkt als herplantlocatie van 

voldoende grootte is om de kaalslag te compenseren. Daarbij zijn zaken als het verschil in de 

capaciteit van de huidige grote volwassen bomen om CO2 te binden, stikstofemisssie tegen 

te gaan et cetera en de capaciteit van nieuwe te planten bomen niet duidelijk gemaakt. 

Daarbij speelt dat de kap van volwassen bomen haaks staat op het overheidsbeleid van het 

tegengaan van klimaatverandering. Er is niet voor niets een nationaal plan voor de aanplant 

van 1 miljoen bomen als maatregel tegen klimaatverandering. De gemeente dient op basis 

van rijksbeleid werk te maken van klimaatadaptatie, dus opvang en vasthouden van 
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regenwater in de bodem en werken aan voorkoming en tegengaan van hittestress door 

opwarming van de aarde door onder meer groenaanplant. Men kan dus stellen dat de 

voorgestelde grootschalige kap haaks staat op deze beleidsdoelen. 

Beantwoording gemeente 

Het bestemmingsplan zelf regelt inderdaad enkel in hoofdlijnen de mogelijke functies in het 

Oosterpark. Zie ook de centrale beantwoording zienswijzen lid 1 sub a – Bestemmingsplan 

Oosterpark regelt niet de precieze inrichting van het park. 

 

Voor de (door bewoners gewenste) aanleg van het geluidsscherm en de uitbreiding van de 

Rowdies moeten bomen worden gekapt. Bij de aanvraag van omgevingsvergunning voor de 

kap en verplant van deze bomen moet ook een compensatieplan worden ingediend. 

 

Voor de biodiversiteit is het overigens niet altijd gewenst om meer bomen aan te planten. Het 

is vooral zaak om meer en divers groen te ontwikkelen. Een aanzienlijk deel van het park 

bestaat momenteel uit eenzijdig opgebouwde bosvakken, waar maar enkele boomsoorten 

staan van veelal dezelfde leeftijdscategorie. Dit komt grotendeels door achterstallig 

onderhoud. De aanpak heeft in grote lijnen het kader en de doelen geformuleerd voor wat 

betreft het gewenste beeld en kwaliteit aan groen. De komende tijd wordt dit verder 

uitgewerkt.  

Zie ook de centrale beantwoording zienswijzen lid 2 voor de opname van CO2 door bomen en 

lid 3 – Luchtkwaliteit en bomen.  

e) Door het uiteen trekken van de plannen van Rowdies en aanpassing van het Oosterpark blijft 

er onduidelijkheid bestaan over o.a. de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de 

parkeerplaats bij de Rowdies, de aard en wijze van groenafscherming etc. Onderbouwing van 

het aantal en de locatie van parkeerplaatsen ontbreekt. Is er een haalbaarheidsstudie 

verricht? 

 

Beantwoording gemeente 

In paragraaf 4.1 – Verkeer en parkeren - van de toelichting van het bestemmingsplan is de 

gevraagde onderbouwing reeds opgenomen. Voor het aantal parkeerplaatsen wordt gebruikt 

gemaakt van de parkeerkerncijfers van de CROW. In deze paragraaf is ook opgenomen welke 

locaties in stand blijven, en waarom. Een haalbaarheidsstudie was niet nodig. 

 

In de Aanpak Oosterpark is globaal aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de 

parkeerplaats bij de Rowdies en de aard en wijze van groenafscherming. Bij de aanvraag van 

omgevingsvergunning voor de kap en verplant van bomen moet ook een compensatieplan 

worden ingediend. Daarin zal uitgebreid worden ingegaan op de aard en de wijze van de 

groenafscherming. 

 

f) Op pagina 45 punt 2 wordt gerefereerd aan de term familiepark; hier wordt duidelijk niet de 

term natuurpark gebruikt, op basis waarvan op ecologische gronden een aantal 

aanpassingen worden gedaan. Aangezien er geen duidelijke definitie bestaat voor de term 

natuurpark leidt dit ook weer tot verwarring. In pagina 49 wordt aangegeven: Familiepark: 

Een park dat voldoende gelegenheid biedt voorfamilievermaak. De aanwezigheid van 

zonneweiden, picknicktafels en banken, een uitspanning, speelvelden en een kinderboerderij 

zijn daarin onmisbaar. 
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We spreken hier dus duidelijk over een recreatief park, waarmee een aantal van de 

aanpassingen dus overbodig is. 

 

Beantwoording gemeente 

 Zie de centrale beantwoording zienswijzen onder lid 1 – Keuze integrale aanpak Oosterpark 

g) Daarnaast omvat het Plan voor herinrichting van het Oosterpark een te groot 

wateroppervlak. In hoofdstuk 4.11 van het Bestemmingsplan staat vermeld dat het 

wateroppervlak netto met 8.000 m2 toeneemt, waarvan 3000 m2 in de vorm van een 

rietput. De noodzakelijke toename als gevolg van 'verhardingen' in het park is slechts 450 

m2. Het oppervlak neemt volgens het plan dus aanmerkelijk toe t.o.v. de huidige situatie, 

terwijl de bewoners van Ridderkerk middels het invullen van de door de gemeente gehouden 

enquête in ruime meerderheid (>70%) juist om minder water en meer groen hadden 

gevraagd. Er is ook geen motivatie gegeven waarom het wateroppervlak in het park zo sterk 

moet toenemen. 

 

In de Gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2021 is een amendement aangenomen 

('Amendement Rustweide') die ook tot doel heeft het wateroppervlak te verminderen. De 

motie is echter voor meerdere uitleg vatbaar en er wordt geen nadere specificatie gegeven.  

 

Aangezien nu niet duidelijk is op welke wijze invulling gegeven wordt aan het amendement 

uitgevoerd wordt hierop de volgende zienswijze gegeven:  

a. de rietput komt te vervallen en op die plaats moet het bestaande bos tot aan het 

fietspad gehandhaafd blijven, of als dunning hier beslist nodig is, dan moet daar een 

gevarieerd bos van vergelijkbare omvang (oppervlak en grootte) voor terugkeren in 

het park.. 

b. de vijver met hondenstrandje moet aanmerkelijk verkleind worden (resterend 

oppervlak minder dan 50%). 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 4 – water en lid 5 – rietput. 

 

h) Niet voor niets geeft de VNG een invulling aan Participatie bij het maken van de 

omgevingsvisie en het omgevingsplan, namelijk "Ideeën ophalen of in co-creatie een visie of 

een plan ontwikkelen”. Vanuit de wet geldt een kennisgevings- en een motiveringsplicht bij 

de omgevingsvisie en het omgevingsplan: het bevoegd gezag geeft bij de kennisgeving van 

een besluit aan hoe de participatie wordt vormgegeven en het bevoegd gezag geeft bij de 

vaststelling van het besluit aan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

bestuursorganen zijn betrokken bij de voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn 

(motivering)" 

 

De gemeente Ridderkerk heeft tekort geschoten in het participatieproces. 

Zo werden plannen van de Rowdies eerst met de Rowdies doorgesproken (en toegezegd) 

alvorens ze met omwonenden te bespreken. 
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Eveneens werden bewoners bij de eerst presentatie van het plan Oosterpark verrast met de 

mededeling dat de verplaatsing van de Rowdies een vaststaand feit was. Dit terwijl de 

raadsbesluitvorming hierover nog moest plaatsvinden 

Daarnaast hebben bewoners en het burgerinitiatief 3VO.Biotoop diverse voorstellen tot 

aanpassing/verbetering gedaan, die over het algemeen niet geleid hebben tot substantiële 

aanpassingen. Zelfs werd het burgerinitiatief 3VO. Biotoop bij monde van 3 wethouders 

bekritiseerd en door de woordvoerder van de gemeente weggezet met" deze partij zegt, als 

zij niet volledig haar zin krijgt, telkens dat de gemeente niet aan participatie doet. " 

Beantwoording gemeente 

Het VNG-document waar naar wordt verwezen heeft betrekking op de Omgevingswet. Deze is 

nog niet in werking. Dit bestemmingsplan is echter opgesteld onder de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro).  

 

Overigens heeft de gemeente voldaan aan het gestelde, namelijk dat zij ideeën moet ophalen 

of in co-creatie een visie of een plan ontwikkelen. Er zijn namelijk ideeën opgehaald. De 

gemeente heeft echter niet aangegeven dat er sprake was van co-creatie. Dit is dan ook niet 

de insteek geweest van de participatie. 

 

In het participatieboekje is aangegeven op welke manier is geluisterd naar de inbreng van 

verschillende belanghebbenden. Er zijn heel veel verschillende en tegengestelde belangen. Het 

is uiteindelijk de taak van het gemeentebestuur om deze te horen en af te wegen.  

 

Zie ook de centrale beantwoording zienswijzen lid 10 – participatie. 

 

24) Samenvatting en beantwoording zienswijze 24, ingestuurd door bewoner aan de Tarbot 

a) In de zienswijze wordt gesteld dat de uitbreiding van het sportcomplex geen stedelijke 

ontwikkeling is. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de beantwoording onder zienswijze nummer 13 lid c. 

 

b) Het bomenlaantje verdwijnt voor de helft, fietspad wordt omgelegd. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijze lid 8 – Essenlaantje en splitsing park. 

 

c) Verslechtering leefomgeving 

 

Beantwoording gemeente 

We zijn van mening dat juist door de integrale aanpak de leefomgeving verbeterd. Zie ook de 

beantwoording onder zienswijze nummer 12 lid a. 

 

d) Verslechtering uitzicht. Tarbot zal recht op de snelweg kijken. 

 

Beantwoording gemeente 

Vanuit de Tarbot kun je niet rechtstreeks op de snelweg kijken. Ook in de toekomst niet. 

Tussen en op het sportpark en de woonwijk komt een groene buffer. Tevens komt er een 
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geluidsscherm van 6 meter hoog tussen de snelweg en de woonwijk. Dit geluidsscherm zal 

ook groen worden ingepast. 

 

e) Groenvisie Ridderkerk wijkt af voor dit bestemmingsplan (400-500 bomen en struiken 

worden gekapt, hoezo groenvisie). Terwijl de Provincie Zuid Holland pleit voor meer bomen. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 2 – Groenvisie, bomenkap en CO2.. 

 

f) Groen buffer tussen Drievliet en snelweg verdwijnt ter hoogte Tarbot. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de beantwoording van de huidige zienswijze onder d en de centrale beantwoording 

zienswijzen lid 7 sub e. 

 

g) Totaal geen noodzaak voor uitbreiding sportcomplex, als het clubgebouw toch wordt 

verplaatst kunnen de bestaande velden makkelijk worden vergroot en kan de groenbuffer 

tussen het Rowdies hoofdveld en rijksweg onaangetast blijven. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub a tot en met e voor de gemaakte keuzes 

voor herhuisvesting van de Rowdies.   

h) Het parkeerterrein laten zoals het is, blijvend sociale controle. 

Gevraagd wordt om met inachtneming van de zienswijze het ontwerpbestemmingsplan niet 

vast te stellen en gewoon meer bomen te plaatsen zodoende de geluidsoverlast te 

verminderen en de parkeerplaatsen te laten zoals ze zijn. 

Beantwoording gemeente 

In overleg met omwonenden blijft het zuidelijk deel van de parkeerstrook bij het Sportpark 

gehandhaafd en wordt de rest van het parkeerterrein daar tegenaan gelegd. Vanaf de 

Oosterparkweg wordt het doorzicht naar de parkeerplaats gehandhaafd. 

 

25) Samenvatting en beantwoording zienswijze 25, ingestuurd door bewoner aan de Generaal 

Smutsstraat 

 

Essenlaantje 

a) Uitgerekend het Essenlaantje wordt in het voorgenomen plan gescalpeerd terwijl tijdens de 

Essentakcrisis (2017 -2018) Staatsbosbeheer extra inspanning heeft verricht om dit laantje 

volledig te behouden. Slechts met een kleine aanpassing bij de TV d'Oudelande nl., het 

draaien van twee tennisvelden (richting Noord-West) en een kleine verschuiving van het 

nieuw te creëren honkbalveld bij Ridderkerk Rowdies, kan het Essenlaantje volledig 

behouden blijven. Het resultaat is dat er minder bomen dienen te worden opgeofferd en er 

geen paden hoeven te worden verlegd. Reclamant heeft hiervoor tekeningen meegestuurd.  
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Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub k – Alternatieve voorstellen inrichting 

Sportpark. 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub d en e voor de gemaakte keuzes voor de 

herinrichting van de Rowdies en lid 8 – Essenlaantje en splitsing park. 

Rietput 

b) In het ontwerpplan is er veel aandacht voor wateroppervlak circa 8.000 m2 waarvan 3.000 in 

de vorm van een rietput, de laatst genoemde gelokaliseerd dichtbij woningen. Terwijl uit de 

door de gemeente gehouden enquête meer dan 70% van de geënquêteerde omwonenden 

juist om meer groen dan om water hebben gevraagd. In de Gemeenteraadsvergadering van 6 

juli 2021, is een amendement (Rustweide) aangenomen om de rietput te laten vervallen en 

het wateroppervlakte te verminderen. Helaas is er niet gesproken over de hoeveelheid 

oppervlakten (maatvoeringen), waardoor er op een later moment nog talrijke varianten de 

revue kunnen passeren. Reclamant neemt aan dat de rietput vervalt en op die plaats dient 

het bestaande bos tot aan het fietspad gehandhaafd te blijven, of als dunning hier beslist 

nodig is, dan moet daar een gevarieerd bos van vergelijkbare omvang (oppervlak en grootte) 

voor terugkeren. 

