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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 
In 2008 is het bestemmingsplan 'Waalbos' opgesteld. In dit bestemmingsplan is de inrichting van het 
nieuw aan te leggen natuur- en recreatiegebied geregeld als onderdeel van het landinrichtingsproject 
IJsselmonde. De inrichting van het Waalbos is in het voorjaar van 2017 afgerond. Bij het opstellen van de 
Waalvisie voor de verschillende gemeenten rond de Waal is gebleken dat de behoefte bestaat een 
bezoekerscentrum in het Waalbos te realiseren. De locatie rondom de molen in Rijsoord is in de visie 
aangewezen als potentiële locatie voor het bezoekerscentrum vanwege de rijke geschiedenis en de 
centrale ligging. 
 
De realisatie van het bezoekerscentrum past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
'Waalbos'. Hoewel het bestemmingsplan reeds voorziet in de bestemming 'Bos en Natuurgebied', 
kunnen binnen deze bestemming geen gebouwen worden gerealiseerd. Op basis van de benodigde 
onderzoeken wordt de gewenste ontwikkeling door middel van dit bestemmingsplan 
juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Omdat de exacte locatie en het ontwerp van het 
bezoekerscentrum nog niet bekend zijn, is gekozen voor enige flexibiliteit in het bestemmingsplan. 
 

1.2  Ligging plangebied 
Het plangebied ligt ten zuiden van de Waalweg nabij het woongebied van Rijsoord. De locatie bevindt 
zich tussen molen 'De Kersenboom' en het woonperceel Waalweg 9. In figuur 1.1 is de ligging van het 
plangebied weergegeven. 
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Figuur 1.1  Ligging plangebied 
 

1.3  Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 komt de ruimtelijke analyse van het gebied aan de orde. Vervolgens geeft Hoofdstuk 3 
een samenvatting van het actuele beleidskader dat relevant is voor het plangebied. In hoofdstuk 4 
worden de relevante milieuaspecten en de overige onderzoeken beschreven. Een toelichting op de 
juridische regeling van het plan is opgenomen in hoofdstuk 5. Ten slotte gaat hoofdstuk 6 in op de 
economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 

2.1  Ruimtelijke context 
Beschrijving omgeving plangebied 
De ontwikkeling van het Waalbos biedt antwoord op de grote maatschappelijke vraag naar meer 
terreinen voor openluchtrecreatie. De nadruk ligt op rustige recreatievormen, zoals wandelen en 
fietsen, gecombineerd met natuurontwikkeling. Door de ontwikkeling van het Waalbos is het beeld van 
de polder Rijsoord aanmerkelijk veranderd. Het historische beeld van agrarisch gebruik heeft 
plaatsgemaakt voor een groot natuur- en recreatielandschap met veel water. Aan de randen zijn de 
woonkavels, vaak van agrarische oorsprong, gehandhaafd. 
 
Ten oosten van het plangebied bevindt zich langs de Waalweg een cluster van woonkavels. Tussen de 
woningen Waalweg 3 en Waalweg 5 is een langgerekt parkeerterrein gelegen in eigendom van het 
nabijgelegen restaurant Ross Lovell. Aansluitend op dit parkeerterrein is parkeergelegenheid 
gerealiseerd voor bezoekers van het Waalbos. Het parkeerterrein biedt toegang tot het Waalbos en een 
eenvoudige natuurijsbaan die in de winter ten zuiden van het plangebied kan worden aangelegd. 
 

 
Figuur 3.1  Plangebied gezien vanaf de Waalweg (bron: Google Streetview) 
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Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door molen 'De Kersenboom' (zie figuur 3.1). De molen 
stond oorspronkelijk aan de Waaldijk maar is in januari 1991 verplaatst naar de andere zijde van de 
Waal aan de Waalweg in verband met windbelemmering door bomen en bebouwing. De molen is 
neergezet op een ruim 2 meter hoge heuvel. In de molen, eigendom van Stichting de Rijsoordse Molen, 
wordt nog regelmatig volkorentarwe- en speltmeel gemalen. Voor een goede werking is gekozen voor 
een open gebied rond de molen. Het plangebied bestaat daarom uit grasland zonder hoog opgaande 
beplanting. 
 
Waalvisie 
In aanvulling op de aanleg van het Waalbos, het karakter en de bijzondere eigenschappen van de Waal is 
in opdracht van de Landschapstafel IJsselmonde een Waalvisie opgesteld voor de verschillende 
gemeenten rondom de Waal. Op 23 maart 2017 is de Waalvisie door de gemeenteraad van Ridderkerk 
vastgesteld. In de Waalvisie is een breed palet aan ambities en projecten benoemd die de 
Landschapstafel de komende jaren wil oppakken. Eén van deze ambities is de opgave voor 
natuureducatie. Er is een wens voor een centraal gebouw voor (natuur)educatie en voor de vrijwilligers 
die actief zijn in het Waalbos. De locatie rondom de molen in Rijsoord is als sleutelplek benoemd waar 
het gebouw een plaats moet krijgen. De sleutelplek ligt centraal in het Waalgebied temidden van een 
rijke geschiedenis en nieuwe ontwikkelingen wat de plek uitermate geschikt maakt als uitvalsbasis voor 
recreatieve activiteiten.  
 

2.2  Bezoekerscentrum Waalbos 
Functies 
Op het perceel tussen molen 'De Kerseboom' en het woonperceel Waalweg 9 is een bezoekerscentrum 
beoogd dat huisvesting zal bieden aan drie organisaties: Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW), IJsclub 
Rijsoord en Omstreken (IJRO) en Stichting de Rijsoordse Molen (SRM). De SNW wil het gebouw 
ondermeer gaan gebruiken als bezoekerscentrum, als uitvalsbasis voor vrijwilligers die aan de slag gaan 
in het Waalbos en als startpunt voor excursies en activiteiten. Voor de IJRO is vooral de opslag van 
machines en apparatuur van belang. Ook de SRM wil het gebouw gaan gebruiken voor opslag omdat het 
in de molen ontbreekt aan een vochtvrije opslagruimte. Daarnaast beschikt de molen niet over eigen 
sanitaire voorzieningen en warm stromend water. Omdat niet kan worden voldaan aan de eisen van de 
Arbowet vanwege de te beperkte ruimte en de inbreuk op de historische waarden van de molen, wil de 
SRM gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het bezoekerscentrum.  
 
Samenvattend willen de organisaties het gebouw gaan gebruiken voor de volgende activiteiten: 
 geven van workshops; 
 tentoonstellingen; 
 natuureducatie, lezingen en voorlichting over de geschiedenis van Rijsoord; 
 uitvalsbasis voor excursies; 
 vergaderingen van het bestuur en bijeenkomsten met vrijwilligers; 
 kleinschalige verkoop natuurproducten en gemalen molenproducten; 
 opslagruimte. 
 
Gebouw 
Voor bovenstaande activiteiten is een oppervlakte benodigd van maximaal 225 m2 (maximaal 50 
personen). Het gebouw krijgt een maximale hoogte van 3 meter. Deze hoogte is afgestemd op de 
hoogte van de onderkant van de onderste wiek van de molen zodat het gebouw geen invloed heeft op 
de windvang van de molen. Het streven is om het gebouw door middel van het ontwerp zoveel mogelijk 
te integreren in de omgeving. Het voorlopig ontwerp gaat daarom uit van de realisering van een  
grondwal waartegen het gebouw aan drie zijden wordt gebouwd. Zo wordt het bezoekerscentrum door 
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het oplopende talud van de grondwal grotendeels aan het zicht onttrokken en een groene omgeving 
gewaarborgd. Alleen aan de zuidwestzijde wordt het talud onderbroken ten behoeve van de entree, 
lichttoetreding en een terras met uitzicht op het Waalbos. Een voorlopig ontwerp is weergegeven in 
figuur 3.2. 
 

 
Figuur 3.2  Voorlopig schetsontwerp (bron: Stroom Architecten) 
 
Het bezoekerscentrum zal op duurzame wijze worden ontwikkeld. Gebruik zal worden gemaakt van 
herbruikbare materialen en bouwmaterialen met een lange levensduur. Daarnaast is het uitgangspunt 
dat het gebouw zo veel mogelijk zelfvoorzienend is. Door het gebruik van zon- en windenergie voor 
verwarming en elektrische voorzieningen en met gebruikmaking van opslag van warmte en elektriciteit 
voor korte en lange termijn (seizoensopslag) kan het gebouw onafhankelijk van het elektriciteitsnet 
worden gemaakt, eventueel met gebruik van een minimale hoeveelheid fossiele of bio brandstof. 
Hemelwater kan worden opgevangen en gezuiverd als drinkwater worden gebruikt. 
 
Locatie 
Met betrekking tot de locatie van het gebouw is een centrale ligging gewenst met veilige en korte 
loopafstanden naar het parkeerterrein, de molen en de ijsbaan. Omdat de exacte locatie van het 
gebouw nog niet bekend is, is op de verbeelding een bouwvlak opgenomen waarbinnen het 
bezoekerscentrum (inclusief taluds) gerealiseerd moet worden. De minimale afstand van het bouwvlak 
tot de Waalweg bedraagt 14 meter, wederom om het zicht op het gebouw vanaf de weg zoveel mogelijk 
te beperken. De afstand tot de naastgelegen percelen bedraagt minimaal 15 meter (perceel molen) 
respectievelijk 30 meter (woonperceel Waalweg 9). 
 
Ontsluiting en parkeren 
De hoofdontsluiting van het bezoekerscentrum gaat plaatsvinden via het bestaande parkeerterrein 
tussen de woningen Waalweg 3 en Waalweg 5. Ook in de huidige situatie vormt dit parkeerterrein een 
belangrijke toegang tot het Waalbos. In het verlengde van het bestaande parkeerterrein van het 
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nabijgelegen restaurant zijn 30 parkeerplaatsen voor het Waalbos aangelegd. Het bezoekerscentrum zal 
mede vanwege de gecombineerde functies mogelijk meer verkeer aantrekken dan uitsluitend 
recreanten van het Waalbos. De omvang van het beoogde gebouw is echter beperkt en biedt ruimte aan 
maximaal 50 personen. Voor maximaal 50 bezoekers en enkel vrijwilligers zijn 30 parkeerplaatsen 
voldoende. Aandachtspunt hierbij is wel dat de parkeerplaats sociaal veilig ingericht moet zijn. Bij 
verdere uitwerking van het bezoekerscentrum moet een integraal ontwerp worden gemaakt waarbij dit 
aspect goed is opgenomen. Tevens zal een fietsenstalling bij het bezoekerscentrum worden 
gerealiseerd. 
 
Daarop aanvullend zal het terrein rondom het bezoekerscentrum rolstoel- en rollator toegankelijk 
moeten zijn. Daartoe wordt aan de noordzijde van het bezoekerscentrum een ontsluiting gerealiseerd 
die vanaf de Waalweg toegang biedt tot invalideparkeerplaatsen. Deze ontsluiting zal ook worden 
gebruikt voor de bevoorrading van het bezoekerscentrum.  
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Hoofdstuk 3  Ruimtelijk beleidskader 

3.1  Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het voor het plangebied relevante vigerende ruimtelijke 
beleidskader. Daarbij is van belang dat de omgeving van het plangebied al van een op recreatie gerichte 
bestemming is voorzien en ingericht is als (extensief) recreatiegebied. Het initiatief is ook dermate 
kleinschalig dat het raakvlak met zowel rijksbeleid als provinciaal beleid zeer beperkt is. Met de 
toevoeging van het bezoekerscentrum wordt aangesloten op de regionale en gemeentelijke ambities 
om het recreatieve karakter van het Waalbos te versterken. 
 

3.2  Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (maart 2012) 
Het rijksbeleid voor de ruimtelijke ordening is vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR). In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig. Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest 
voor een selectieve inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk 
verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden 
beleidsvrijheid. De belangen zijn vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
Het Barro (voorheen AMvB Ruimte) is op 30 december 2011 in werking getreden. Het Barro stelt niet 
alleen regels omtrent de 13 aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte, maar stelt ook regels die in bestemmingsplannen moeten worden 
opgenomen. 
 
Toetsing rijksbeleid 
Het SVIR en het Barro bevatten geen relevante passages voor de ontwikkeling in het plangebied. 
 

3.3  Provinciaal en regionaal beleid 
Visie Ruimte en Mobiliteit 
De Visie ruimte en mobiliteit (VRM), vastgesteld op 9 juli 2014, geeft op hoofdlijnen sturing aan de 
ruimtelijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Hoofddoel van de VRM is 
het scheppen van voorwaarden voor een economisch krachtige regio. Dat betekent: ruimte bieden om 
te ondernemen, het mobiliteitsnetwerk op orde en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. De 
VRM bevat een nieuwe sturingsfilosofie. De kern daarvan is:  
 Ruimte bieden aan ontwikkelingen.  
 Aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar woningen, bedrijfsterreinen, kantoren, winkels en 

mobiliteit.  
 Allianties aangaan met maatschappelijke partners.  
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 Minder toetsen op regels en meer sturen op doelen. 
 
In het VRM zijn vier thema's te onderscheiden; 
1. beter benutten en opwaarderen van wat er is; 
2. vergroten van de agglomeratiekracht; 
3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit; 
4. bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving. 
 
Op de kaart behorende bij de structuurvisie is het plangebied gelegen binnen het rivierdeltalandschap, 
deels binnen bestaand bebouwd gebied. Het Waalbos is opgenomen in het 'recreatiegebied rond de 
stad'. Het betreft een gebied met specifieke waarde (categorie 2). Ruimtelijke ontwikkelingen in deze 
gebieden zijn mogelijk, maar met inachtneming van de specifieke waarden naast de generieke bijdragen 
aan de ruimtelijke kwaliteit. Het beschermde ruimtelijk beleid richt zich met name op de molen en de 
daarbij behorende biotoop. 
 
Verordening Ruimte 
In samenhang met de structuurvisie is de Verordening Ruimte vastgesteld. De regels in deze verordening 
zijn bindend en werken door in gemeentelijke plannen. De volgende artikelen zijn relevant voor de 
gewenste ontwikkeling: 
 
Artikel 2 Algemene regels ter zake van bestemmingsplannen 
Lid 1 regionale afstemming 
Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een nieuwe ontwikkeling met wonen, bedrijven, zelfstandige 
kantoren, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen voorziet in een aantoonbare behoefte en is 
gebaseerd op een regionale visie op het programma terzake of is tenminste regionaal afgestemd. 
 
Lid 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 
Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een nieuwe ontwikkeling met wonen, bedrijven, zelfstandige 
kantoren, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen houdt rekening met de navolgende 
voorkeursvolgorde: 
 het benutten van locaties voor herstructurering, intensivering of transformatie binnen bestaand 

stedelijk en dorpsgebied; 
 het benutten van locaties aansluitend aan bestaand stedelijk en dorpsgebied. 
 
Toetsing provinciaal en regionaal beleid 
Deze ontwikkeling maakt de bouw van een bezoekerscentrum mogelijk binnen een bestaand 
recreatiegebied. De bouw komt voort uit de behoefte aan een thuisbasis voor natuurvrijwilligers 
(Stichting Natuurbeheer Waalbos) en een plek waar bezoekers informatie kunnen krijgen over het 
gebied. De ontwikkeling van het bezoekerscentrum betreft, gezien de aard en omvang ervan, geen 
nieuwe stedelijke ontwikkeling. Er is immers sprake van een kleinschalig bezoekerscentrum met een 
recreatieve functie die passend is bij en ondersteunend is voor de recreatieve functie van het Waalbos. 
De ontwikkeling past bij de aard en schaal van het landschap. Ook in het ontwerp van het gebouw wordt 
voorzien in een goede landschappelijke inpassing. Ter plekke wordt de ruimtelijke kwaliteit niet 
aangetast. Toetsing aan de molenbiotoop is opgenomen in paragraaf 4.9. 
 

3.4  Gemeentelijk beleid 
Structuurvisie Ridderkerk 2020 
In de structuurvisie wordt als belangrijke kernkwaliteit van Ridderkerk aangegeven dat de Ridderkerker 
in de gemeente zelf kan wonen en werken en recreëren. Kernpunten van de structuurvisie zijn: 
 De wijk centraal. Wonen, werken, leren en voorzieningen zijn in elkaars nabijheid te vinden; 
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 Het karakter van de wijken en de woningvoorraad sluiten aan bij de woonwensen van de huidige en 
toekomstige Ridderkerker; 

 Alle wijken worden levensloopbestendig en zijn geschikt voor alle leeftijden; 
 Ridderkerk streeft functiemenging na. Wonen, werken, leren, landschap en voorzieningen worden 

gemengd en onderling goed verbonden. 
 
Het Waalbos wordt gezien als een visitekaartje. Om de rust en het karakter van het recreatiegebied te 
behouden is een goed beheer noodzakelijk. 
 
Omgevingsvisie Ridderkerk (concept) 
In de gemeente Ridderkerk wordt gewerkt aan een nieuwe omgevingsvisie. Deze visie geeft kaders voor 
het beleid en richting aan ontwikkelingen tot 2035. Ingezet wordt op het behouden en verbeteren van 
de kwaliteit van de leefomgeving. Als kernwaarden worden genoemd:  
 sterke wijken, goed verbonden; 
 groen-blauwe oase; 
 kloppend hart. 
 