 

Beantwoording gemeente 
Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 4 – Water en lid 5 – Rietput.  

 

Water en zuivering 

c) De vijver met hondenstrandje moet aanmerkelijk verkleind worden (resterend oppervlak 

minder dan 50%). Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap 

Hollandse Delta, verantwoordelijk voor het waterkwantiteit- en waterkwaliteitsbeheer. Bij 

het tot stand komen van dit bestemmingsplan dient overleg te worden gevoerd met de 

waterbeheerder over de voorgestane ontwikkelingen. Daarbij worden ook de NRIJ en de 

Gemeente betrokken. Betreft de Waterzuivering wordt reclamant en anderen jaarlijks 

geconfronteerd met het verschijnsel blauwalg. Opnieuw vernemen zij de toezegging dat er 

maatregelen worden genomen tegen het verschijnsel blauwalg. De maatregelen tegen 

blauwalg, die in het verleden al waren uitgevoerd, hebben nooit effectief gewerkt. Garanties 

dat met de waterhuishouding opzet blauwalg tot het verleden behoort, zijn niet 

teruggevonden. Terwijl dit zeker m.b.t. de zwemplas een extra punt van aandacht verdient. 

 

Reclamant wenst dat er onder hoofdstuk 4.11 Water een aanvullende paragraaf wordt 

opgenomen inzake maatregelen tegen blauwalg. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 4 – Water. 

Sanitaire voorzieningen 

d) In alle publiciteit over de herinrichting van het Oosterpark wordt er gesproken over een sport 

en recreatiepark voor alle Ridderkerkers. Dit was ook de inleiding van Wethouder de heer P. 

Meij tijdens de online-sessie van 10 juni jl. Met dit uitgangspunt mag aangenomen worden 

dat er rekening is gehouden met een langere bezoekers-verblijfsduur in het park. Echter 

m.b.t. sanitaire voorzieningen is daar geen rekening mee gehouden. Buiten een geplaatste 
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Dixie bij de zwemplas, die voor een groot deel op zijn rug ligt, zijn bezoekers angewezen op 

de kinderboerderij en de Pannekoe. De toezegging dat er in het park een sanitaire 

voorziening komt, is voor reclamant een must. 

 

Beantwoording gemeente 

In het bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen om sanitaire voorzieningen te 

plaatsen. 

Oosterparkweg 

e) De Oosterparkweg is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom waar een 

maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. In hoofdstuk 4.1. Verkeer en parkeren van het 

Bestemmingsplan staat dat "de Oosterparkweg wordt ingericht als snelfietsstraat, waar de 

auto te gast is". Er staat beschreven dat de Oosterparkweg als 'recreatieve route met lage 

verkeersintensiteit' beschouwd kan worden. De verkeersintensiteiten zijn echter niet 

onderzocht en ook niet de verhouding fietsverkeer / autoverkeer. De uitspraak is dus 

discutabel. 

 

Het wijzigen van de Oosterparkweg in een auto-te-gast route gaat voorbij aan het feit dat de 

Oosterparkweg voor de bewoners die aan de rand van de wijk Drievliet wonen dit de 

gebruikelijke route is om van en naar -huis te rijden. Dit geldt voor circa 300 woningen in de 

wijk Drievliet. Andere mogelijkheden zijn om dwars door de drukke (bloemkool) woonwijk 

met smalle straten aan te sluiten op Molenvliet, Vogelvliet en Vlietlaan. De bewoners zullen 

hier niet op zitten te wachten. 

 

Bovendien dient de Oosterparkweg ook toegankelijk te blijven voor vrachtverkeer ten 

behoeve van het bevoorraden van de Bloemenjungle, de sportverenigingen, de Pannekoe en 

de Kinderboerderij. Eigenlijk is dit op een auto-te-gast route nauwelijks mogelijk. Het is ook 

sterk de vraag of de veiligheid met zo'n maatregel gediend is. Immers het Nederlandse recht 

ziet fietsers en voetgangers als 'zwakke verkeersdeelnemers'. In de praktijk betekent dit dat 

de gemotoriseerde verkeersdeelnemer de schade van een ongeval met een fietser of 

voetganger altijd moet vergoeden, tenzij hij onomstotelijk kan bewijzen dat hij er alles aan 

heeft gedaan om het ongeval te voorkomen. 

 

Mijn voorstel is dat de Gemeente op de Oosterparkweg weliswaar een duidelijk aangegeven 

30-km-zone is maar als je alleen naar het straatbeeld kijkt, is de weg niet te onderscheiden 

van een straat waar je 50 mag rijden. Er dienen mijns inziens meer versmallingen zoals bij het 

bruggetje bij de kinderboerderij te worden gecreëerd. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 9 – Keuze fietsstraat voor Oosterparkweg. 

26) Samenvatting en beantwoording zienswijze 26, ingestuurd door bewoner aan de Tarbot 

a) Reclamant vindt dat het park teveel geweld wordt aangedaan. Reclamant heeft in 1989 haar 

huis gekocht aan de Tarbot. De gemeente beloofde toen al een geluidswal van opeenvolgend 

wilgentenen en op een ander moment een grondwal. Het voornemen om een geluidscherm 

te plaatsen moet rap gebeuren. 

 

Beantwoording gemeente 
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De gemeenteraad heeft in december 2020 het besluit genomen om het geluidsscherm aan te 

leggen en hier ook middelen voor beschikbaar gesteld. Het scherm zal dan ook geplaatst 

worden.  

b) De andere voornemens voor het park dienen achterwege gelaten te worden. Alle loop- en 

fietspaden dienen in tact te blijven. Daartussen een extra honkbalveld inpassen zonder 

daarvoor paden te verleggen c.q. te amputeren. Watergangen en vijvers laten voor wat ze 

zijn met enkel kleine aanpassingen nodig als verbinding onderling. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 1 waarom er is gekozen voor een integrale 

aanpak van het Oosterpark, lid 4 – water en lid 8 – Essenlaantje en splitsing park.  

 

c) Reclamant heeft samen met haar zoon de enquête ingevuld met als wens snel een 

geluidsscherm over/ langs het viaduct en langs deel Rotterdamseweg. Maar ook aangegeven 

dat de rest van het park ongemoeid te laten met het toevoegen van veel bomen en groen. 

Deze enquête is door vele bewoners op dergelijke wijze ingevuld, maar heeft niet het 

gewenste resultaat opgeleverd. Gevraagd wordt om van het Oosterpark geen pretpark te 

maken. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 10 over hoe omgegaan is met participatie. 

 

27) Samenvatting en beantwoording zienswijze 27, ingestuurd door bewoner aan de Tarbot 

a) Er is bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan verzuimd een belangrijke functie die 

het Oosterpark heeft, namelijk een noodzakelijke (groen-)buffertussen rijksweg A15 met 

meer dan 130.000 motorvoertuigen per etmaal en de woonwijk Drievliet met ca. 3.500 

woningen en ruim 8.000 bewoners als uitgangspunt te nemen. Het Oosterpark onderscheidt 

zich hiermee ten opzichte van andere parken in de gemeente die alleen een recreatieve- en 

groenfunctie hebben.  

 

De huidige aaneengesloten groenbuffer van het park vormt een filter 

voor de afvang van gevaarlijke stoffen afkomstig van rijksweg A15 (zoals fijnstof PM 10 en 

PM 2.5) voor de achterliggende woonwijk Drievliet. Met deze functie is het Oosterpark 

bepalend voor de leefomgevingskwaliteit in de woonwijk Drievliet en de gezondheid van de 

bewoners van deze woonwijk. 

 

Bovengenoemde functie van het Oosterpark had dan ook als uitgangspunt te worden 

genomen, bij alle voorgenomen wijzigingen in het park die het bestemmingsplan toelaat. Nu 

laat het bestemmingsplan wijzigingen toe zonder dat garanties zijn ingebouwd voor behoud 

van de aaneengesloten groenbuffer. Voorbeelden hiervan zijn de uitbreiding van de 

sportbestemming voor de honkbalvereniging en de vergroting wateroppervlak en de 

wijziging van het padenplan in het park. Al dit soort wijzigingen gaan gepaard met 

grootschalige kap van grote bomen en ander groen en leidt tot aantasting van de 

aaneengesloten groenbuffer en daarmee de filterwerking voor schadelijke stoffen afkomstig 

van rijksweg A15. Dit heeft negatieve gevolgen voor de lucht- en leefkwaliteit in het park zelf 

en van de woonwijk Drievliet. 
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Er is met het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan verzuimd hiernaar onderzoek te 

doen. Ook is in het ontwerpbestemmingsplan op geen enkele wijze gemotiveerd op welke 

wijze bij alle voorgenomen wijzigingen die het ontwerpbestemmingsplan mogelijk maakt, 

rekening wordt gehouden met behoud van eerdergenoemde groenbuffer en filterwerking 

van het park. Hierbij is tevens verzuimd de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten op 

rijksweg A15 te betrekken. 

 

Zoals bekend is rijksweg A15 de belangrijkste transportroute voor goederenvervoer van en 

naar industriegebied Maasvlakte Europoort en het achterland, Duisland, Oostenrijk etc. 

Bekend is dat door de verdere ontwikkeling van de Maasvlakte de verkeersintensiteit op 

rijksweg A15 de komende jaren nog verder zal toenemen. De gevolgen hiervan voor de 

luchtkwaliteit in het plangebied en de achterliggende woonwijk Drievliet zijn op geen enkele 

wijze onderzocht. 

 

Met bovenstaande voldoet het ontwerpplan niet aan een goede ruimtelijke ordening zoals 

bedoeld in de regelgeving van het omgevingsrecht. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 3 – Luchtkwaliteit en bomen. Hierin staat dat 

de aanwezigheid of afwezigheid van bomen de verspreiding van luchtverontreiniging iets kan 

beïnvloeden, maar niet zodanig dat daar in dit specifieke geval rekening mee gehouden hoeft 

te worden.  

Zie verder ook de centrale beantwoording zienswijzen lid 7sub i – Geluidsoverlast en fijnstof 

door de snelweg door verplaatsing honkbalvelden - voor de opmerking dat 

verkeersintensiteiten niet zouden zijn meegenomen. 

b) Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van de sportaccommodatie van de 

honkbalvereniging in het park. De omvang van deze uitbreiding past echter absoluut niet bij 

het schaalniveau van het park. Dit kan al volgt worden gemotiveerd: 

 

 - De totale breedte van het park bedraagt slechts ca. 350 meter. Door de uitbreiding van de 

sportaccommodatie van de honkbalvereniging die het ontwerpbestemmingsplan mogelijk 

maakt, resteert ertussen deze uitbreiding en rijksweg A15, gezien ook de bestaande 

waterloop nog een recreatieve strook van slechts 20 meter, die de verbinding vormt tussen 

het meest oostelijke deel en het overige deel van het park. 

 

-Hierdoor worden de bestaande wandel- en fietsmogelijkheden in dit deel van het park door 

vrijwel geheel weggedrukt in de richting van rijksweg A15. Hierdoor wordt het park in feite in 

tweeën gedeeld en resteert een smalle “sluis,” die de verbinding vormt tussen het meest 

oostelijk deel van het park en het overige deel van het park. 

 

-Bovenstaande heeft grote negatieve gevolgen voor de fiets- en wandelmogelijkheden en 

daarmee de recreatieve- en belevingswaarde van het park. Bovenstaande heeft ook 

belangrijke negatieve gevolgen voor de fauna (lees fazanten, hazen, konijnen en ander klein 

wild, omdat er in dit deel van het park voor aanwezig wild nauwelijks een verbindingszone 

resteert. 
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Bovenstaande negatieve gevolgen staan haaks ten opzichte van de hoofdoelstelling van het 

ontwerpbestemmingsplan, namelijk een duurzaam, toekomstbestendig en aantrekkelijk 

Oosterpark! 

 

Beantwoording gemeente 

De Rowdies waren eerst geprojecteerd langs de Rotterdamseweg in het oostelijk deel. Naar 

aanleiding van de vele negatieve reacties van omwonenden heeft de gemeente de zuidelijke 

variant voor de Rowdies voorgesteld. Eén van de consequenties hiervan is dat er hierdoor op 

deze plek minder ruimte is voor verschillende paden en dat hier gevoelsmatig een tweedeling 

van het park kan ontstaan. Dit is  de consequentie van een eerder gemaakte keuze, die werd 

ingegeven door de participatie.  

Voor wat betreft de lokale fauna, de ingreep kan inderdaad gevolgen kunnen hebben voor 

verschillende soorten. De genoemde zoogdieren hebben geen beschermde status vanuit de 

Wet Natuurbescherming. Wel proberen we uiteraard ook met deze soorten rekening te 

houden. Doordat de twee delen van het park meer gescheiden worden, zal het oostelijke deel 

wellicht rustiger worden voor wat betreft recreatie en dat heeft mogelijk ook een positief 

effect voor de lokale fauna. 

Zie verder ook de centrale beantwoording zienswijzen lid 8 – Essenlaantje en splitsing park. 

c) De uitbreiding van de sportaccommodatie voor de honkbalvereniging gaat eveneens ten 

koste van één van de meest karakteristieke onderdelen van het park, namelijk het 

Essenlaantje. Dit laantje heeft een hoge recreatieve en ecologische kwaliteit. Door de 

voorgenomen uitbreiding van de sportaccommodatie van de honkbalvereniging, zal het 

Essenlaantje voor een derde deel moeten verdwijnen. Hierdoor wordt de bestaande wandel- 

en fietsstructuur van het park in belangrijke mate negatief beïnvloed.  