Naast de overkoepelende opgaven 'naar een duurzame gemeente' en 'gezondheid' zijn voor elke 
kernwaarde opgaven geformuleerd. Het groen-blauwe raamwerk kan robuuster worden gemaakt, 
verder worden uitgebreid en gedifferentieerd. Om dit te realiseren, wordt onder andere ingezet op 
meer recreatie, groen en wonen langs de rivieren. Verwezen wordt naar de Waalvisie waarin 
sleutelplekken zijn aangewezen, waardoor de aantrekkelijke kwaliteiten van de Waaloever worden 
beschermd en benut. 
 
Waalvisie 
Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 is de Waalvisie op 23 maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. 
In de Waalvisie is de locatie opgenomen als sleutelplek waar een centraal gebouw is beoogd voor 
(natuur)educatie en voor de vrijwilligers die actief zijn in het Waalbos. De sleutelplek ligt centraal in het 
Waalgebied temidden van een rijke geschiedenis en nieuwe ontwikkelingen wat de plek uitermate 
geschikt maakt als uitvalsbasis voor recreatieve activiteiten.  
 
Bestemmingsplan 'Waalbos' 
Ter plaatse van het plangebied vigeert bestemmingsplan 'Waalbos', welke is vastgesteld op 26 juni 2008. 
Voor de locatie geldt de bestemming 'Bos en Natuurgebied' (zie figuur 2.1). Tevens is de aanduiding 
'Molenbiotoop' op het hele plangebied van toepassing en de dubbelbestemming 'Archeologisch 
Waardevol Gebied'. Een smalle strook langs de Waalweg is van de dubbelbestemming 'Primair 
Waterkeringsdoeleinden' voorzien. 
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Figuur 2.1  Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Waalbos' 
 
Toetsing gemeentelijk beleid 
De realisatie van het bezoekerscentrum is niet mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan, 
maar is wel in overeenstemming met het gemeentelijk beleid. Het bezoekerscentrum is van 
toegevoegde waarde voor het recreatiegebied, zowel wat betreft natuureducatie als natuurbeheer. In 
de Waalvisie is de locatie opgenomen als sleutelplek. 
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Hoofdstuk 4  Sectorale aspecten 

4.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de sectorale aspecten beschreven die voor dit bestemmingsplan relevant zijn. 
De resultaten en conclusies van de onderzoeken zijn per aspect opgenomen in de betreffende 
paragraaf. 
 

4.2  Milieueffectrapportage 
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 planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-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 conclusies 
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 2000 of meer 
woningen omvat (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2). De beoogde ontwikkeling 
bestaat uit de realisatie van een bezoekerscentrum van maximaal 225 m2 en blijft dan ook ruim onder de 
drempelwaarde.  
 
Opgemerkt dient te worden dat voor activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden 
voldoen, toch dient te worden nagegaan of er sprake kan zijn van belangrijke gevolgen voor het milieu. 
Gelet op de kenmerken van het plan zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de 
drempelwaarden uit het Besluit m.e.r., de plaats van het plan en de kenmerken van de potentiële 
effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken 
van de verschillende milieuaspecten zoals deze in de volgende paragrafen zijn opgenomen. Voor dit 
bestemmingsplan is dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure noodzakelijk conform 
het Besluit m.e.r.. 
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4.3  Wegverkeerslawaai 
Toetsingskader 
Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven - bevinden zich op grond van de 
Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg getoetst moet 
worden. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen of buiten 
stedelijke ligging. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook 
bij 30 km/h-wegen de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting te worden onderbouwd.  
 
Onderzoek en conclusie 
Met dit bestemmingsplan worden geen nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt. Tevens 
worden geen nieuwe wegen of aanpassingen aan wegen mogelijk gemaakt waarbinnen bestaande 
geluidsgevoelige functies zijn gelegen. Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai kan daarom 
achterwege blijven. 
 

4.4  Bodem 
Normstelling en beleid 
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden 
gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken 
of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is 
van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende 
bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden 
gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor 
een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat niet 
functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd.  
 
Onderzoek en conclusie 
In geval van functiewijziging dient een verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd naar de 
bodemgesteldheid in het plangebied. Aangezien de grond reeds bestemd is voor recreatieve 
doeleinden, is dit planologisch niet aan de orde. Gelet hierop is de bodemkwaliteit voldoende voor de 
beoogde functie. In het kader van de omgevingsvergunning voor bouwen is wel een actueel 
bodemonderzoek  vereist. 
 

4.5  Kabels en leidingen 
Afwegingskader  
Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens 
dient rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden met zones waarbinnen mogelijke 
beperkingen gelden. Planologisch relevante leidingen zijn leidingen waarin de navolgende producten 
worden vervoerd: 
 gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen; 
 aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18”; 
 defensiebrandstoffen; 
 warmte en afvalwater, ruwwater of halffabricaat voor de drink- en industriewatervoorziening met 

een diameter groter of gelijk aan 18”. 
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Onderzoek en conclusie 
In de paragraaf externe veiligheid is ingegaan op de in de omgeving van het plangebied aanwezige 
risicorelevante leiding. Met eventueel aanwezige overige planologisch gezien niet-relevante leidingen 
(zoals rioolleidingen, leidingen nutsvoorzieningen, drainageleidingen) in of nabij het plangebied hoeft in 
het bestemmingsplan geen rekening te worden gehouden.  
 

4.6  Externe veiligheid 
Beleid en normstelling 
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 overschrijdt. 
 
Risicorelevante inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's waaraan burgers 
in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar 
minimum te beperken. Op basis van het Bevi geldt voor het PR 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 het Basisnet in werking 
getreden. Het Bevt vormt de wet- en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het Basisnet. Met 
het inwerking treden van het Bevt vervalt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. 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. Tevens worden in het Basisnet de 
plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Hiermee wordt geanticipeerd op de 
beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met deze plasbrandaandachtsgebieden. 
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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. 
 
Buisleidingen 
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. In dat besluit 
wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook 
voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op grond van het Bevb dient zowel bij 
consoliderende bestemmingsplannen als bij ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot 
het plaatsgebonden risico en de hoogte van het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke 
stoffen door buisleidingen. 
 
Gemeentelijk beleid 
De gemeente Ridderkerk beschikt over een beleidsvisie externe veiligheid. Deze beleidsvisie bevat het 
samenhangend beleid ten aanzien van externe veiligheid. In de visie is een bijlage opgenomen met een 
overzicht van alle risicobronnen met bijbehorende risico's. In de bijlagen is tevens een scenario-analyse 
opgenomen van de meest waarschijnlijke en worst-case ongevalscenario's. De beleidsvisie is 
kaderstellend voor het nemen van ruimtelijke besluiten en het verlenen van vergunningen waarbij 
externe veiligheid in het geding is. 
 
Onderzoek  
Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg  
Ten noordoosten van het plangebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de A16. Uit het 
Basisnet Weg blijkt dat deze weg een PR 10-6 risicocontour heeft van 26 m. Ook is rondom de weg 
sprake van een plasbrandaandachtsgebied van 30 m. Het maatgevende invloedsgebied voor het 
groepsrisico bedraagt 355 m, als gevolg van het vervoer van brandbare gassen. 
 
Het plangebied ligt op circa 540 m vanaf de A16, ver buiten de PR 10-6 risicocontour, het 
plasbrandaandachtsgebied en het maatgevende invloedsgebied voor het groepsrisico. Gelet op de  
grote afstand van het plangebied tot de A16, het kleinschalige karakter van de beoogde ontwikkeling en 
het feit dat het groepsrisico kleiner is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde, vormt deze weg geen 
belemmering voor de beoogde ontwikkeling. De beoogde ontwikkeling is niet van invloed op de hoogte 
van het groepsrisico. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen  
Ten zuiden van het plangebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats door een hogedruk 
aardgasleiding (A-555-KR). Deze leiding heeft een uitwendige diameter van 42,01 inch en een maximale 
werkdruk van 66,2 bar. Hierdoor bedraagt het invloedsgebied van deze buisleiding 490 m. De afstand 
tot het plangebied is circa 250 m. Het plangebied ligt dus binnen het invloedsgebied van de buisleiding. 
Uit de 'Visie externe veiligheid' (gemeente Ridderkerk, november 2011) blijkt dat de PR 10-6 
risicocontour van de buisleiding niet buiten de leiding ligt. De PR 10-6 risicocontour staat de vaststelling 
van het bestemmingsplan dan ook niet in de weg. Daarnaast blijkt dat het groepsrisico van de leiding 
ruim onder de oriëntatiewaarde ligt. In dit bestemmingsplan wordt een bezoekerscentrum mogelijk 
gemaakt. Gelet op het kleinschalige karakter van de beoogde ontwikkeling en de afstand tussen de 
aardgasleiding en het plangebied zal de ontwikkeling niet van invloed zijn op de hoogte van het 
groepsrisico. De aanwezigheid van de leiding vormt dan ook geen belemmering voor de beoogde 
ontwikkeling.  
 
Kijfhoek  
Ten zuiden van het plangebied is op een afstand van circa 1,6 km het rangeerterrein Kijkhoek gelegen. 
Kijfhoek is een inrichting die onder het Bevi valt. De milieuvergunning van de inrichting is op 16 juni 
2009 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ambtshalve gewijzigd. De wijziging betrof het 
toepassen van een andere rekenmethodiek voor het berekenen van de risico's, het opleggen van 



  21  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   05900.20170007 
  

risicomonitoringssystemen en het aanpassen van de voorschriften met betrekking tot de risico's. In het 
kader van deze wijziging is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd. In onderstaande figuur is 
de PR 10-6-risicocontour weergegeven. Het plangebied ligt ruim buiten deze contour. Het PR vormt 
daarom geen belemmering voor de vaststelling van dit bestemmingsplan. Naast het PR is het 
invloedsgebied van het GR van het rangeerterrein Kijfhoek van belang. Dit invloedsgebied is zeer ruim 
(circa 5 km). Het plangebied ligt binnen dit invloedsgebied. Gelet op het kleinschalige karakter van de 
beoogde ontwikkeling en de afstand tussen het rangeerterrein en het plangebied zal de ontwikkeling 
niet van invloed zijn op de hoogte van het groepsrisico. Uit bovengenoemde QRA blijkt daarnaast dat de 
oriëntatiewaarde van het GR niet wordt overschreden. De aanwezigheid van de inrichting vormt dan 
ook geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
Door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is in opdracht van o.a. de gemeente Ridderkerk een 
beheerplan voor het groepsrisico van Kijfhoek opgesteld (Beheerplan groepsrisico Kijfhoek, april 2012). 
Als uitgangspunt voor het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen plannen binnen en buiten een 
straal van 1.000 meter rondom het rangeerterrein. Voor plannen binnen het invloedsgebied, maar 
buiten de schil van 1.000 meter blijkt dat het effect marginaal, en pas aan de orde in geval er een 
toename is van de populatie van ten minste 500 personen per hectare. Hier is in dit geval geen sprake 
van. Wel dient de gemeente een melding te doen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Dit is 
noodzakelijk om de gevolgen voor populatie in het invloedsgebied te monitoren. 
 

 
Figuur 4.1  Ligging PR 10-6-risicocontour rangeerterrein Kijfhoek (bron: www.risicokaart.nl) 
 
Verantwoording groepsrisico 
Vanwege de ligging binnen het invloedsgebied van verscheidene risicobronnen dient het groepsrisico te 
worden verantwoord. In deze verantwoording wordt ingegaan op de aspecten zelfredzaamheid, 
bestrijdbaarheid en bereikbaarheid.  
 
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 
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richtlijnen zoals beschreven in de NVBR publicatie “Handleiding bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid”. 
 
Het plangebied wordt ontsloten door de Waalweg die aansluit op de Rijksstraatweg in oostelijke richting 
en de Langeweg in westelijke richting. Deze route kan gebruikt worden als vluchtroute voor de 
aanwezige personen. Hiermee kunnen zij van de risicobron af vluchten, afhankelijk van welke risicobron. 
Gelet op bovenstaande zijn de bestrijdbaarheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten goed te noemen. 
 
Zelfredzaamheid 
Het uitgangspunt is dat de meerderheid van de aanwezige personen binnen het plangebied zelfredzaam 
zullen zijn. Aanwezige kinderen en ouderen worden beschouwd als minder zelfredzame personen. Er 
wordt uitgegaan van het feit dat de ouders/verzorgers de kinderen en ouderen kunnen begeleiden 
zodat zij gezamenlijk kunnen vluchten. 
 
In het kader van het wettelijk vooroverleg is advies ingewonnen bij de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond (VRR). Voor voorliggend bestemmingsplan wordt door de VRR het volgende 
geadviseerd: 'Draag zorg voor een goede voorlichting en instructie van de aanwezige personen zodat 
men weet hoe te handelen tijdens een calamiteit. Als hulpmiddel kan hiervoor gebruik worden gemaakt 
van de campagne "Goed voorbereid zijn heb je zelf in de hand". Doorgaans is schuilen in een gebouw de 
beste optie; sluit ramen en deuren, schakel het ventilatiesysteem af, blijf weg van ramen en schuil bij 
voorkeur in dat deel van het gebouw dat zo ver mogelijk van het incident af is gelegen. Op de website 
"www.rijnmondveilig.nl" vindt u meer informatie over wat te doen in geval van een incident.' 
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat het plan voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van externe 
veiligheid. Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 
 

4.7  Bedrijven en milieuhinder 
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 de betreffende 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  
Het plangebied is gelegen aan de Waalweg, nabij het Waalbos. Aan de Waalweg zijn enkele woningen 
en bedrijven gevestigd. Gelet op de ligging in het buitengebied en beperkte milieuhinderlijke functies in 
de omgeving kan het gebied getypeerd worden als 'rustig buitengebied'.  
 
Een bezoekerscentrum zoals in voorliggend plan is voorzien, is niet opgenomen in de VNG-publicatie. De 
activiteiten ter plaatse zijn vergelijkbaar met de categorie 'Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. (SBI 9101, 
9102). Hiervoor geldt een richtafstand van 10 m in een rustig buitengebied.  
 
De dichtstbijzijnde woning is gelegen aan de oostkant van het plangebied en ligt op een afstand van 
circa 10 m tot aan de grens van het plangebied. Het bezoekerscentrum zal op circa 30 m van het 
woonperceel gerealiseerd worden. De totale afstand tussen de woning en het beoogde 
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bezoekerscentrum bedraagt daarom circa 40 m. Aan de richtafstand wordt dan ook voldaan. Ter plaatse 
van de omliggende woningen is er sprake van een goed woon- en leefklimaat.  
 
Conclusie  
Ten gevolge van de ontwikkeling is er ter plaatse van de omliggende woningen sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 

4.8  Luchtkwaliteit 
Beleid en Normstelling  
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 (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) 
bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide 
en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk 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 
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 4.4  Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 
 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 
hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 
leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in 
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
 
Besluit niet in betekenende mate 
In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen voor 
de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 
onderscheiden: 
 een plan heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³); 
 een plan 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 en 
3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet 
meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen. 

 
Onderzoek  
Het bezoekerscentrum betreft een aanvullende functie waar personen die ook in de huidige situatie het 
Waalbos en de molen bezoeken, gebruik van kunnen maken. Het aantal extra bezoekers en daarmee de 
toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van het nieuwe bezoekerscentrum, is beperkt. 
Het effect op de luchtkwaliteit bedraagt in geen geval meer dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde 
NO2 en PM10. Op basis hiervan draagt het plan niet in betekenende mate bij aan de toename van de 
hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof in de lucht. Er wordt dus voldaan aan de 
luchtkwaliteitswetgeving en nader onderzoek is niet noodzakelijk. 
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In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het wel van belang om een indicatie van de 
luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied te geven. Dit is gedaan aan de hand van de 
NSL-monitoringstool 2016 (www.nsl-monitoring.nl) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit hoort. Hieruit blijkt dat in 2015 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn 
stof direct langs de Rijksstraatweg (als maatgevende doorgaande weg nabij het plangebied) ruimschoots 
onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer zijn gelegen. Omdat direct langs deze weg 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 weg ligt. Daarom is 
ter plaatse van het hele plangebied sprake van een aanvaardbaar leefklimaat. 
 
Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied. Ter 
plaatse van het plangebied is er sprake van een aanvaardbaar leefklimaat. 
 

4.9  Archeologie en cultuurhistorie 
Beleidskader 
De gemeente Ridderkerk heeft in 2013 erfgoedbeleid en beleidsinstrumenten vastgesteld, waaronder 
de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Ridderkerk. Hiermee is een tijdige en volwaardige inbreng 
van archeologische belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen gewaarborgd. Dit beleid sluit aan op en 
komt mede voort uit het rijksbeleid en het provinciale beleid dat naar aanleiding van het Europese 
'Verdrag van Malta' is ontwikkeld en dat sinds 1 juli 2016 van kracht is via de Erfgoedwet. Doel van het 
archeologisch beleid is (1) te zorgen voor het behoud van archeologische waarden ter plaatse in de 
bodem; (2) te zorgen voor de documentatie van archeologische waarden indien behoud ter plaatse niet 
mogelijk is; (3) te zorgen dat de resultaten van het archeologisch onderzoek bereikbaar en kenbaar zijn 
voor derden. 
 
Het vaststellen, waarderen en documenteren van archeologische waarden binnen een te ontwikkelen 
plangebied vindt binnen de archeologische monumentenzorg gefaseerd plaats. Na een 
bureauonderzoek kan het nodig zijn een archeologische inventarisatie in het veld uit te voeren. De 
resultaten van de inventarisatie kunnen vervolgens leiden tot een aanvullend archeologisch onderzoek. 
De resultaten van laatstgenoemd onderzoek vormen het uitgangspunt bij de keuze om een vindplaats te 
behouden, op te graven, waarnemingen uit te voeren tijdens het bouwproject of geen verdere stappen 
te ondernemen.  
 