Dit laatste geldt ook voor de ecologische kwaliteit, omdat de bomen langs het Essenlaantje 

een belangrijk foerageergebied voor diverse soorten vleermuizen en roofvogels zijn. 

Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen en 

singels om zich langs te verplaatsen. Een aaneengesloten kronendak zoals het Essenlaantje 

die heeft, is hierbij van  groot belang voor deze soort. Van vleermuizen is bekend dat 

onderbrekingen in de lijnstructuur maximaal 100 tot 200 meter mogen bedragen. Wanneer 

de onderbrekingen groter zijn dan deze afstand kunnen sommige soorten deze afstand niet 

overbruggen en zullen ze willen uitwijken naar alternatieve vliegroutes. Het 

ontwerpbestemmingsplan voorziet niet in ecologisch onderzoek naar de gevolgen van het 

verdwijnen van een belangrijk deel van het Essenlaantje en dus ook niet in mitigerende 

maatregelen voor de hier aanwezige vleermuizen. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie verder ook de centrale beantwoording zienswijzen lid 1 sub a – Bestemmingsplan 

Oosterpark regelt niet de precieze inrichting van het park en lid 8 – Essenlaantje en splitsing 

park. 

Er zijn en worden op dit moment naar aanleiding van de ecologische quickscan verschillende 

onderzoeken uitgevoerd, waaronder vleermuisonderzoek. Op basis van de resultaten van al 
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deze onderzoeken wordt een aanvullend advies opgesteld om eventuele effecten van de 

plannen op de vleermuizen te verzachten. De gemeente doet er alles aan om (beschermde en 

niet beschermde) soorten zoveel mogelijk te ontzien bij de voorgenomen ontwikkelingen.  

 

d) De beoogde uitbreiding van de sportaccommodatie voor de honkbalvereniging heeft tot 

gevolg, dat hierdoor de bestaande aaneengesloten groenbuffer van het Oosterpark t.o.v. 

achterliggende woonwijk Drievliet in dit deel van het park nagenoeg zal verdwijnen. Deze 

groenbuffer wordt voor een deel doorbroken en heeft door de kap van honderden m2 groen 

en grote en volwassen bomen negatieve gevolgen voor de filterwerking, die het park heeft 

voor fijnstof afkomstige van het (vracht-)verkeer op rijksweg A15. 

 

Bij de opzet van het bestemmingsplan is dan ook hier verzuimd, om voor dit onderdeel van 

het ontwerpbestemmingsplan onderzoek te doen naar de gevolgen van de luchtkwaliteit. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 3 – Luchtkwaliteit en bomen. Herin staat dat de 

aanwezigheid of afwezigheid van bomen de verspreiding van luchtverontreiniging iets kan 

beïnvloeden, maar niet zodanig dat daar in dit specifieke geval rekening mee gehouden hoeft 

te worden.  

Zie ook de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub i.  

e) Door de situering van een nieuw sportveld voorde honkbalvereniging op korte afstand van 

rijksweg A15, maakt het ontwerpbestemmingsplan het georganiseerd sporten mogelijk tot 

op korte afstand van rijksweg A 15. Betwijfeld kan worden of dit gelet op de huidige en 

toekomstige verkeersintensiteiten op rijksweg A15 verantwoord is, gelet op de gezondheid 

van sporters. Er is verzuimd voor wat betreft dit aspect van het plan onderzoek te doen. 

Tevens is verzuimd hiervoor advies in te winnen bij de GGD. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub h. Er is advies ingewonnen bij de GGD. Dit 

staat ook in de toelichting van het bestemmingsplan in 4.10 Luchtkwaliteit (blz. 48). 

f) Grote bomen bieden verkoeling op hete dagen. Het Oosterpark vervult met zijn vele grote 

bomen dan ook voor een "koeltegebied" dat belangrijk is ter voorkoming van hittestress. 

Grote bomen zijn verder een onmisbare schakel bij het terugdringen van CO2 en 

klimaatverandering. Met name grotere bomen zijn enorme CO2-sponzen. Zo lang een boom 

groeit legt deze CO2 vast. Zo lang een boom niet wordt gekapt blijft de CO2 ook vastgelegd 

De grootschalige kap die zal plaatsvinden bij realisering van de diverse wijzigingen die het 

ontwerpbestemmingsplan, is in strijd met het gemeentelijk klimaatbeleid en de 

doelstellingen uit de gemeentelijke groenvisie. 

 

In de gemeentelijke Groenvisie staat letterlijk: 

"Grote groengebieden vormen in potentie een belangrijke kraag van frisse en koele lucht en 

juist in gebieden waar natuur de ruimte krijgt, en optimaal CO2 kan worden vastgelegd. In 

mét name de grote groengebieden zoals hét Oosterpark is daar ruimte voor. Deze gebieden 

zijn de longen en de groene buffer van Ridderkerk. In de hoofdgroenstructuur zijn geen 

ontwikkelingen toegestaan die afbreuk doen aan de kwaliteit van het groen. De kap van 
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bomen is daarom niet toegestaan alleen als de kap van bomen onvermijdelijk is". Hoewel in 

de Groenvisie staat dat er bij kap van bomen altijd compensatie plaatsvindt, kan de noodzaak 

van veel planonderdelen uit het ontwerpbestemmingsplan in twijfel worden getrokken. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 2 – Groenvisie, bomenkap en opname CO2. 

g) Bij het opstellen van nieuwe of wijziging van bestaande bestemmingsplannen met een 

belangrijke impact op de bestaande ruimtelijke ordening van de omgeving met mogelijke 

gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit van een gebied, dient de gemeente als bevoegd gezag 

serieus onderzoek te doen naar door burgers in het vooroverleg voor het plan aangedragen 

alternatieven. Er zijn door de belangenorganisatie 3VO en diverse omwonenden 

verschillende alternatieven aangedragen voor de diverse planonderdelen, zoals het beoogde 

nieuwe honkbalveld en de beoogde nieuwe groeninrichting van het park. Deze alternatieven 

voorzien veelal in goedkopere en minder ingrijpende oplossingen, waardoor bestaande 

groen- en recreatieve en ecologische waarden van het bestaande park gespaard blijven en er 

minder kosten hoeven te worden gemaakt. De gemeente heeft verzuimd deze aangedragen 

alternatieven op een professionele wijze te onderzoeken op hun haalbaarheid. Hiermee 

handelt de gemeenten in strijdt met haar eigen regels voor participatie en in strijd met de 

regels voor een goede ruimtelijke ordening. 

 

Ten slotte wil ik besluiten met op te merken dat In deze tijd waarin leefbaarheid, 

volksgezondheid en klimaat hele belangrijke maatschappelijke vraagstukken vormen, is het 

bestuurlijk onverantwoord te besluiten tot grootschalige kap van bomen en ander groen. 

De doelen die hiermee worden gediend wegen niet op tegen de belangrijke functies van 

deze bomen en dit groen in de huidige situatie. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 10 – participatie over hoe de gemeente is 

omgegaan met participatie. 

 

28) Samenvatting en beantwoording zienswijze 28, ingestuurd door bewoner aan de Tarbot 

a) In de zienswijze wordt gesteld dat de uitbreiding van het sportcomplex geen stedelijke 

ontwikkeling is. Daarnaast worden de volgende 6 punten genoemd: 

1. Geen sprake van overbezetting van de velden, De Rowdies hebben slechts 100 spelende 

leden. 

2. Verslechtering leefomgeving 

3. Verslechtering uitzicht. Tarbot zal recht op de snelweg kijken, toch? 

4. Groenvisie Ridderkerk wijkt af voor dit bestemmingsplan (400-500 bomen en struiken 

worden gekapt, hoezo groenvisie). Terwijl de Provincie Zuid Holland pleit voor meer bomen. 

5. Groen buffer tussen Drievliet en snelweg verdwijnt ter hoogte Tarbot. 

6. Totaal geen noodzaak voor uitbreiding sportcomplex, als het clubgebouw toch wordt 

verplaatst kunnen de bestaande velden makkelijk worden vergroot en kan de groenbuffer 

tussen het Rowdies hoofdveld en rijksweg onaangetast blijven. 
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Gevraagd wordt om met inachtneming van de zienswijze het ontwerpbestemmingsplan niet 

vast te stellen en gewoon meer bomen te plaatsen zodoende de geluidsoverlast te 

verminderen en de parkeerplaatsen te laten zoals ze zijn. 

Beantwoording gemeente 

De zienswijze is gelijk aan zienswijze 24, met uitzondering van punt 1. Voor de beantwoording 

van punt 1 wordt verwezen naar de centrale  beantwoording zienswijzen 7 lid a tot en met e. 

Voor de beantwoording van punt 2 tot en met 6 wordt verwezen naar de beantwoording bij 

zienswijze 24. 

29) Samenvatting en beantwoording zienswijze 29, ingestuurd door bewoner aan de Tarbot 

Wateroppervlak 

a) Het Plan voor herinrichting van het Oosterpark omvat een zeer groot wateroppervlak. 

In Hoofdstuk 4.11 van het Bestemmingsplan staat vermeld dat het wateroppervlak netto met 

8.000 m2 toeneemt, waarvan 3000 m2 in de vorm van een rietput. Door extra 

'verhardingen’ in het park is als compensatie ca. 450 m2 extra wateroppervlak 

noodzakelijk. Zelfs als de rietput niet wordt meegeteld als wateroppervlak, dan is de 

toename dus meer dan 4500 m2 groter dan noodzakelijk. 

 

Het oppervlak neemt volgens het plan dus sterk toe t.o.v. de huidige situatie, terwijl de 

bewoners van Ridderkerk middels het invullen van de door de gemeente gehouden 

enquête in ruime meerderheid (>70%) juist om minder water en meer groen had 

gevraagd. Er is geen motivatie gegeven waarom het wateroppervlak in het park zo 

sterk moet toenemen. 

 

In de Gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2021 is een amendement aangenomen 

(‘Amendement Rustweide’) die ook tot doel heeft het wateroppervlak te verminderen. 

De motie is echter voor meerdere uitleg vatbaar en daarom is verduidelijking 

noodzakelijk. Mijn interpretatie van het amendement is als volgt: 

 

a. de rietput vervalt en op die plaats blijft het bestaande bos tot aan het fietspad 

gehandhaafd. Indien dunning van het bos hier beslist nodig is, dan zal daar een 

gevarieerd bos van vergelijkbare omvang (oppervlak en grootte) voor terugkeren.  

 

b. de vijver met hondenstrandje wordt aanmerkelijk verkleind. Het resterend 

oppervlak zal minder dan 50% zijn van het oppervlak in het plan Aanpak Oosterpark. 

Indien het amendement uitgevoerd wordt zoals hierboven door mij bij a. en b. 

beschreven, dan ben ik akkoord met de wijziging t.o.v. het plan en kunt u dit punt 

van mijn zienswijze als afgedaan beschouwen. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijze lid 4 – Water en lid 5 – Rietput. 

Locatie Rowdies en Essenlaantje 

b)  In paragraaf 2.2 en meer in detail in figuur 2.4 van het Bestemmingsplan is de toekomstige 

situering van de sportaccommodatie van de Rowdies weergegeven. De uitbreiding van de 

accommodatie van de Rowdies heeft een te grote impact op de in het park aanwezige unieke 

natuur. Het in de regio zeer bekende Essenlaantje dient voor de uitbreiding van de Rowdies 
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voor ca. 30% te verdwijnen. Dat wil zeggen dat van de ca. 50 essen in dit Essenlaantje er ca. 

14 gekapt moeten worden. Verder eindigt het Essenlaantje, als de plannen worden 

uitgevoerd zoals voorgesteld, straks tegen het ca. 8 meter hoge hek rond het nieuwe 

honkbalveld.  

 

Reclamant vindt dit een onacceptabele aantasting van een belangrijke natuurwaarde van het 

park. Het voldoet daarom dan ook niet aan de voorwaarden die daarvoor door de Provincie 

Zuid-Holland worden gesteld. Zoals beschreven in par. 3.3.1. verlangt de Omgevingsvisie 

Zuid-Holland een “behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit”. Met name de laag 

“beleving” wordt door het abrupt afbreken van het Essenlaantje ernstig geweld aangedaan.  

 

Ook de “groene buffer” wordt onnodig zwaar aangetast en vooral omdat de uitbreiding van 

de Rowdies niet beperkt is gebleven tot het gebied ten westen van het Essenlaantje. 

 

Reclamant maakt dan ook bezwaar tegen het plan van het College. Reclamant heeft als 

bijlage een alternatief uitgewerkt, waarbij de uitbreiding van de Rowdies wel beperkt blijft 

tot het gebied ten westen van het Essenlaantje. Het Essenlaantje blijft dan behouden en er is 

ook geen bomenkap te oosten van het Essenlaantje nodig. Verder is ook de bufferzone 

tussen sportvelden en de A15 in mijn plan groter. Hierdoor resteert meer ruimte voor de zo 

gewenste paden (fietspad, wandelpad en ruiterpad). Dit plan heeft naar mijn mening in 

vergelijking met het plan van het College alleen maar voordelen. Het alternatieve plan is op 

29 januari 2021 in vrijwel dezelfde vorm voorgesteld door 3VO.Biotoop, maar is toen zonder 

motivatie terzijde geschoven. Dit lijkt erop te wijzen dat men het eigen plan willens en 

wetens wilde doordrukken. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub a tot en met e voor de gemaakte keuzes 

voor herhuisvesting van de Rowdies.  

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub k – alternatieve voorstellen inrichting 

Sportpark voor het alternatieve plan.  

Zie ook de beantwoording van zienswijze 23 lid b ten aanzien van de opmerkingen dat het 

plan in strijd zou zijn met provinciaal beleid. 

 

c) Overigens zijn er naar mening van reclamant ook nog steeds heel goede argumenten om de 

Rowdies te verhuizen naar een andere locatie in Ridderkerk. Mogelijke locaties in de directe 

omgeving van sportaccommodatie Reijerpark zijn niet door de gemeente onderzocht, maar 

zouden wel logisch zijn.  

 

Reclamant geeft hierna nog enige argumenten, waarom dat toch te overwegen zou zijn: 

 

Reclamant vindt het argument op pagina 19 van het Bestemmingsplan dat de Rowdies in het 

Oosterpark moet blijven omdat 65% van de leden uit Drievliet / ’t Zand komt een non-

argument. De Rowdies is een Ridderkerkse vereniging en er is in de gemeente geen 

andere honkbal/softbalvereniging. De vereniging zou dus overal in de gemeente 

thuishoren. Bovendien zal men de gedachte dat de meeste leden dichtbij wonen wel 

los moeten laten als men de ambitie om te groeien waar wil maken. Immers, dat kan 
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op een meer centraal gelegen en gemakkelijker bereikbare locatie waarschijnlijk veel 

beter. De vereniging kan dan ook een meer regionale functie krijgen en dat stimuleert 

de ledenwerving. 

 

Op pagina 48 van het Bestemmingsplan wordt aandacht geschonken aan het aspect 

‘sport en schone lucht’. Er staat hier al vermeld dat de locatie niet optimaal is en dat er  

minder dan 10% ruimte is ten opzichte van de norm van de WHO (Wereld Gezondheid 

Organisatie. De hier uitgesproken verwachting dat de vervuiling af gaat nemen, is 

volkomen misplaatst. Fijnstof komt voornamelijk door de slijtage van banden en de 

luchtverontreiniging houdt dus verband met de verkeersintensiteit en niet met de 

uitstoot van verbrandingsmotoren. De motoren mogen dan in de toekomst wel schoner 

worden, maar de fijnstofproductie neemt daardoor niet af. 

De intensiteit op de A15 gaat toenemen door verbreding van de weg tussen Papendrecht en 

Gorinchem. Het is dus eerder de verwachting dat de fijnstofconcentraties gaan toenemen 

dan afnemen. Omdat de marge t.o.v. de WHO enorm klein is, wordt sporten op deze locatie, 

met name voor de meer kwetsbare jeugd dan wel een hachelijke onderneming en misschien 

wordt het zelfs op enig moment wel verboden. Een andere locatie in Ridderkerk is dan 

ineens onvermijdelijk. 

 

Misschien is het toch niet zo’n slecht idee om daar nog eens bij stil te staan? 

 

Wil men dit toch niet overwegen, dan is het door reclamant in de bijlage beschreven plan 

een goed alternatief. In ieder geval is het beter dan het huidige. De afstand tot de A15 is 

immers groter en er kunnen meer bomen blijven staan om fijnstof af te vangen. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 – Keuze herhuisvesting Rowdies- sub a tot en 

met e voor de gemaakte keuzes voor herhuisvesting van de Rowdies. 

Zie voor het sporten in de buitenlucht de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub h. 

Voor het aspect luchtkwaliteit wordt verwezen naar de centrale beantwoording zienswijzen 

lid 2- Groenvisie, bomenkap en opname CO2, lid 3 – Luchtkwaliteit en bomen en lid 7 sub i – 

Geluidsoverlast en fijnstof door de snelweg door verplaatsing honkbalveld.  

Zie voor het alternatieve plan de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub k – alternatieve 

voorstellen inrichting Sportpark. 

Oosterparkweg 

d) In hoofdstuk 4.1 (pag. 29) van het Bestemmingsplan staat dat “de Oosterparkweg wordt 

ingericht als snelfietsstraat, waar de auto te gast is”. Op pagina 31 wordt daarover ook 

nog geschreven dat de Oosterparkweg als ‘recreatieve route met lage verkeersintensiteit’ 

beschouwd kan worden. Verkeersintensiteiten zijn echter niet onderzocht en ook niet de 

verhouding fietsverkeer / autoverkeer. De uitspraak is dus niet gebaseerd op feiten. 

 

De uitgangspunten die over het algemeen gehanteerd worden voor het inrichten van een 

weg als auto-te-gast weg zijn: 

- fietsverkeer is qua intensiteit dominant in vergelijking met gemotoriseerd verkeer. 

 

Met dominant wordt bedoeld: twee- tot viermaal zoveel. 



63 
 

- de intensiteit van het autoverkeer is maximaal 500 voertuigen per etmaal 

 

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Oosterparkweg aan deze criteria voldoet. Nader 

onderzoek is dus nodig alvorens er een besluit wordt genomen. 

 

Het wijzigen van de Oosterparkweg in een auto-te-gast route gaat ook voorbij aan het feit 

dat de Oosterparkweg voor de bewoners die aan de rand van de wijk Drievliet wonen de 

gebruikelijke route is om van en naar huis te rijden. Dit geldt voor de bewoners van Rietvink, 

Meerkoet, Roerdomp, Pelikaan en (gedeeltelijk) Zalm. Dat zijn bij elkaar ca. 300 woningen. Er 

is voor deze bewoners alleen een andere route dwars door drukke woonwijken via de smalle 

straten Koolmees en Windmolen. Het lijkt me niet wenselijk dat de ingrepen aan de 

Oosterparkweg straks gaan leiden tot een sterke toename van het verkeer in deze straten.  

 

Ook op Molenvliet, Vogelvliet en Vlietlaan zal de verkeersintensiteit door maatregelen op de 

Oosterparkweg toenemen. De bewoners van de genoemde straten/wegen zullen er in ieder 

geval niet blij mee zijn. De Oosterparkweg dient ook goed toegankelijk te blijven voor 

vrachtverkeer ten behoeve van het bevoorraden van de Bloemenjungle, de 

sportverenigingen, de Pannenkoe en de Kinderboerderij. De intensiteit en de aard van het 

verkeer op de Oosterparkweg maakt het inrichten van deze weg als een auto-te-gast route 

nauwelijks mogelijk. Het is evident dat de veiligheid met zo’n maatregel niet is gediend. 

Daarnaast heeft een ‘fietsstraat’ geen enkele juridische status en kan goed gedrag dus ook 

niet afgedwongen worden. 

 

Feitelijk is de wijziging ook niet meer nodig. Aanvankelijk zou de fietsroute door het 

Oosterpark nabij de Kinderboerderij vervallen, waardoor omrijden via de Oosterparkweg 

noodzakelijk was. De fietsroute door het park is weer in ere hersteld en dus kan de auto-te-

gast route vervallen. Voor het auto-te-gast concept moet diep in de buidel worden getast en 

het lost niets op (als er al iets opgelost moet worden). Ik ben derhalve tegenstander van deze 

maatregel. 

 

Ik beschouw het niet onderzoeken van de verkeersintensiteiten voor gemotoriseerd verkeer 

en voor fietsverkeer als een procesfout. Hetzelfde geldt voor het niet onderzoeken van de te 

verwachten gevolgen van het inrichten van de Oosterparkweg als fietsstraat voor het verkeer 

elders in Drievliet. Mijn standpunt is dat er geen gegronde argumenten zijn om de 

Oosterparkweg in te richten als fietsstraat en daarom maak ik bezwaar tegen deze 

maatregel. Mijn alternatieve voorstel is om de nu bestaande 30 km zone te handhaven en de 

Oosterparkweg veiliger te maken door voetpaden te realiseren op plekken waar ze nu 

ontbreken en door het aanbrengen van betere (led)verlichting, zodat de veiligheid bij 

donkere omstandigheden verbetert. Dat kan prima voor hetzelfde budget. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 9 – Keuze fietsstraat voor Oosterparkweg. 

 

e) Voor de volledigheid vermeldt reclamant nog dat deze zienswijze op persoonlijke titel is en 

niet namens 3VO.Biotoop, waarvoor reclamant zich ook zo nu en dan tot u richt. 
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Beantwoording gemeente 

De gemeente neemt kennis van deze mededeling. 

30) Samenvatting en beantwoording zienswijze 30, ingestuurd door bewoner aan de Van 

Leeuwenhoekstraat 

a) Reclamant beperkt zich in zijn zienswijze tot het onderdeel recreatief fietspad in dit ontwerp 

plan. De kern van mijn bezwaar is dat de besluitvorming schuurt met de beginselen van 

behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het 

verbod op willekeur (détournement de pouvoir), het gelijkheidsbeginsel, het 

motiveringsbeginsel en het fair play beginsel.  

 

Reclamant veronderstelt niet dat de zojuist genoemde aspecten als een bewuste actie met 

voeten zou zijn getreden. Maar het materiele effect van de besluitvorming zoals die heeft 

plaatsgevonden noodzaakt reclamant om een zienswijze in te dienen.  

 

In de zienswijze wordt geprobeerd dit standpunt zorgvuldig te motiveren en toe te lichten. 

Aansluitend wordt aandacht gevraagd voor enkele redelijke alternatieven, waardoor de 'pijn’ 

verhoudingsgewijs meer kan worden verdeeld over de belanghebbenden, en dus minder 

eenzijdig wordt afgewenteld op de doelgroep recreatieve fietsers, in het bijzonder de 

ouderen. 

 

Beantwoording gemeente 

Er wordt gesteld dat de besluitvorming niet voldoet aan een lijst met beginselen van 

behoorlijk bestuurd. Er wordt in de zienswijze echter niet onderbouwd waarom dit het geval 

is. Wel is in de bijlage bij de zienswijze een algemene uitleg gegeven. 

b) Het Oosterpark is één van de circa twintig natuur- en recreatiegebieden waarover het 

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) de 'regie’ voert. Bij raadpleging van de 

websites van het NRIJ en de gemeente Ridderkerk (onderdeel NRIJ) en de daarop 

geplaatste documenten trof ik de volgende teksten aan: 

 

Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) is een gemeenschappelijke regeling 

waarin vijf overheden deelnemen. Het NRIJ heeft tot taak om in onderlinge 

samenhang het gemeenschappelijk belang van de deelnemers te behartigen voor wat 

betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de 

openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van de natuur en het landschap 

in het werkgebied. ... 

 

Het recreatieschap is er op gefocust de ontwikkelingen op het gebied van 

natuurwaarden, landschap en openluchtrecreatie goed op elkaar afte stemmen, 

zodat iedereen optimaal gebruik kan maken van de groengebieden. Het NRIJ heeft 

een beheerareaal van ongeveer 729 hectare. 

 

De strategie om deze opgave te realiseren bestaat o.a. uit het ontwikkelen van een 

goed herkenbaar recreatief hoofdroutenetwerk voor fietsers en wandelaars met 

verschillende nevenroutes, en het bieden van veel mogelijkheden om te bewegen door 

een aantrekkelijke groene omgeving. 
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Het schap vervult een trekkersrol in het realiseren en beheren van het bestaande en 

geplande recreatieve aanbod in de groene buitenruimte van IJsselmonde dat in 

onderlinge samenhang wordt afgestemd op de brede maatschappelijke vraag. 

 

Gelet op de bovengenoemde doelstelling van het NRIJ verwachtte ik dat het bestuur o.a. het 

fietspad, dat een onderdeel is van de regionale fietsknooppunten route, zeer ter harte zou 

nemen. Bij navraag bij de secretaris van NRIJ bleek dat begin juli 2021 wethouder P.Meij in 

het bestuur van het RNIJ een toelichting heeft gegeven op het herinrichtingsplan Oosterpark. 

Over de fietsroute door het Oosterpark is verklaard dat deze in stand wordt gehouden en dat 

er geen extra kosten ontstaan voor het NRIJ. Op grond hiervan heeft het bestuur ingestemd 

met het herinrichtingsplan. 

 

Op mijn vraag of het bestuur kennis heeft genomen van de verminderde recreatiewaarde 

van het regionale fietspad door het Oosterpark blijkt dit niet aan de orde te zijn geweest. Er 

is ook niet gesproken over een compensatie of een alternatief voor de verminderde 

recreatiewaarde, laat staan dat er zou zijn gesproken om de kosten voor herstel of 

compensatie te verhalen op de veroorzaker, indien dit aan de orde zou zijn. 

De secretaris merkte op dat het jammer is dat bewoners zich niet eerder tot het NRIJ hebben 

gewend, temeer omdat het bestuur van het NRIJ inmiddels heeft ingestemd met het 

herinrichtingsplan Oosterpark. Op de vraag waarom bewoners dit aspect niet eerder aan de 

orde hebben gesteld bij het bestuur van het NRIJ kon ik alleen antwoorden dat het voor 

burgers een ware zoektocht is om helder te krijgen waar welke verantwoordelijkheden liggen 

en hoe de procedures lopen. De gemeente heeft ons daarover niet geïnformeerd. 