Archeologische dubbelbestemmingen 
Ter bescherming van de eventuele archeologische waarden is voor het plangebied de archeologische 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'  opgenomen. Hier geldt een bouwregeling en een 
omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden met 
een oppervlak groter dan 6 m² en die tevens dieper reiken dan 30 cm beneden maaiveld.  
 

4.10  Molenbiotoop 
Het plangebied ligt binnen de beschermingszone (molenbiotoop) van de naastgelegen molen 'De 
Kersenboom'. Op basis van de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Waalbos' (artikel 
23 'Molenbiotoop'), gelden beperkingen ten aanzien van het bouwen. 
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De Stichting de Rijsoordse Molen (SRM) is één van de initiatiefnemers voor de realisatie van het 
bezoekerscentrum. De stichting wil gebruik maken van de faciliteiten van het beoogde gebouw omdat 
de molen daar niet de ruimte voor biedt. Zo beschikt de molen niet over sanitaire voorzieningen, warm 
stromend water en een geschikte ruimte voor ondermeer de ontvangst van groepen schoolkinderen die 
de molen komen bezichtigen en een vergaderruimte voor het bestuur van de stichting. Vanwege de 
inbreuk op de historische waarden van de molen kunnen deze voorzieningen niet in de molen worden 
gerealiseerd. Het is daarom de wens van de stichting om in de directe nabijheid van de molen een 
onderkomen te realiseren. 
 
Ter voorbereiding op dit bestemmingsplan heeft een overleg plaatsgevonden met de molenbeheerders. 
Als voorwaarden zijn gesteld dat het gebouw niet hoger wordt opgetrokken dan de hoogte van de 
onderkant van de onderste wiek. Omdat de molen op een ruim 2 m hoge verhoging is geplaatst, wordt 
hieraan voldaan als de bouwhoogte beperkt blijft tot 3 m. Daarnaast zijn de belangrijke vrije 
windvanglijnen voor de molen ingetekend. Het grootste deel van het bouwvlak is buiten deze lijnen 
gesitueerd. Rondom het bezoekerscentrum zullen geen nieuwe hoge bomen worden aangeplant. 
 
De aanwezige molenbiotoop staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg. 
 

4.11  Ecologie 
Toetsingskader 
Met de Wet natuurbescherming (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). 
 
Natura-2000 gebieden 
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). 
Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een 
passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de 
natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze zekerheid niet is verkregen, kan 
het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 
 alternatieve oplossingen zijn niet voor handen; 
 het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard; en 
 de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 

samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft. 
 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden 
plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep 
op soorten en habitats. 
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
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.  
 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of 
beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen 
Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan 
moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien 
direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, 
genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I 
bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te 
verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van 
dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en 
vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn.  
 
Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de 
bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze 
verboden. Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De 
noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van 
de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden.  
 
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de Wet natuurbescherming 
de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer bij de uitvoering geen ingrepen 
nodig zijn waarvoor geen vergunning of ontheffing ingevolge de wet wordt verkregen.  
 
Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming provincie 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 
deze 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 vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, 
zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De 
afstand tot  het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied de Oude Maas bedraagt circa 3 kilometer. 
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Het plangebied ligt buiten beschermde natuurgebieden. Directe effecten zoals areaalverlies en 
versnippering kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien de afstand tot natuurgebieden kunnen ook 
verstoring en verandering van de waterhuishouding worden uitgesloten. Qua stikstofdepositie 
genereert het plan geen problemen. Het Natura 2000-gebied Oude Maas is niet gevoelig voor 
stikstofdepositie. Significante negatieve effecten op beschermde gebieden kunnen derhalve worden 
uitgesloten. De Wet natuurbescherming en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het plan 
dan ook niet in de weg.  
 
Soortenbescherming 
Het plangebied is aan de hand van een veldbezoek op 6 februari 2017 beoordeeld op het mogelijk 
voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. Het rapport is opgenomen als bijlage 1. Uit het 
onderzoek blijkt dat het voorkomen van beschermde soorten, inclusief broedvogels, is uitgesloten. Om 
deze situatie niet te laten veranderen is het noodzakelijk dat het gebied regelmatig wordt gemaaid en 
waterplassen op het land worden tegengegaan. 
 
Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op beschermde natuurgebieden of 
beschermde soorten. Het aspect ecologie vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoering van het 
plan. 
 

4.12  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 
is overleg gevoerd met de waterbeheerder over de voorgestane ontwikkeling. Het waterschap stemt in 
met voorliggende waterparagraaf. 
 
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 (WBP) (2016-2021) 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 bij voorkeur worden afgekoppeld en direct 
worden geloosd op oppervlaktewater. Dit vermindert de vuiluitworp uit het gemengde rioolstelsel en 
verlaagt de belasting van de afvalwaterzuivering. De toename van verhard oppervlak leidt tot een 
zwaardere belasting van het oppervlaktewatersysteem en leidt met regelmaat tot wateroverlast 
stroomafwaarts. Om de zwaardere belasting van het oppervlaktewatersysteem onder normale 
omstandigheden tegen te gaan is het brengen van hemelwater vanaf verhard oppervlak op het 
oppervlaktewaterlichaam specifiek vergunningplicht gesteld. Bij een toename van aaneengesloten 
verhard oppervlak van 500 m² of meer in stedelijk gebied of 1.500 m2 of meer in landelijk gebied dient 
een vergunning aangevraagd te worden in het kader van de Keur. De versnelde afvoer als gevolg van de 
toename aan verharding moet volledig worden gecompenseerd door het aanbrengen van een 
gelijkwaardige vervangende voorziening (compensatieplicht), met een oppervlakte van 10% van de 
toename van verharding. Het waterschap geeft in volgorde de voorkeur aan de volgende gelijkwaardige 
voorzieningen: 
 Nieuw te graven oppervlaktewater in de directe nabijheid van de verhardingstoename; 
 Nieuw te graven oppervlaktewater binnen hetzelfde peilgebied; 
 Nieuw te graven oppervlaktewater in het benedenstrooms gelegen peilgebied of een eventueel 

alternatief. 
 
Huidige situatie 
Algemeen 
Het plangebied bestaat momenteel uit grasland dat onderdeel uitmaakt van het recreatiegebied 
Waalbos. De bodem in het plangebied bestaat uit zware klei. In het plangebied is er sprake van 
grondwatertrap VI. Dat wil zegen dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand varieert tussen 0,40 en 
0,80 m beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwatertrap op meer dan 1,20 m beneden 
maaiveld ligt. De maaiveldhoogte in het plangebied is circa NAP -1,3 m.  
 
Waterkwantiteit 
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn diverse waterlopen aanwezig. Deze zijn 
weergegeven in figuur 4.2 waarin de globale ligging van het plangebied in oranje is omkaderd. De rode 
watergangen (T14552 en T31910) betreffen 'overige watergangen'. De watergang W38999 die direct ten 
noorden van het plangebied loopt betreft een 'wegsloot'. Voor de overige watergangen en wegsloot 
geldt een beschermingszone van 1 m. Verder ten noorden van het plangebied ligt de Waal (B11186). Dit 
is boezemwater en voor dit type watergang geldt een beschermingszone van 3 m. Binnen deze 
beschermingszones gelden beperkingen voor bouwen en aanleggen om onderhoud aan de watergangen 
mogelijk te houden. Het plangebied is deels gelegen binnen deze beschermingszones.  
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Figuur 4.2  Uitsnede Legger Waterschap Hollandse Delta (www.wshd.nl) met ligging plangebied 
(oranje) 
 
Veiligheid en waterkeringen 
Ter plaatse van de Waalweg, ten noorden van het plangebied, is een regionale waterkering gelegen. 
Voor deze waterkering geldt geen beschermingszone.  
 
Afvalwaterketen en riolering 
Het plangebied is niet aangesloten op het rioleringsstelsel. 
 
Toekomstige situatie 
Algemeen 
De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van een bezoekerscentrum. Bij een toename 
aan verhard oppervlak van meer dan 500 m2 in stedelijk gebied of 1.500 m2 of meer in landelijk gebied 
dient er volgens het beleid van waterschap Hollandse Delta, 10% van de toename aan functioneel open 
water gerealiseerd te worden. Het plangebied ligt in landelijk gebied. 
 
Het regenwater zal zoveel mogelijk worden hergebruikt. Overschotten worden geloosd op het 
naastliggende maaiveld en watergangen. De toename in verharding bedraagt circa 225 m2 en ligt onder 
de grenswaarde van 1.500 m2. Als gevolg van de toename in verharding zijn watercompenserende 
maatregelen dan ook niet noodzakelijk.  
 
Ten behoeve van de ontwikkeling wordt de watergang T31910 deels gedempt. De te dempen lengte van 
de watergang bedraagt circa 65 m. In het verleden zijn voor de ontwikkeling van het Waalbos grote 
percelen met glas gesaneerd en is veel nieuw water gerealiseerd. Hiervoor zijn door het waterschap 
diverse watervergunningen verleend. Dit geldt ook voor de locatie waar het bezoekerscentrum komt. 
Voor deze locatie is de vergunning D0023335 van toepassing die op 18 juli 2014 is verleend aan Dienst 
Landelijk Gebied te Den Haag. In deze vergunning is ook de demping van watergang T31910 
meegenomen. Op basis hiervan zijn aanvullende watercompenserende maatregelen als gevolg van de 
demping dan ook niet noodzakelijk.  
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Veiligheid en waterkeringen 
Het bezoekerscentrum is niet gelegen binnen de beschermingszone van een primaire waterkering. De 
Waalweg betreft een boezemkade met als functie het vasthouden van het water in de Waal. De 
zonering van deze boezemkade beperkt zich tot halverwege de sloot aan de noordzijde van het 
plangebied en reikt dan ook niet over het plangebied. De ontwikkeling heeft daarmee geen invloed op 
de waterveiligheid in de omgeving. 

 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, 
niet-uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. Het 
bezoekerscentrum zal op duurzame wijze worden ontwikkeld. Uitgangspunt is dat er geen aansluitingen 
op nutsvoorzieningen nodig zullen zijn. Waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van alternatieve 
energiebronnen en hergebruik van water.  
 
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 ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. 
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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 het bezoekerscentrum een belangrijke beheer- en gebruiksfunctie. 
 
De planopzet biedt flexibiliteit voor de beoogde inrichting en tegelijkertijd rechtszekerheid voor de 
gebruikers van de aangrenzende gebieden. De in het plan vastgelegde omvang van het 
bezoekerscentrum is vastgelegd in de bestemmingsregeling. Omdat de exacte locatie nog niet bekend is, 
is op de verbeelding een ruim bouwvlak opgenomen. Door deze wijze van bestemmen is de functie 
ruimtelijk (in maximale omvang en locatie) 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). Hiernaast is het plan afgestemd op de gemeentelijke standaard. 
 

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 twee wordt op de bestemmingen en hun gebruik ingegaan. Het derde 
hoofdstuk gaat in op de algemene bepalingen. De overgangs- en slotbepalingen maken onderdeel uit 
van het vierde hoofdstuk. 
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5.3  De bestemmingen 
Recreatie 
De vigerende bestemming 'Bos en Natuurgebied' uit het bestemmingsplan 'Waalbos' komt niet overeen 
met de hoofdgroepen van bestemmingen uit de SVBP2012. Door de functie van het Waalbos als 
(extensief) recreatiegebied is voor dit bestemmingsplan gekozen voor de bestemming 'Recreatie'. 
Binnen deze bestemming is de ontwikkeling, het behoud en herstel van potentiële en actuele 
landschappelijke en natuurwaarden toegestaan evenals extensieve dagrecreatie, wateraanvoer, -afvoer 
en -berging en bijbehorende voorzieningen zoals een langzaamverkeersontsluiting, fietsvoorzieningen, 
wandel- en fietspaden, speelterreinen, bruggen, nutsvoorzieningen, groen, informatieborden, 
veeroosters en bankjes. 

 
Het bezoekerscentrum wordt door middel van een functieaanduiding aangegeven op de verbeelding. 
Door middel van een begripsbepaling voor bezoekerscentrum is aangegeven welke activiteiten binnen 
het centrum zijn toegestaan. Ter plaatse van het bezoekerscentrum is eveneens ondersteunende 
horeca, een terras, ondergeschikte detailhandel (kleinschalige verkoop van natuurproducten en 
gemalen molenproducten) en opslag ten behoeve van de nabijgelegen ijsbaan toegestaan, mits 
gerelateerd en ondergeschikt aan de functie bezoekerscentrum en de nabijgelegen molen. Voor 
ondergeschikte horeca en detailhandel zijn begripsbepalingen opgenomen om te verduidelijken welke 
activiteiten zijn toegestaan. 
 
Om flexibiliteit te bieden aan de inrichting van het terrein en omdat de exacte locatie van het 
bezoekerscentrum nog niet bekend is, is op de verbeelding een ruim bouwvlak opgenomen. De 
maximale oppervlakte van het bezoekerscentrum binnen het bouwvlak is in de regels vastgelegd. Deze 
oppervlakte bedraagt maximaal 225 m2. Door gebruik te maken van de algemene afwijkingsregel (artikel 
9.1) kan worden afgeweken van deze oppervlaktemaat met ten hoogste 10%. De maximale bouwhoogte 
bedraagt 3 m. Deze hoogte is opgenomen om de windvang van de molen niet te beperken. Met de 
opgenomen bebouwingsmaten wordt tevens bereikt dat een gebouw wordt gerealiseerd die qua massa 
en omvang past in het landschap. 
 
Ook in het ontwerp van het gebouw wordt rekening gehouden met een goede landschappelijke 
inpassing door middel van de bouw tegen een talud. Het oprichten van taluds is mogelijk gemaakt in de 
bestemmingsomschrijving. Specifieke gebruiksregels zijn opgenomen zodat taluds alleen binnen het 
bouwvlak kunnen worden opgericht met een hoogte van maximaal 3 meter (overeenkomstig de 
beperkingen van de molenbiotoop). 
 
Ten behoeve van de invalideparkeerplaats en de bevoorrading van het bezoekercentrum is aansluitend 
op de Waalweg de functieaanduiding 'ontsluiting en parkeren' opgenomen. 
 
Waarde - Archeologie (dubbelbestemming) 
Ter bescherming van de archeologische waarden die mogelijk in het gebied voorkomen is het gehele 
plangebied voorzien van een dubbelbestemming Waarde - Archeologie. Voor deze gronden geldt dat 
bouwen en een aantal genoemde werken en werkzaamheden, waarbij archeologische waarden in het 
geding kunnen zijn, slechts mogelijk zijn na voorafgaande toetsing door het college van burgemeester en 
wethouders aan de archeologische waarden. Hiervoor geldt een bouwregeling en een aanlegvergunning 
voor bouwwerkzaamheden respectievelijk graafwerkzaamheden. 
 
Waterstaat - Waterkering (dubbelbestemming) 
Deze bestemming is toegekend aan de beschermingszones langs de hoofdwatergangen. Het bevoegd 
gezag kan bij een omgevingsvergunning van het plan afwijken indien de bij de bestemming betrokken 
regels in acht worden genomen en het belang van de waterbeheerder door de bouwactiviteiten niet 
onevenredig wordt geschaad. 
 



  33  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   05900.20170007 
  

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 
Het realiseren van een Bezoekerscentrum Waalbos is een particulier initiatief van een Stichting in 
oprichting, gevormd door de Stichting Natuurbeheer Waalbos, Stichting de Rijsoordse Molen en de 
IJsvereniging Rijsoord en omgeving. De Stichting is dan ook opdrachtgever voor de realisatie van het 
bezoekerscentrum. De Landinrichtingscommissie IJsselmonde heeft ingestemd met het beschikbaar 
stellen van een bijdrage uit het 'restbudget' project aanleg Waalbos voor realisatie van het 
bezoekerscentrum. Daarmee is de economische uitvoerbaarheid verzekerd. 
 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.2.1  Vooroverleg 
Op 25 april 2017 is het voorontwerpbestemmingsplan toegestuurd naar de volgende overlegpartners in 
het kader van vooroverleg (artikel 3.1.1 Bro): 
1. Provincie Zuid Holland (via e-formulier) 
2. Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) 
3. Milieudienst Rijnmond (DCMR) 
4. Staatsbosbeheer 
5. Waterschap Hollandse Delta 
 
De overlegpartners onder 2, 3 en 5 hebben gereageerd. De reacties zijn hieronder samengevat en 
beantwoord. 
 
2.  Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) 
De Veiligheidsregio heeft het volgende advies uitgebracht:  
'Draag zorg voor een goede voorlichting en instructie van de aanwezige personen zodat men weet hoe 
te handelen tijdens een calamiteit door middel van de campagne “Goed voorbereid zijn heb je zelf in de 
hand”. Doorgaans is schuilen in een 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. Op de website “www.rijnmondveilig.nl” vindt u meer informatie 
over wat te doen in geval van een incident.' 
 
Reactie gemeente 
Het advies wordt verwerkt in de paragraaf voor externe veiligheid. 
 