 

De secretaris van het NRIJ is wel geïnteresseerd in het bezwaarschrift. Indien het 

bezwaarschrift wordt gehonoreerd, kan de kwaliteit van de regionale fietsroute door het 

Oosterpark opnieuw worden geagendeerd voor een bestuursvergadering. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 8 – Essenlaantje en splitsing park 

c) Wat betreft mijn inhoudelijk bezwaar tegen het herinrichtingsplan Oosterpark en het 

ontwerpbestemmingsplan meld ik het volgende. Door een tweede honk- en softbal veld én 

faciliteiten voor wedstrijdsport in het Oosterpark, ontstaat er een wezenlijk ander 

ruimtegebruik en ruimtebelasting. Het karakter van het Oosterpark verandert, het accent 

wordt opgeschoven van een algemeen natuur- en recreatiegebied in de richting van een 

sportpark. Mijn inhoudelijk bezwaar is dat de mogelijkheden voor algemeen gebruik van het 

Oosterpark worden ingeperkt. Anders gesteld: door uitbreiding van de ruimte voor 

sportvoorzieningen, blijft er minder fysieke ruimte over voor algemeen gebruik. Immers, 

sportvoorzieningen zijn alleen toegankelijk voor leden en voor een leeftijdgebonden 

specifieke sportbeoefening. Het sportterrein is niet 24/7 toegankelijk. Sportvoorzieningen 

zijn een deel van de dag, de week en het jaar gesloten. Er zijn dus beperkingen in tijd en 

ruimte voor natuurbeleving en algemene recreatie voor families en voor burgers van alle 

leeftijden (kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen). 

 

Mijn inhoudelijk bezwaar gaat in het bijzonder over de inlevering op de regionale, 

recreatieve knooppunten fietsroute, juist als gevolg van de extra ruimte voor de honk- en 

softbal vereniging én de locatie in het park. Het aangeboden alternatief fietspad is een 
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minderwaardig alternatief omdat: 

- het prachtige Essenlaantje hierin niet is opgenomen; 

- het fietspad deels loopt langs een parkeerplaats, dus minder groen en meer steen 

en blik; 

- het fietspad deels loopt over de Oosterparkweg en de fietsers dus de weg moeten 

delen met auto's (toegangsweg tot de woonwijk Drievliet en tot drie 

sportvoorzieningen, inclusief de wedstrijden met extra publiek); 

- het fietspad is een meer recht toe recht aan fietspad en wordt aanzienlijk ingekort; 

hierdoor gaat de speelse manier waarop het huidige fietspad zich door het groen 

van het natuur- en recreatiepark slingert, verloren. 

 

Kortom, het alternatief levert fors in op de recreatieve waarde en nodigt minder uit om van 

dit fietspad gebruik te maken voor recreatie. Dit is niet alleen ten nadele van de Ridderkerkse 

fietsers, maar is ook ten nadele van de fietsers uit de regio. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 8 – Essenlaantje en splitsing park 

d) Mijn bezwaar zicht ook op het participatie proces en de communicatie tussen de gemeente 

Ridderkerk en de burger. Het zogenaamde meedenken blijkt zich hoofdzakelijk te beperken 

tot de kaders die de gemeente vooraf heeft gesteld en de doelen die de gemeente voor ogen 

heeft. Het opsplitsen van de besluitvorming in de gemeenteraad tot twee afzonderlijke delen 

- alsof ze  niets met elkaar te maken hebben - doet een afbreuk aan mogelijkheden voor 

participatie. 

 

Door eerst aan de raad een besluit te vragen over de uitbreiding én de situering van het 

honk- en softbalveld in het Oosterpark, en daarna pas een besluit te vragen over de 

consequenties hiervan voor de inrichting van het park (waaronder voor het regionaal 

fietspad), wordt de burger zonder meer op achterstand gezet. In de tweede fase werd het 

voor de burger pas duidelijk wat de betekenis was van het eerste besluit, maar de 

mogelijkheid om daar nog verandering in aan te brengen was uitgesloten. De burger had het 

nakijken. Ditzelfde geldt nu blijkbaar ook voor het aanspreken van het bestuur van het NRIJ. 

Vervolgens kan worden geconstateerd dat de gemeente vooral heeft ingezet op het 

behouden van eerder ingenomen standpunten en 'zo weinig mogelijk toegeven’. Een open 

gesprek was niet meer mogelijk. Het communicatieboekje - hoe uitgebreid dit ook is 

geworden -is defensief van aard en herhaalt veelvuldig wat niet (meer) mogelijk is. 

 

Door de strategische voorkennis van de gemeente over de inhoud en de procedures, en door 

de inzet van haar eigen communicatiefaciliteiten (die vooral zijn gericht op zenden en minder 

op ontvangen) kan de burger de gecreëerde achterstand niet meer inlopen. Het is een 

klassiek voorbeeld van een top down benadering. 

 

Indien was gekozen voor een participatiebeleid in de ware betekenis van het woord, dan had 

er meer een positieve dialoog tussen de overheid en de burger kunnen plaatsvinden. In zo’n 

aanpak krijgt de relatie overheid - burger betekenis en kan het onderlinge vertrouwen 

groeien. Vele bewoners ervaren zich nu als verliezers in dit proces, ook al heeft de 

gemeenteraad nu 'democratisch’ het inrichtingsplan vastgesteld. 
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Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub a tot en met e voor de gemaakte keuzes 

ten aanzien van de herhuisvesting van de Rowdies. Daarnaast wordt verwezen naar lid 10 – 

participatie.  

 

e) Mijn bezwaar richt zich ook tegen het inconsequente van het gemeentelijk beleid m.b.t. 

preventieve gezondheidszorg. In de betreffende beleidsdocumenten wordt sterk ingezet op 

het tegengaan van overgewicht, lichamelijk disfunctioneren, dementie en kortere 

(kwalitatieve) levensduur, en dit door veel te bewegen, met name door ouderen. Voor het 

bewegen zijn ouderen meer aangewezen op wandelen en fietsen. Een aantrekkelijk regionale 

fietsroute door een mooie natuur is bij uitstek een voorziening van algemeen belang die 

hieraan tegemoet komt. In die zin is het merkwaardig dat met de herinrichting van het 

Oosterpark een fietsroute wordt aangeboden die minder uitnodigend is. Alsof het er bij dit 

fietspad er om gaat zich zo snel mogelijk te verplaatsen van A naar B. Een gemiste kans om 

een impuls te geven aan preventief gezondheidsbeleid. 

 

Beantwoording gemeente 

Het is nog steeds mogelijk voor ouderen om het Oosterpark te gebruiken voor beweging, 

zowel te fiets als te voet.  

 

f) Tenslotte richt mijn bezwaar richt zich tegen de (gebrekkige) motivering van de gemeente 

om de wensen van de inwoners niet te honoreren en om het advies van het Maatschappelijk 

Burgerplatform Ridderkerk (MBR) terzijde te schuiven. Het MBR had nadrukkelijk 

geadviseerd om het Essenlaantje te behouden en om een compromis te vinden waarin alle 

belanghebbenden zich zouden kunnen vinden. Bij de motivering door de gemeente vallen vijf 

zaken op: 

1. Het MBR had aandacht gevraagd voor de rol van het NRIJ en de regionale functie 

van het fietspad. Aan dit aspect heeft de gemeente in haar reactie naar het MBR 

geen enkel woord besteed. 

2. In haar verweer gebruikt de gemeente een kringredenering: voor het aanleggen 

van het fietspad om het honkbalveld heen, concludeert de gemeente dat er meer b 

bomen worden gekapt. Dat kan niet omdat er al veel bomen moeten worden gekapt, 

o.a. vanwege de uitbreiding van het honk- en softbal veld en voor extra 

waterpartijen. In die gevallen blijkt de bomenkap niet als motief te zijn aangevoerd 

om niet tot die ingreep over te gaan. Maar als een duvel uit een doosje komt dit 

argument nu wel tevoorschijn tegen de compensatie voor verlies van een mooi 

fietspad. 

3. Het beperken van bomenkap was een wens van 3VO en meerdere bewoners. Deze 

wens wordt nu gebruikt om een andere wensen van bewoners af te wijzen. Is dit fair 

play? 

4. Een kringredenering wordt ook gebruikt om de zogenaamde strijdigheid van de 

belangen tussen het fietspad en het vrij uitloopgebied voor honden aan te tonen. 

Door diverse eerder vastgelegde ingrepen in het park blijft er minder ruimte over 

voor het vrij uitloopgebied voor honden; zodat er a fortiori nog minder overblijft voor 

een fietspad rondom het honkbalveld. Maar waarom is niet eerst gekeken of er wel 
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voldoende ruimte kon worden gereserveerd voor zowel een vrij uitloopgebied voor 

honden als voor een mooi fietspad?. Had ook hier niet beter kunnen worden 

onderzocht hoe de belangen tussen deze twee doelgroepen kon worden overbrugd? 

5. Tenslotte: de gemeente heeft de afwijzing van een beter alternatief voor het 

fietspad afgewezen 'omdat men het niet iedereen naar de zin kan maken’. Een 

motivering waarom de gemeente de ene doelgroep wel naar de zin wil maken en een 

andere niet, ontbreekt. Criteria waarop de keuze is gebaseerd hebben we niet 

aangetroffen. 

Dit lijkt op willekeur. Ouderen die (mooi) recreatief willen fietsen en hierbij rekenen 

op de gemeente blijken op deze wijze als laatste in de rij te staan van de doelgroepen 

die moeten worden bediend.  

Kortom, is er wel een serieuze en objectieve afweging geweest om sommige 

doelgroepen meer voorrang te geven dan andere? 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 10 - participatie. 

 

g) Als afsluiting voegt reclamant hierbij een viertal alternatieven waaruit blijkt dat de 

verschillende doelgroepen op een meer gelijkwaardige manier kunnen worden bediend. De 

ruimte is fysiek aanwezig en met wat creativiteit kan rondom het honkbalveld een mooi 

recreatief fietspad worden aangelegd, zonder dat fietsers en vrij lopende honden elkaar 

hinderen. En zonder dat dit wezenlijk ten koste gaat van de sportvoorzieningen. Kortom, de 

veronderstelde botsende belangen kunnen heel goed worden verenigd. Waar een wil is, is 

een weg. Zie de bijlagen 1 t/m 5. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub k – alternatieve voorstellen inrichting 

sportpark. 

 

 

31) Samenvatting en beantwoording zienswijze 31, ingestuurd door bewoner aan de Zalm 

a) Reclamant geeft aan blij dat eindelijk, na 20 jaar wachten, is besloten een geluidsscherm te 

plaatsen langs de A15 om de geluids- en fijnstofoverlast van het voorbijrazende verkeer te 

reduceren. Weliswaar op Ridderkerks grondgebied omdat Rijkswaterstaat weigert 

medewerking te verlenen om het scherm langs de A15 te plaatsen. 

 

Beantwoording gemeente 

De gemeente neemt dit ter kennisname aan. 

 

b) Maar liefst 1200 belanghebbenden hebben deelgenomen aan de gemeentelijke enquête 

over de aanpak van het Oosterpark, met als primaire uitkomst: 

• 73,9 % wil minder water 

• 70,3 % wil meer groen 

Het collegevoorstel doet geen recht aan het verlangen van de door de geënquêteerden 

geopenbaarde wensen om schouder aan schouder aan te sluiten bij deze wensen. Er is 

gekozen voor het tegenovergestelde, wellicht op aandringen van de Natuurvereniging 

IJsselmonde. Met andere woorden: de wens van samenleving wordt genegeerd. 
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Vanwege de uitkomst van de enquête had reclamant in eerste instantie nog goede hoop dat 

dit in het participatieproces zou worden gehonoreerd, helaas dus niet. Meer respect voor de 

huidige groen zou niet misstaan! Bovendien is er geen enkel nut of noodzaak om zoveel 

water te scheppen. Bestaande oevers natuurvriendelijk maken kan volstaan om het park in al 

z'n eenvoud te respecteren en toch een grote mate aan diversiteit te creëren. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 10 - participatie. 

 

c) Het Essenlaantje, het markantste laantje van Ridderkerk, staat op de nominatie om 

geamputeerd te worden, omdat het nieuwe honkbalveld deels over het Essenlaantje wordt 

gesitueerd. Het verschuiven van het nieuw gesitueerde Rowdies honkbalveld en het 

verplaatsen van twee tennisvelden, of deze te laten vervallen vanwege de ledenterugloop bij 

tennisvereniging d'Oudelande, zou de oplossing zijn om het pittoreske Essenlaantje als 

fietspad te kunnen sparen. Bijgaande schets toont de door mij en anderen voorgestelde 

oplossing, die feitelijk voor geen enkele partij zwaarwegende nadelen heeft. Met deze 

opbouw zou u heel veel Ridderkerkers en passanten een ontzettend groot genoegen doen. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub k – alternatieve voorstellen inrichting 

sportpark. 

 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 8 – Essenlaantje en splitsing park. 

 

d) Het participatieproces is mislukt. Bij het opstellen van het initiële plan is niet goed rekening 

gehouden met de resultaten van de enquête. Reclamant vindt ook dat er bij het plan te 

weinig rekening is gehouden met al in het park aanwezige waardevolle natuurwaarden, zoals 

het Essenlaantje en enkele wel gevarieerd begroeide bospercelen. De indruk is gevestigd dat 

er concessies zijn gedaan, maar de enige substantiële wijziging die in de plannen is 

doorgevoerd, is dat de eerst verwijderde fietsroute naar het tunneltje onder de A15 weer in 

ere hersteld is. Echter niemand had gevraagd om deze al lang bestaande fietsroute te 

verwijderen. Reclamant vindt het herstellen daarvan dan ook geen verdienste van het 

participatieproces. 

 

De bewonersgroepen alsook individuele belanghebbenden, woonachtig langs het 

Oosterpark, zijn zeer coöperatief geweest en hebben veel energie gestoken in het opstellen 

van alternatieven met minder schade aan groen en de recreatiewaarde van het park. De 

gemeente heeft deze alternatieven allemaal terzijde geschoven en vrijwel allemaal zonder 

argumentatie. Van een dialoog is absoluut geen sprake geweest. Dit is in strijd met de eigen 

participatiedoelen en de regels in het kader van een goede Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Bewoners en lokaal bestuur hebben een gedeeld en duurzaam belang dat nu niet in acht is 

genomen. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 10 - participatie. 

 

e) Naar aanleiding van het voorgaande verzoekt reclamant met inachtneming van zijn 

zienswijze het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, namelijk door: 
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1 - Meer eerbied voor de geënquêteerden door minder water en meer groen te 

programmeren. 

2 - Het honkbalveld te verschuiven zodat Essenlaantje als fietspad kan worden 

behouden (zie de schets op pagina 3). 

3 - Het hondenstrandje in het honden-losloopgebied te situeren (zie de schets op 

pagina 3) 

4 - Ik verzoek u het participatieproces, op basis van draagvlak en burgerparticipatie 

bij de totstandkoming van de planologische besluitvorming, nog eens goed te toetsen 

conform de hiervoor geldende regelgeving. 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 10 – Participatie, lid 4 – Water, lid 5 - Rietput, 

lid 7 sub k – alternatieve voorstellen inrichting sportpark. 

 

32) Samenvatting en beantwoording zienswijze 32, ingestuurd door bewoner aan de Zalm 

a) Bij de totstandkoming van deze plannen is  onvoldoende onderzoek geweest ten aanzien van  

de noodzaak om op de huidige locatie tot  aanpassing over te gaan. 

 

Er is geen onderzoek geweest naar de ontwikkeling van de honk/softbalsport, die in het 

algemeen in Nederland geen groei te zien geeft,  en de demografische ontwikkeling van 

Ridderkerk. Er is in dit traject uitsluitend afgegaan op de, door de wethouder van Os 

medegedeelde, cijfers van de grootte van de vereniging. 

 

Mocht het al zo zijn dat er uitbreiding noodzakelijk is dan is er onvoldoende onderzocht of er 

elders binnen de gemeente Ridderkerk mogelijkheden zijn. Het argument op pagina 19 van 

het Bestemmingsplan dat de Rowdies in het Oosterpark moet blijven omdat 65% van de 

leden uit Drievliet/’t Zand komt is een non-argument. De Rowdies is een Ridderkerkse 

vereniging en er is in de gemeente geen andere honkbal/softbalvereniging. De vereniging zou 

dus overal in de gemeente thuishoren. Bovendien zal men de gedachte dat de meeste leden 

dichtbij wonen wel los moeten laten als men de ambitie om te groeien waar wil maken. 

Immers, dat kan op een meer centraal gelegen en gemakkelijker bereikbare locatie misschien 

wel veel beter. 

 

Daarnaast gaf de voorzitter van de Rowdies in de 1e gezamenlijke meeting met bewoners op 

4 februari 2021 aan  dat de Rowdies ook een regionale aantrekkingskracht hebben, een 

argument dat haaks staat op het bovenstaande argument van de 65%. 

 

Concluderend: zonder een gedegen onderbouwing is de noodzaak  om de Rowdies op de 

huidige locatie uit te breiden onvoldoende aangetoond. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 – Keuze herhuisvesting Rowdies -  sub a tot en 

met e voor de gevraagde onderbouwing.  

 

b) Daarnaast heeft de uitbreiding van de accommodatie van de Rowdies een te grote impact op 

de in het park aanwezige unieke natuur. Het in de regio zeer bekende Essenlaantje dient voor 

de uitbreiding van de Rowdies voor ca 30% te verdwijnen. Dat wil zeggen dat van de ca. 50 
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essen in dit essenlaantje er ca. 14 gekapt moeten worden. Verder eindigt het Essenlaantje, 

als de plannen worden uitgevoerd zoals voorgesteld, straks tegen het ca. 8 meter hoge hek 

rond het nieuwe honkbalveld.  Dit is  een onacceptabele aantasting van een belangrijke 

natuurwaarde van het park. Het voldoet daarom dan ook niet aan de voorwaarden die 

daarvoor door de Provincie Zuid-Holland worden gesteld. Zoals beschreven in par. 3.3.1. 

verlangt de Omgevingsvisie Zuid-Holland een “behoud en versterking van de ruimtelijke 

kwaliteit”. Met name de laag “beleving” wordt door het abrupt afbreken van het 

Essenlaantje ernstig geweld aangedaan. Ook de “groene buffer” wordt onnodig zwaar 

aangetast en vooral omdat de uitbreiding van de Rowdies niet beperkt is gebleven tot het 

gebied ten westen van het Essenlaantje. 

 

Mocht er toch daadwerkelijk onderbouwd aangetoond worden dat een verplaatsing naar 

elders in de gemeente niet tot de mogelijkheden behoort, rekening houdend met de 

belangenafweging tussen  een relatief kleine groep sporters, die qua gebruik van het park 

duidelijk een klein belang hebben bij de benutting van  het park en de belangen van de 

aanwonenden /recreatieve gebruikers van het park,  verwijst reclamant graag naar de  door 

diverse andere  belanghebbenden uitgewerkte alternatieve plannen, die minder impact 

hebben in het park. 

 

Beantwoording gemeente 

Voor het aspect luchtkwaliteit wordt verwezen naar de centrale beantwoording zienswijzen 

lid 2- Groenvisie, bomenkap en opname CO2, lid 3 – Luchtkwaliteit en bomen en lid 7 sub i – 

Geluidsoverlast en fijnstof door de snelweg door verplaatsing honkbalveld.  

Voor de locatiekeuze voor de Rowdies wordt verwezen naar de centrale beantwoording 

zienswijzen lid 7 sub a tot en met e. 

 

c) Echter: het ware voor de sporters veel beter de Rowdies te verplaatsen naar een locatie 

verder van de A15.  Op pagina 48 van het Bestemmingsplan wordt aandacht geschonken aan 

het aspect ‘sport en schone lucht’. Er staat hier al vermeld dat de locatie niet optimaal is en 

dat er minder dan 10%  ruimte is ten opzichte van de norm van de WHO (Wereld Gezondheid 

Organisatie). 

 

De hier uitgesproken verwachting dat de vervuiling af gaat nemen, is volkomen misplaatst. 

Fijnstof komt voornamelijk door de slijtage van banden en de luchtverontreiniging houdt dus 

verband met de verkeersintensiteit en niet met de uitstoot van verbrandingsmotoren. De 

motoren mogen dan in de toekomst wel schoner worden, maar de fijnstofproductie neemt 

daardoor niet af. De intensiteit op de A15 gaat toenemen door verbreding van de weg tussen 

Papendrecht en Gorinchem, specifiek voor vrachtverkeer.  Het is dus eerder de verwachting 

dat de fijnstofconcentraties gaan toenemen dan afnemen. Omdat de marge t.o.v. de WHO 

norm klein is, wordt sporten op deze locatie, met name voor de jeugd, dan wel een 

hachelijke onderneming en misschien wordt het zelfs op enig moment wel verboden. 

Ook voor de aannames van de gemeente  ten aanzien van schone lucht  is geen enkele 

onderbouwing aanwezig . 
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Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijze lid 7 sub a tot en met e voor de gemaakte keuzes 

voor herhuisvesting van de Rowdies en lid 3 – Luchtkwaliteit en bomen. Zie voor het sporten 

in de buitenlucht de centrale beantwoording zienswijzen lid 7 sub h. 

 

d) Bij de totstandkoming van de plannen aangaande de vernieuwing Oosterpark wordt  

uitsluitend in grote lijnen aangegeven wat de plannen behelzen. Zo ontbreken duidelijke 

herplantingsplannen qua soort, grootte, en plaats die een onderbouwing geven om de 

kaalslag te compenseren. (de wethouder houdt zelfs de mogelijkheid open om herplant 

elders buiten het park te laten plaatsvinden) 

 

Wat is het volume aan beplanting dat wordt gerooid en welk volume wordt gekapt? (welke 

diameter?)   Dit moet duidelijk zijn om voldoende herplant te kunnen waarborgen. 

 

Het is niet onderbouwd dat het oppervlak wat is aangemerkt als herplantlocatie van 

voldoende grootte is om de kaalslag te compenseren. Daarbij zijn zaken als het verschil in de 

capaciteit van de huidige grote volwassen bomen om CO2 te binden, stikstofemisssie tegen 

te gaan et cetera en de capaciteit van nieuwe te planten bomen niet duidelijk gemaakt. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de beantwoording onder zienswijze 23 lid d.  

 

e) Daarbij speelt dat  de kap van volwassen bomen haaks staat op het overheidsbeleid van het 

tegengaan van klimaatverandering. Er is niet voor niets een nationaal plan voor de aanplant 

van 1 miljoen bomen als maatregel tegen klimaatverandering. De gemeente dient  op basis 

van rijksbeleid werk te maken van klimaatadaptatie, dus opvang en vasthouden van 

regenwater in de bodem en werken aan voorkoming en tegengaan van hittestress door 

opwarming  van de aarde door onder meer  groenaanplant. Men kan dus stellen dat de 

voorgestelde grootschalige kap haaks staat op  deze beleidsdoelen. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen onder lid 2 – Groenvisie, bomen en opname CO2  

en de beantwoording onder zienswijze 23 lid d.  

 

f) Door het uiteen trekken van de plannen van Rowdies en  aanpassing van het Oosterpark blijft 

er onduidelijkheid bestaan over o.a. de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de 

parkeerplaats bij de Rowdies, de aard en wijze van groenafscherming etc.  Onderbouwing 

van het aantal en de locatie van parkeerplaatsen ontbreekt. Is er een haalbaarheidsstudie 

verricht? 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de beantwoording onder zienswijze 23 lid e. 

 

g) Op  pagina 45 punt 2 wordt gerefereerd aan de term familiepark; hier wordt duidelijk niet de 

term natuurpark gebruikt, op basis waarvan op ecologische gronden een aantal 

aanpassingen worden gedaan.  Aangezien er geen duidelijke definitie bestaat voor de term 

natuurpark  leidt dit ook weer tot verwarring.  In pagina 49 wordt aangegeven: Familiepark: 

Een park dat voldoende gelegenheid biedt voor familievermaak. De aanwezigheid van 
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zonneweiden, picknicktafels en banken, een uitspanning, speelvelden en een kinderboerderij 

zijn daarin onmisbaar. 

 

We spreken hier dus duidelijk over een recreatief park, waarmee een aantal van de 

aanpassingen dus overbodig is. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen onder lid 1 – Keuze integrale aanpak Oosterpark 

  

h) Daarnaast omvat het Plan voor herinrichting van het Oosterpark een te groot 

wateroppervlak. 

In H. 4.11 van het Bestemmingsplan staat vermeld dat het wateroppervlak netto met 8.000 

m2 toeneemt, waarvan 3000 m2 in de vorm van een rietput. De noodzakelijke toename als 

gevolg van ‘verhardingen’ in het park is slechts 450 m2. Het oppervlak neemt volgens het 

plan dus aanmerkelijk toe t.o.v. de huidige situatie, terwijl de bewoners van Ridderkerk 

middels het invullen van de door de gemeente gehouden enquête in ruime meerderheid 

(>70%) juist om minder water en meer groen hadden gevraagd. Er is ook geen motivatie 

gegeven waarom het wateroppervlak in het park zo sterk moet toenemen. 

 

In de Gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2021 is een amendement aangenomen 

(‘Amendement Rustweide’) die ook tot doel heeft het wateroppervlak te verminderen. De 

motie is echter voor meerdere uitleg vatbaar en er wordt geen nadere specificatie gegeven. 

Aangezien nu niet duidelijk is  op welke wijze invulling gegeven wordt aan  het amendement 

uitgevoerd vind u hierbij mijn zienswijze: t.w.  

 

a. de rietput komt te vervallen en op die plaats moet het bestaande bos tot aan het 

fietspad gehandhaafd blijven, of als dunning hier beslist nodig is, dan moet daar een 

gevarieerd bos van vergelijkbare omvang (oppervlak en grootte) voor terugkeren in 

het park. 

 

 b. de vijver met hondenstrandje moet aanmerkelijk verkleind worden (resterend 

oppervlak minder dan 50%). 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de centrale beantwoording zienswijzen lid 4 – Water en lid 5 - Rietput. 

 

i) Niet voor niets geeft de VNG een invulling aan: Participatie bij het maken van de 

omgevingsvisie en het omgevingsplan 

 

Ideeën ophalen of in co-creatie een visie of een plan ontwikkelen. Vanuit de wet geldt een 

kennisgevings- en een motiveringsplicht bij de omgevingsvisie en het omgevingsplan: het 

bevoegd gezag geeft bij de kennisgeving van een besluit aan hoe de participatie wordt 

vormgegeven en het bevoegd gezag geeft bij de vaststelling van het besluit aan hoe burgers, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken bij de 

voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn (motivering) 
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De gemeente Ridderkerk heeft tekort geschoten in het participatieproces. Zo werden 

plannen van de Rowdies eerst met de Rowdies doorgesproken (en toegezegd)  alvorens ze 

met omwonenden te bespreken. 