3.  Milieudienst Rijnmond (DCMR) 
De milieudienst heeft per brief laten weten dat de milieueffecten gering zijn. De DCMR stemt in met de 
getrokken conclusies. Wel moeten de resultaten van de NIBM-tool nog toegevoegd worden aan de 
paragraaf luchtkwaliteit. Het advies van de VRR moet nog verwerkt worden in de paragraaf externe 
veiligheid. 
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DCMR merkt ook op dat de paragraaf over externe veiligheid moet worden aangevuld. In het stuk tekst 
over rangeerterrein Kijfhoek moet ook worden gerefereerd aan het Beheersplan groepsrisico Kijfhoek 
(april 2012). Conform de afspraken in dit plan moeten de voor het groepsrisico relevante gegevens 
worden gemeld via het formulier 'Monitoring GR invloedsgebied Kijfhoek'. 
 
Reactie gemeente 
De hierboven genoemde opmerkingen worden verwerkt in het bestemmingsplan. 
 
5.  Waterschap Hollandse Delta 
Het waterschap heeft naar aanleiding van het conceptbestemmingsplan een tweetal opmerkingen 
gemaakt. In het plan staat weergegeven dat watergang T31910 deels gedempt wordt en is de conclusie 
dat als gevolg van het graven van een grote hoeveelheid oppervlaktewater compensatie in dit geval niet 
nodig is.  
 
In het verleden zijn voor de ontwikkeling van het Waalbos door het waterschap diverse 
watervergunningen verleend. Dat geldt ook voor de locatie waar het bezoekerscentrum komt. Voor 
deze locatie is vergunning D0023335 van toepasing. Deze vergunning is op 18 juli 2014 verleend aan 
Dienst Landelijk Gebied te Den Haag. In deze vergunning is ook de demping van watergang T31910 
meegenomen.  
 
Verder nog de opmerking dat er in de alinea 'Veiligheid en waterkeringen' onder de 'Toekomstige 
situatie' aangegeven wordt dat het bezoekerscentrum niet is gelegen binnen een beschermingszone van 
een primaire waterkering en dat de ontwikkeling daarom geen invloed heeft op de waterveiligheid in de 
omgeving. Op deze locatie is geen sprake van een primaire waterkering. Het betreft hier een 
boezemkade met als functie het vasthouden van het water in de Waal. De zonering van de boezemkade 
beperkt zich tot halverwege de sloot aan de noordzijde van het plangebied. Daarmee is de conclusie 
gerechtvaardigd dat de ontwikkeling geen invloed heeft op de waterveiligheid in de omgeving. 
 
Reactie gemeente 
De toelichting van het bestemmingsplan wordt hierop aangepast. 
 

6.2.2  Ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan 'Bezoekerscentrum Waalbos' heeft vanaf 30 juni 2017 gedurende zes 
weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn 
samengevat en beantwoord in de Nota zienswijzen. Daarbij is tevens aangegeven of de zienswijzen 
hebben geleid tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Ook is een ambtshalve wijziging 
in de nota opgenomen. De Nota zienswijzen is bijgevoegd als bijlage 2. 
 
 
  



bijlagen bij de Toelichting
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Bijlage 1  Quickscan beschermde planten- en diersoorten 
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1. INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor het opstellen van een nieuw plan dat de realisatie en het gebruik van een 
Bezoekscentrum voor het Waalbos te Rijsoord (gemeente Ridderkerk) mogelijk maakt. Het voorkomen van 
beschermde planten- en diersoorten vormt een te onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten 
kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via de Wet Natuurbescherming. Op grond hiervan is aan 
Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren 
naar het voorkomen van wettelijk beschermde soorten en om bij het eventueel voorkomen hiervan, aan te 
geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning 
gepresenteerd.  

 
  

1.2 Het plangebied en de plannen 

 
Het plangebied van het Bezoekscentrum Waalbos is gelegen aan de Waalweg te Rijsoord, gemeente 
Ridderkerk (zie figuur 1 voor de globale ligging en bijlage 1 voor de exacte ligging en begrenzing). Dit 
gebied bestaat uit een agrarisch weidegebied. In figuur 2 wordt een beeld gegeven van het plangebied op 
maandag 6 februari 2017. Het plan is om in dit gebied een Bezoekscentrum te realiseren voor de 
(toekomstige) bezoekers van het Waalbos. In het plangebied ontbreekt het aan oppervlaktewater (er is wel 
een greppel aanwezig) en opgaand groen. Ten tijde van onderhavig onderzoek was recentelijk aan de 
oostzijde een (fiets)pad gerealiseerd.  
 

 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied van het Bezoekscentrum Waalbos te Rijsoord.   
 
 

 

 

N ▲ 

 



       Quick scan beschermde planten- en diersoorten Bezoekscentrum Waalbos te Rijsoord. 
Eindrapport februari 2017 

 

Adviesbureau Mertens 3 Wageningen 
 

 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 
Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied Bezoekscentrum Waalbos te Rijsoord.   
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het plangebied Bezoekscentrum Waalbos te Rijsoord.   

 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
 
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 

 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet Natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 

 

2.1 Wet Natuurbescherming  

 
Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Deze wet integreert de Flora- en faunawet, 
Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert tevens de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe Wet 
natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De 
soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd 
zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast zal een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.3) worden beschermd via de 
Nieuwe Wet natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht, zoals deze ook al 
gold onder de Flora- en faunawet.  
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet Natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet 
Natuurbescherming voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor 
ontheffingsverlening voor deze soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de 
ontheffingsgronden van de Vogel- en Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet 
toe om hiervan af te wijken.   
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
provincie Zuid-Holland wordt voor een aantal soorten vrijstelling verleend in het kader van de ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bunzing, bruine 
kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, 
huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, 
tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat. 

2.2 Rode lijst 

 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Flora- en faunawet.  

 
Tussen de Wet Natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen. 
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3. METHODE  
 
 
 

Op maandag 6 februari 2017 is een bezoek gebracht aan de het plangebied van Bezoekscentrum 
Waalbos te Rijsoord en de directe omgeving. Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving 
beoordeeld op het mogelijk voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de 
hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande 
verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van beschermde soorten te bepalen omdat deze 
via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter gebied. Overige waarnemingen worden 
tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op kilometerniveau zoals weergegeven op 
www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 

4.1 Flora 

 
Het plangebied is nagenoeg recent volledig vergraven en heringericht ten behoeve van de realisatie van 
het Waalbos. Het voorkomen van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. Gedurende het 
verkennend veldonderzoek op maandag 6 februari 2017 zijn geen beschermde plantensoorten of resten 
van beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt het voorkomen van beschermde 
plantensoorten uitgesloten.  

 

4.2 Vleermuizen 

 
Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
Het voorkomen van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In het plangebied ontbreekt het aan bomen en gebouwen.   

 
Het voorkomen van vliegroutes wordt uitgesloten omdat landschapselementen ontbreken. Effecten op 
vliegroutes worden derhalve uitgesloten.  
 
Het voorkomen van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in het plangebied of aansluiten op het plangebied.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Door de openheid van het gebied en de aanwezige 
pioniervegetatie is het plangebied geen foerageergebied voor vleermuizen. Effecten op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 

4.3 Overige zoogdieren  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen ea, 
2016) wordt het voorkomen van internationaal beschermde overige zoogdieren uitgesloten. Tevens wordt 
het voorkomen van nationaal beschermde soorten uitgesloten omdat het gebied zeer recent is 
heringericht. Voor bijvoorbeeld egel en haas is er onvoldoende dekkende vegetatie aanwezig om 
leefgebied te vormen.  
 

4.4 Broedvogels 

 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op maandag 6 februari 2017 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen die eventueel van waarde zouden kunnen zijn voor vogels met vaste rust- en 
verblijfplaatsen. Op grond hiervan wordt het voorkomen van broedvogels met vaste rust- en 
verblijfplaatsen uitgesloten.   
Het voorkomen van overige broedvogels zoals kievit en scholekster wordt tevens uitgesloten doordat er 
relatief veel verstoring als gevolg van het fietspad, nabijgelegen molen en Waalweg.  
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4.5 Amfibieën  

  
Het plangebied is recent heringericht en derhalve (nog) geen leefgebied voor amfibieën. Door geen water 
in het gebied te laten komen door waterplassen op het land tegen te gaan, wordt ook voorkomen dat 
amfibieën zoals de rugstreeppad zich zullen vestigen.  

 

4.6 Vissen 

 
Door het ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied wordt het voorkomen van vissen in het 
plangebied uitgesloten. Effecten op (beschermde) vissen worden derhalve uitgesloten.  
 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied ten opzichte van de verspreiding van reptielen 
(zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  
 

4.8 Overige 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
 
Er is het voornemen voor de realisatie van een Bezoekscentrum voor het (toekomstige) Waalbos te 
Rijsoord. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op 
grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.  
 
Er is vastgesteld dat het voorkomen van beschermde soorten, inclusief broedvogels, is uitgesloten. Om 
deze situatie niet te laten veranderen is het noodzakelijk dat het gebied regelmatig wordt gemaaid en 
waterplassen op het land worden tegengegaan.  
 