 

Eveneens werden bewoners bij de eerst presentatie van het plan Oosterpark verrast met de 

mededeling dat de verplaatsing van de Rowdies een vaststaand feit was.  Dit terwijl de 

raadsbesluitvorming hierover nog moest plaatsvinden. 

 

Daarnaast hebben bewoners en het burgerinitiatief 3VO.Biotoop  diverse voorstellen tot 

aanpassing/verbetering gedaan, die over het algemeen niet geleid hebben tot substantiële 

aanpassingen.  Zelfs werd het burgerinitiatief 3VO. Biotoop bij monde van 3 wethouders 

bekritiseerd en door de woordvoerder van de gemeente weggezet met “ deze partij zegt, als 

zij niet volledig haar zin krijgt, telkens  dat de gemeente niet aan participatie doet. “ 

 

Participatie lijkt door de Gemeente alleen voor de vorm plaats te vinden, informatie 

voorziening is onvoldoende en het belangrijkste, niet duidelijk is op welk moment  en door 

wie wordt besloten. Elke vorm van transparantie ontbreekt. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de beantwoording onder zienswijze 23 lid h. 

 

  



75 
 

Overlegpartners 
Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast toegestuurd aan de volgende overlegpartners: 

1. Waterschap Hollands Delta 

2. Gasunie 

3. Veiligheidsregio VRR 

4. Provincie Zuid-Holland 

De veiligheidsregio VRR en Waterschap Hollands Delta hadden reeds gereageerd op het 

voorontwerpbestemmingsplan.  

Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast aangeboden aan de provincie via het e-formulier. 

Resultaat was dat het plan niet aangeboden hoefde te worden aan de provincie. 

De Gasunie heeft een zienswijze gegeven. Deze is opgenomen in de beantwoording van de 

zienswijzen (22). 

 

Ambtshalve wijziging 
Op 6 augustus 2021 heeft de Provincie Zuid-Holland nieuw omgevingsbeleid vastgesteld. Het betreft 

een wijziging Omgevingsverordening Zuid-Holland, wijziging Omgevingsvisie Zuid-Holland en 

vaststelling Omgevingsprogramma. 

Het nieuwe beleid is verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan (hoofdstuk 3 – 

beleidskader). Het nieuwe beleid leidt niet tot aanpassingen in de regels of verbeelding.   
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Bijlage bij nota zienswijzen 
Verschillende varianten voor indeling sportvelden (zienswijze 25, 29, 30 en 31). 

 

  



-p-pms
Varianten in zienswijze 25



Bijlage: Alternatief plan voor de Rowdies

Pag. 5 van 6

Bovenstaand het alternatieve plan, waarbij het Essenlaantje behouden blijft.

Bovenstaand het plan van het college (pag. 11 van het Bestemmingsplan)

Varianten in zienswijze 29



Varianten zienswijze 30



Variant met verplaatsing 2 tennisveldenhondenstrand vervalt 
verplaatsen naar oostzijde

water 
gras
begroeimg/bomen
fietspad
wandelpad

herplanting groenvolume
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Vervolg: zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan, zaaknummer 325754 Plan Oosterpark

Onderstaande schets laat de rechtvaardiging zien van datgene wat onder de bewoners leeft I

3

Variant zienswijze 31
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 
het bestemmingsplan Bestemmingsplan Oosterpark als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0597.BP2021Oosterpark-VG01 van de gemeente Ridderkerk. 

1.2  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

1.3  aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 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  aan- en uitbouw 
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het 
hoofdgebouw. 

1.6  aan-huis-gebonden bedrijf 
het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen melding- of vergunningplicht op 
grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer geldt en die door de beperkte omvang 
in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend. 

1.7  aan-huis-gebonden beroep 
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of 
daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, 
paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning 
en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend. 

1.8  achtererf 
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevellijn van het 
hoofdgebouw. 

1.9  achtergevellijn 
de lijn die gelijk of evenwijdig loopt aan de achtergevel van het hoofdgebouw. 

1.10  archeologisch onderzoek 
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt. 
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1.11  archeologisch deskundige 
een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige op het 
gebied van de archeologische monumentenzorg. 

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

1.13  bedrijf 
een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren, inzamelen, verwerken, 
verhuren, opslaan en/of distribueren van goederen. 

1.14  bedrijfsvloeroppervlakte 
de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen en overige dienstruimten. 

1.15  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 

1.16  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.17  bevoegd gezag 
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.18  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten. 

1.19  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.20  bijgebouw 
een vrijstaand, afzonderlijk van het hoofdgebouw in functioneel en bouwkundig opzicht te onderscheiden 
gebouw. 

1.21  detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en 
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.22  dienstverlening 
het bedrijfsmatig aanbieden, verkopen en/of leveren van diensten aan personen, zoals reisbureaus, 
kapsalons en wasserettes. 

1.23  gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 
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1.24  horecabedrijf 
een bedrijf gericht op één of meer van de navolgende activiteiten: 
a. het verstrekken van al dan niet ter plaatse te nuttigen voedsel en/of dranken; 
b. het exploiteren van zaalaccommodatie; 
c. het verstrekken van nachtverblijf. 

1.25  maatschappelijke voorzieningen 
voorzieningen inzake welzijn, openbaar bestuur, volksgezondheid, cultuur, religie, sport, onderwijs, 
openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. 

1.26  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. 

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

1.28  peil 
a. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die onmiddellijk aan de weg grenzen: de 

hoogte van die weg; 
b. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die binnen een afstand van 5 m van de weg 

grenzen: de kruin van die weg; 
c. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld. 

1.29  praktijkruimte 
een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten op 
administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch of een 
daarmee naar aard gelijk te stellen gebied. 

1.30  seksinrichting 
het bedrijfsmatig - of in een omvang of frequentie die daarmee overeenkomt - gelegenheid bieden tot 
het ter plaatse, in een gebouw of in een vaartuig, verrichten van seksuele handelingen. 

1.31  Staat van Horeca-activiteiten 
de Staat van horeca-activiteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt. 

1.32  tuincentrum 
detailhandel met een al dan niet geheel overdekt verkoopvloeroppervlak, waarop artikelen voor de 
inrichting en het onderhoud van particuliere tuinen en de daarmee rechtstreeks samenhangende 
artikelen worden aangeboden. 

1.33  voorgevel 
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling ervan 
als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 

1.34  voorgevel(rooi)lijn 
de lijn die gelijk of evenwijdig loopt aan de naar de openbare weg gerichte gevel. 

1.35  Wgh-inrichtingen 
bedrijven, zoals bedoeld in lid 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, die in 
belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken. 
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1.36  woning 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 

1.37  zijerf 
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn tussen de voorgevel- en de achtergevellijn 
van het gebouw. 
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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 en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 
daar gemeten waar deze afstanden 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  breedte van dakkapellen 
De maximaal toegestane breedte van dakkapellen ten opzichte van de breedte van daken wordt gemeten 
langs een horizontale lijn die de betreffende dakkapellen in het verticale midden doorsnijdt. 
 

2.4  dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 
 

2.5  breedte, lengte en diepte van een hoofdgebouw 
De diepte en de breedte van een hoofdgebouw worden gemeten daar waar deze maten het grootst zijn, 
met dien verstande dat erkers en aan- en uitbouwen niet worden meegerekend. 

2.6  goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel. 
 

2.7  inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
 

2.8  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. 

2.9  vloeroppervlakte 
de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

 
Artikel 3  Bedrijf - Gasdrukmeet- en regelstation 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Bedrijf - Gasdrukmeet- en regelstation' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. een gasdrukmeet- en regelstation; 
b. ondergrondse en bovengrondse leidingen en toebehoren; 
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wegen, paden, parkeervoorzieningen, 

lichtvoorzieningen, erf- en terreinafscheidingen en groen. 

3.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming en gelden de volgende 
regels: 
 
3.2.1  Gebouwen 
a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan de met de maatvoeringsaanduiding 'maximum 

goothoogte (m)' aangegeven hoogte. 
 
3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 3,50 m. 
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Artikel 4  Detailhandel 
 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. detailhandel; 
b. wonen in een bedrijfswoning; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum': een tuincentrum; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1': tevens  ondergeschikte 

horecabedrijven, behorend tot categorie 1a uit de Staat van horeca-activiteiten; 
e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, verkeers- en 

parkeervoorzieningen, groen en water. 

4.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
4.2.1  Gebouwen 
a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. er is maximaal 1 bedrijfswoning toegestaan; 
c. de inhoud van bedrijfswoningen bedraagt ten hoogste 600 m³; 
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan de met de maatvoeringsaanduiding 'maximum 

goothoogte (m)' aangegeven hoogte; 
e. het gezamenlijk oppervlak van bijgebouwen bij een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 50 

m²; 
f. indien niet in de perceelsgrens wordt gebouwd, bedraagt de afstand van gebouwen tot de 

perceelsgrens ten minste 3 m; 
g. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een onderlinge afstand 

van ten minste 3 m. 
 
4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 

1 m; 
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten 

hoogste 2,50 m; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 

4.3  Nadere eisen 
Het college van burgemeester en wethouders is - met inachtneming van de maxima en minima, zoals 
hiervoor aangegeven - bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van 
a. de situering en afmetingen van bouwwerken, teneinde de stedenbouwkundige samenhang, in het 

bijzonder bepaald door de continuïteit van de voorgevellijn, te waarborgen; 
b. de situering van de ontsluiting vanaf de weg en van parkeervoorzieningen; 
c. de situering en inrichting van overige verkeersvoorzieningen. 
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4.4  Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 
a. handel in en opslag van softdrugs en hallucinogene middelen is niet toegestaan; 
b. seksinrichtingen zijn niet toegestaan; 
c. de handel in en opslag van consumentenvuurwerk is niet toegestaan; 
d. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan; 
e. het oppervlak aan bedrijfsgebonden kantoren mag per bedrijf ten hoogste 50% van het totale 

bedrijfsvloeroppervlak bedragen met een maximum van 2.000 m²; 
f. benzineservicestations en zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan, behalve als dit in lid 4.1 expliciet 

is toegestaan; 
g. met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca, ter plaatse van 

de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1', gelden de volgende regels: 
1. de horeca is gebonden aan de openingstijden zoals die gelden conform de Winkeltijdenwet en 

de gemeentelijke regelgeving aangaande sluitingstijden voor winkels. 
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Artikel 5  Groen 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. beplantingen, groenvoorzieningen en geluidswerende voorzieningen; 
b. bij deze bestemming behorende voet- en fietspaden, kunstuitingen, voorzieningen ten behoeve van 

afvalinzameling en voor bermen en water. 

5.2  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, bedraagt ten hoogste 3 m. 
 



  87  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20201388 
  

Artikel 6  Horeca 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Horeca' aangewezen grond zijn bestemd voor: 
a. horecabedrijven behorend tot categorie 1b uit de Staat van horeca-activiteiten; 
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, verkeers- en 

parkeervoorzieningen, groen en water. 

6.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
6.2.1  Gebouwen 
a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
a. de totale oppervlakte van gebouwen bedraagt ten hoogste het met de maatvoeringsaanduiding 

aangegeven 'maximum bebouwingspercentage (%)'; 
b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan de met de maatvoeringsaanduiding 'maximum 

goothoogte (m)' aangegeven hoogte. 
 
6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 

1 m; 
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten 

hoogste 2 m; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 
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Artikel 7  Recreatie 

7.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. dagrecreatieve voorzieningen; 
b. gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij': een kinderboerderij; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': een parkeerterrein; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'geluidsscherm': een geluidsscherm; 
f. wateraanvoer, -afvoer en -berging; 
g. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals fiets- en wandelpaden, ruiterpaden, bruggen, 

parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, kunstuitingen, speelvoorzieningen, hondenspeelweides, 
overkappingen ten behoeve van fietsenstallingen, bankjes en groen. 

7.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
7.2.1  Gebouwen 
a. de oppervlakte van gebouwen als genoemd onder 7.1 lid b mag niet meer bedragen dan 15 m² per 

gebouw, met dien verstande dat het gezamenlijk vloeroppervlak van deze gebouwen niet meer dan 
45 m² bedraagt; 

b. de totale oppervlakte van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij' bedraagt ten 
hoogste het met de maatvoeringsaanduiding aangegeven 'maximum bebouwingspercentage (%)'; 

c. de goothoogte van gebouwen bedraagt maximaal 2,5 m, met dien verstande dat de goothoogte ter 
plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij' niet meer mag bedragen dan de met de 
maatvoeringsaanduiding 'maximum goothoogte (m)' aangegeven hoogte; 

d. indien gebouwen niet aaneen worden gebouwd, geldt een onderlinge afstand van ten minste 2 m. 
 
7.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde  
a. de bouwhoogte ter hoogte van de aanduiding 'geluidsscherm' bedraagt ten hoogste 8 m; 
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m; 
c. de bouwhoogte van overkappingen ten behoeve van fietsenstallingen bedraagt ten hoogste 3,5 m; 
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m. 
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Artikel 8  Sport 

8.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. sportvelden en gebouwde sportvoorzieningen met verenigingsgebouwen en daarbij behorende 

ondergeschikte horeca, voor zover voorkomend in categorie 1b van de Staat van horeca-activiteiten; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': een parkeerterrein; 
c. bij deze bestemming bijbehorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen, 

groen en water. 

8.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
8.2.1  Gebouwen 
a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd, met dien verstande dat een nieuw clubgebouw 

voor de honk- en softbalvereniging uitsluitend mag worden gebouwd ter vervanging van het 
bestaande clubgebouw; 

b. de totale oppervlakte van gebouwen bedraagt ten hoogste het met de maatvoeringsaanduiding 
aangegeven 'maximum bebouwingspercentage (%)'; 

c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan de met de maatvoeringsaanduiding 'maximum 
goothoogte (m)' aangegeven hoogte; 

d. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een onderlinge afstand 
van ten minste 2 m. 

 
8.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. de bouwhoogte van tribunes bedraagt ten hoogste 5 m; 
b. de bouwhoogte van ballenvangers bedraagt ten hoogste 10 m; 
c. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 25 m; 
d. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2,50 m; 
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m. 
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Artikel 9  Tuin 

9.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen 
hoofdgebouwen. 

9.2  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 erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m; 
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 
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Artikel 10  Verkeer - verblijfsgebied 
 

10.1  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. 

10.2  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 bouwhoogte van overkappingen ten behoeve van fietsenstallingen bedraagt maximaal 3,5 m. 
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Artikel 11  Water 

11.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. water, waterberging en waterhuishouding; 
b. beheer en onderhoud van de hoofdwatergangen; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
c. bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen waaronder paden, bruggen, steigers, 

dammen en/of duikers; 
d. groenvoorzieningen. 

11.2  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, de veiligheid van het verkeer te water of voor een 
doelmatig kwaliteit- en kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater; 

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m. 
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Artikel 12  Wonen 

12.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het wonen met aan-huis-gebonden beroepen en aan-huis-gebonden bedrijven; 
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, nutsvoorzieningen, verkeers- en 

parkeervoorzieningen, afvalinzameling, groen en water. 

12.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
12.2.1  Hoofdgebouw 
a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. het aantal woningen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan door middel van de 

aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven; 
c. de voorgevel van hoofdgebouwen dient in de bestemmingsgrens met de bestemming 'Tuin' te 

worden gebouwd; 
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan de met de maatvoeringsaanduiding 'maximum 

goothoogte (m)' aangegeven hoogte; 
e. de afstand van vrijstaande en twee-aaneengebouwde hoofdgebouwen aan de niet-aaneengebouwde 

zijde tot de perceelsgrens dient ten minste 3 m te bedragen; 
f. uitbreiding van hoofdgebouwen mag uitsluitend plaatsvinden in de vorm van aanbouwen, uitbouwen 

en/of bijgebouwen; 
g. de diepte van nieuwe hoofdgebouwen bedraagt maximaal 12 m. 
 
12.2.2  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel 

van het hoofdgebouw te worden gebouwd; 
b. de diepte van aan- en uitbouwen van aaneengebouwde hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m, 

gemeten vanaf de achtergevel van het hoofdgebouw; 
c. de diepte van aan- en uitbouwen van vrijstaande hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 5 m, 

gemeten vanaf de achtergevel van het hoofdgebouw; 
d. het gezamenlijk oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag ten hoogste 

50% van de bij het hoofdgebouw behorende zij- en/of achtererf bedragen, met een maximum van 50 
m², met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m² van het zij- en 
achtererf onbebouwd en onoverdekt dient te blijven; 

e. het gezamenlijk oppervlak van aan- en uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten 
hoogste: 
1. 50% van de bij het hoofdgebouw behorende zij- en/of achtererf, met een maximum van 50 m², 

met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m² van het zij- en 
achtererf onbebouwd en onoverdekt dient te blijven; 

2. 65 m², indien de oppervlakte van het bij het hoofdgebouw behorende zij- en achtererf ten minste 
200 m² en ten hoogste 250 m² bedraagt; 

3. 75 m², indien de oppervlakte van het bij het hoofdgebouw behorende zij- en achtererf meer dan 
250 m² en ten hoogste 500 m² bedraagt; 

4. 100 m², indien de oppervlakte van het bij het hoofdgebouw behorende zij- en achtererf meer 
dan 500 m² bedraagt; 

f. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van 
het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 m, met een maximum van 4 m; 

g. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m; 
h. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 4 m. 
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12.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 

1 m;  
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten 

hoogste 2 m; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 

12.3  Specifieke gebruiksregels 
Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruik van gedeelten van woningen voor kantoor- en/of 
praktijkruimte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en aan-huis-gebonden bedrijven, voor 
zover: 
a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd wordt; 
b. het vloeroppervlak in gebruik voor kantoor- en/of praktijkruimte niet groter is dan 30% van het 

vloeroppervlak van hoofdgebouwen en erfbebouwing, met een maximum van 70 m²; 
c. ten behoeve van de kantoor- en/of praktijkruimte wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 
d. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 
e. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan 

de uitoefening van toegestane aan-huis-gebonden beroepen; 
f. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend. 
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Artikel 13  Leiding - Gas 
 

13.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse hoge druk 
gastransportleidingen (inclusief voorzieningen) met de daarbij behorende belemmeringenstroken. 

13.2  Voorrangsbepaling 
De regels van deze dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere 
bestemming, waarmee deze dubbelbestemming samenvalt. 

13.3  Bouwregels 
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geldt dat op of in de in 13.1 bedoelde gronden 
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de leiding(en) mogen worden gebouwd. 
Overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan uit oogpunt van externe 
veiligheid en energieleveringszekerheid.  

13.4  Afwijken van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 13.3 een 
omgevingsvergunning wordt verleend, indien de bij de betrokken bestemming(en) behorende 
bouwregels in acht worden genomen en de veiligheid van de gasleiding(en) door de bouwactiviteiten niet 
wordt geschaad, vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant en indien er 
geen kwetsbare objecten worden toegelaten. 

13.5  Specifieke gebruiksregels 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen t.b.v. van inspectie en 
onderhoud van de gastransportleiding; 

b. het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object wordt 
toegelaten.  

13.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
13.6.1  Verbod zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden 
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/rooien 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. 
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13.6.2  Uitzonderingen op het verbod 
Het verbod van lid 13.6.1 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 13.4 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. 
 
13.6.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 13.6.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad en er gevraagd wordt welke voorwaarden er 
gesteld worden om eventuele schade te voorkomen. Hiervoor dient voorafgaand aan de werkzaamheden 
schriftelijk advies te worden ingewonnen bij de leidingbeheerder. 
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Artikel 14  Waarde - Archeologie 3 
 

14.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende 
bestemming(en) – mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden ter 
plaatse van terreinen met een redelijk hoge archeologische verwachtingswaarde. 

14.2  Bouwregels 
Op de gronden mag worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een 

bouwhoogte van ten hoogste 3 m ten behoeve van de archeologische waarden; 
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende functie(s) mag - met inachtneming van de 

daarvoor 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 dit lid 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. 

14.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
14.3.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden 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 of hoogte dan 50 cm, 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. 
 
14.3.2  Uitzondering op het aanlegverbod 
Het verbod van 14.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 1 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. 
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14.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 14.3.1 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 15  Waarde - Archeologie 4 

15.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende 
bestemming(en) – mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden ter 
plaatse van terreinen met een lage archeologische verwachtingswaarde. 

15.2  Bouwregels 
Op de gronden mag worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een 

bouwhoogte van ten hoogste 3 m ten behoeve van de archeologische waarden; 
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende functie(s) mag - met inachtneming van de 

daarvoor 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 dit lid 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 niet dieper reikt dan de onderwaterbodem en 

zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst. 

15.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
15.3.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden 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 of hoogte dan de onderwaterbodem, 

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. 
 
15.3.2  Uitzondering op het aanlegverbod 
Het verbod van 15.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 1 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. 
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15.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 15.3.1 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 16  Waterstaat - Waterstaatkundige functie 
 

16.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere 
aldaar voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor waterstaatkundige voorzieningen. 

16.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 16.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m; 
c. 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. 

16.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.2 onder c. Een 
omgevingsvergunning wordt verleend, indien de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in 
acht worden genomen en het waterstaatsbelang door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt 
geschaad. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 17  Anti-dubbeltelregel 
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. 
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Artikel 18  Algemene bouwregels 

18.1  Overschrijding goothoogte 
De goothoogte mag worden overschreden door: 
a. dakruimten op (bedrijfs)woningen, mits: 

1. het gezamenlijk oppervlak van (nagenoeg) horizontale dakvlakken niet meer bedraagt dan 50% 
van het gezamenlijk grondoppervlak van de af te dekken gedeelten van het bouwwerk; 

2. de hoogte van de overschrijding ten opzichte van de aanwezige goothoogte niet meer dan 4,5 m 
bedraagt; 

3. de breedte van enig deel van een gevelvlak van deze dakruimte, geen dakkapel zijnde, niet meer 
bedraagt dan 40% van de breedte van de onderliggende gevel dan wel in opwaartse richting 
geleidelijk afneemt tot deze maat. 

b. dakkapellen op (bedrijfs)woningen, voor zover gelegen aan de voor- of zijgevel, waarvan de 
gezamenlijke breedte per dakvlak niet meer bedraagt dan 50% van de breedte van de voor- of zijgevel 
en waarvan de hoogte niet meer bedraagt dan 50% van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte 
van het dakvlak met een maximumhoogte van 1,5 m; 

c. dakkapellen op (bedrijfs)woningen, voor zover niet gelegen aan de voor- of zijgevel van een pand, 
waarvan de afstand tot de zijgevel of de woningscheidende muur niet minder dan 0,5 m bedraagt 
met een maximumhoogte van 1,5 m; 

d. (delen van) bouwwerken, waarvan de grootste horizontale doorsnede niet meer dan 1 m² bedraagt 
en door trappenhuizen, lichtstraten, koepels en liftkokers; 

e. technische ruimten voor klimaatregeling, koeling en dergelijke met een maximale oppervlakte van 4 
m2. 

18.2  Overschrijding bouwhoogte 
De bouwhoogte mag worden overschreden door antennes met ten hoogste 6 m. 

18.3  Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingen, 
aanduidingsgrenzen en regels worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, balkons, 

entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt; 
b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt; 
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m 

bedraagt. 
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Artikel 19  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 Bestemmingsregels is voorgeschreven, 

mogen als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 
2. bestaande maten, die minder bedragen dan in Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels is 

voorgeschreven, mogen als ten minste toelaatbaar worden aangehouden. 
b. in geval 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. 
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Artikel 20  Algemene aanduidingsregels 

20.1  veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation 
a. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation 1' geldt dat 

geen nieuwe beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten mogen worden opgericht zoals bedoeld in 
het 'Besluit externe veiligheid buisleidingen'; 

b. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation 2' geldt dat 
geen nieuwe kwetsbare kwetsbare objecten mogen worden opgericht zoals bedoeld in het 'Besluit 
externe veiligheid buisleidingen'. 
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Artikel 21  Algemene afwijkingsregels 
Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 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 22  Algemene wijzigingsregels 

22.1  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. 
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Artikel 23  Overige regels 

23.1  Werking wettelijke regelingen 
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment 
van vaststelling van het plan. 
 
  



110  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20201388 
  



  111  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20201388 
  

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 24  Overgangsrecht 

24.1  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 ontheffing bij een omgevingsvergunning afwijken van dit lid onder 
a 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. 

24.2  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. 
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Artikel 25  Slotregel 
Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het Bestemmingsplan Oosterpark'. 
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Bijlage  Staat van Horeca-activiteiten  

 

Categorie I 'lichte horeca' 

Horecabedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, overwegend overdag en 

's avonds zijn geopend. Dit hoofdzakelijk voor de verstrekking van etenswaren, maaltijden en dranken al 

dan niet in combinatie met het tegen vergoeding verstrekken van logies. Hierdoor veroorzaken zij 

slechts beperkte hinder voor omwonenden. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën 

onderscheiden: 

 

1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 

Horecabedrijven zoals: 

- broodjeszaak, crêperie, croissanterie; 

- cafetaria, koffiebar, theehuis; 

- lunchroom; 

- ijssalon; 

- snackbar. 

 

1b. Overige lichte horeca 

 Horecabedrijven zoals: 

- bed & breakfast; 

- bistro, eetcafé; 

- hotel; 

- hotel-restaurant; 

- kookstudio; 

- poffertjeszaak/pannenkoekenhuis; 

- pension; 

- restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice); 

- shoarmazaak/grillroom; 

- wijn- of whiskyproeverij. 

 

1c. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking 

Horeca bedrijven zoals: 

- bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een vloeroppervlak van meer dan 400 m²; 

- restaurant met bezorg- en/of afhaalservice. 

 

Categorie 2 'middelzware horeca' 

Bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, overwegend ook delen van de 

nacht zijn geopend. Dit hoofdzakelijk voor de verstrekking van dranken al dan niet in combinatie met 

het verstrekken van etenswaren en maaltijden. Hierdoor kunnen zij aanzienlijke hinder voor omwonen-

den veroorzaken: 

Horecabedrijven zoals: 

- bedrijven uit categorie 1 die gelet op de aard van hun omgeving ook delen van de nacht geopend 

zijn; 

- bar, bierhuis, café, pub; 

- biljartcentrum; 

- café-restaurant. 

 



Bijlage 2 
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Categorie 3 'zware horeca' 

Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn. Dit hoofdzakelijk voor de verstrek-

king van dranken al dan niet in combinatie met etenswaren en maaltijden en die tevens een groot aan-

tal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen: 

Horecabedrijven zoals: 

- bar-dancing;  

- dancing; 

- discotheek; 

- nachtclub; 

- zalenverhuur/partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-

/dansevenementen). 
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