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten uitgesloten; 
de realisatie van Bezoekscentrum Waalbos te Rijsoord is niet in strijd met het gestelde binnen de Wet 
Natuurbescherming.   
 
 
 
 
 
  
 



       Quick scan beschermde planten- en diersoorten Bezoekscentrum Waalbos te Rijsoord. 
Eindrapport februari 2017 

 

Adviesbureau Mertens 10 Wageningen 
 

 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR 
 
 
 
Literatuur 

 Broekhuizen, S., Spoelstra, K., Thissen, J.B.M., 2016. Atlas van de Nederlandse Zoogdieren. Nationaal 
Natuurhistorisch Museum Leiden, VZZ, Nijmegen, 1-348. 

 Creemers, C.M., Delft, J., 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nijmegen, 1-476. 

 EEG, 1979. Richtlijn 79/43/EEG inzake het behoud van de Vogelstand. Publicatieblad Europese 
Gemeenschap, nummer L. 103. 

 EEG, 1992. Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van wilde flora en fauna. Publicatieblad van 
de Europese Gemeenschap, nummer L. 206/7. 

 Gerstmeier, R., Romig, T., 1997. Zoetwatervissen van Europa, Tirion, Baarn, 1-368.  

 Hustings, F., Vergeer, J.W., Eekelder, P., 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. 
Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden, SOVON, Beek-Upbergen, 1-584. 

 Limpens, H., Mostert, K., Bongers, W., 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. KNNV, Utrecht, 1-
260. 

 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Dienst Regelingen, 2009a. Aangepaste lijst 
jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep. Ministerie van ELI 
(Dienst Regelingen), Den Haag. 

 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Dienst Regelingen, 2009b. Uitleg 
aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet. Ministerie van ELI (Dienst 
Regelingen), Den Haag. 

 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2004. Rode lijsten diverse soortgroepen. 

 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2009. Rode lijsten diverse soortgroepen. 

 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1998. Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter 
bescherming van in het wild levende planten en diersoorten (Flora en Faunawet). Staatsblad van het 
Koninkrijk der Nederlanden 402, 1-37. 

 SOVON, 1987. Atlas van de Nederlandse broedvogels.  

 Nie, H.W. de, 1996. Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen. Media Publishing, Doetinchem, 1-151.  

 Spikmans, F, Jong, T. de, 2006. Het waarnemen van zoetwatervissen, Nijmegen, 1-55. 
 
 

 
 

Website 

 www.ravon.nl 

 www.waarneming.nl 

 www.sovon.nl 

 www.telmee.nl 

 www.zoogdiervereniging.nl 
 
 
 
 
 

http://www.ravon.nl/
http://www.waarneming.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/


 

 

 

BIJLAGEN 

 



 

 

 

1. PLANGEBIED  
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

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

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

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

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

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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



 

 

 

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

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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Nota zienswijzen bestemmingsplan Bezoekerscentrum Waalbos 
 

Het ontwerpbestemmingsplan Bezoekerscentrum Waalbos heeft ter inzage gelegen van 30 juni 2017 

tot en met  10 augustus 2017. Dit is gepubliceerd in de Staatscourant, de Blauwkai en op de 

gemeentelijke website op 29 juni 2017.  

Op 5 juli 2017 is een informatieavond georganiseerd in de kantine van VV Rijsoord. Op deze avond 

was er de mogelijkheid om  vragen te stellen aan medewerkers / vertegenwoordigers van de 

gemeente Ridderkerk en de verschillende organisaties die het bezoekerscentrum willen realiseren, 

namelijk Stichting Natuurbeheer Waalbos, IJsclub Rijsoord en Omstreken en Stichting de Rijsoordse 

Molen. De avond is door circa een dozijn mensen bezocht. 

Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn drie zienswijzen 

ingediend. De volgende personen of instanties hebben een zienswijze ingediend: 

1. Veiligheidsregio Rotterdam, per brief ingediend op 17 juli 2017 (1245942) 

2. Van Gastel en Baal advocaten, namens de heer D. de Weerdt  (Waalweg 9) en de heer E. J. 

Verschoor (Waalweg 13), ingediend op 9 augustus 2017 (1254002). 

3. Ross Lovell, per e-mail en per brief op 10 augustus 2017 ingediend (1254932). 

De zienswijzen zijn hieronder samengevat en beantwoord.  

1. Veiligheidsregio Rotterdam (VRR), per brief ingediend op 17 juli 2017 (1245942) 

a. De VRR geeft in haar zienswijze aan dat zij zich kan vinden in de wijze waarop de 

vooroverlegreactie is verwerkt.  

 

Reactie gemeente 

De gemeente neemt dit bericht ter kennisgeving aan.  

 

 

2. Van Gastel en Baal advocaten, namens de heer D. de Weerdt  (Waalweg 9) en de heer E. J. 

Verschoor (Waalweg 13), ingediend op 9 augustus 2017 (1254002) 

a. In de zienswijze wordt eerst een feitenrelaas gegeven. Beknopt samengevat worden de 

volgende feiten in de zienswijze gepresenteerd. 

1. De heer De Weerdt woont aan de Waalweg 9. Hij beschikt vanuit zijn woning over 

een geheel vrij uitzicht over de destijds landbouwgronden en polder. 

2. Het perceel is in het verleden onteigend. Alhoewel onteigening als bezwarend werd 

ervaren, kon de heer De Weerdt hier vrede mee hebben omdat het perceel werd 

toegevoegd aan het Waalbos en de bestemming natuurgebied kreeg  

3. Gelet hierop hoefde de heer De Weerdt geen vrees te hebben dat na onteigening er 

bebouwing naast zijn perceel zou ontstaan, en er vrij uitzicht zou blijven na realisatie 

van het Waalbos. Evenmin was er sprake van aanleg van een fietspad naast en achter 

de woning en hoefde die ook niet verwacht te worden.  



4. Het vigerende bestemmingsplan gaat uit van een open gebied rond de molen “De 

Kersenboom”. Het plangebied bestaat uit open grasland zonder hoog opgaande 

beplanting. 

5. De heer Verschoor woont op de Waalweg 13. Dit perceel is sinds 1900 in familiebezit 

en heeft altijd de bestemming tuinbedrijf gehad.  

6. Medio jaren negentig zijn de onderhandelingen gestart voor onteigening van het 

tuinbouwbedrijf achter het huidige perceel van Verschoor. 

7. In het kader van de onteigening is een beperkt stuk grond aangekocht door de heer 

Verschoor. Deze grond ligt naast de kavel die ontstaan is door de onteigening. De 

aankoop van een stuk grond naast de kavel tot aan de molen is geblokkeerd door de 

landinrichtingscommissie omdat dit de verbinding tussen de dorpskern en het bos 

teveel zou doorbreken.  

8. Hetgeen is opgemerkt onder 2 en 3 is ook in gelijke mate van toepassing op 

Verschoor. 

 

Reactie gemeente 

Het ingebrachte feitenrelaas wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

b. Het initiatief voor het bezoekerscentrum komt vanuit drie organisaties: 

1. Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW). SNW heeft met het bezoekerscentrum 

als doel de recreatiewaarde van het gebied te vergroten, een uitvalbasis  te 

hebben van waaruit vrijwilligers aan de slag kunnen in het Waalbos en als 

startpunt voor excursies en activiteiten.  

Gesteld wordt dat het Waalbos de bestemming natuur heeft, en niet recreatie. 

Het doel om de recreatiewaarde te verhogen is dan ook niet gepast. Daarnaast 

zijn twee andere locaties waar een parkeervoorziening is gerealiseerd een beter 

alternatief om hinder richting de omgeving te voorkomen. 

2. IJsclub Rijsoord en Omstreken (IJRO). Er is zonder overleg een natuurijsbaan 

gerealiseerd in de latere plannen van het Waalbos. Daarbij zou de verzekering 

zijn gegeven dat het uitsluitend gaat om een natuurijsbaan, en dat dit geen 

permanente overlast zal geven.  

Gesteld wordt dat dit verandert door de opslag van machines en apparatuur. 

Deze machines zijn altijd op een andere locatie opgeslagen, en de noodzaak om 

een ruimte hiervoor te realiseren lijkt overbodig. Indien gewenst wil de heer 

Verschoor nog overwegen om de machines op te laten slaan op de locatie 

Verschoor. 

3. Stichting Rijsoordse Molen (SRM). De molen is in 1991 zonder overleg naast de 

woning van de heer Verschoor geplaatst. Gesteld wordt dat het ontbreken van 

een vochtvrije opslagruimte en eigen sanitair na 26 jaar een vreemde 

argumentatie is.  

Gesteld wordt dat er voldoende mogelijkheden zijn om in de kelder van de molen 

deze voorzieningen te realiseren zonder afbreuk te doen aan de historische 

waarde of het op een andere authentieke wijze op te lossen zoals is gedaan toen 

de molen nog operationeel was aan de Waaldijk. 



 

 

Reactie gemeente 

Het initiatief voor het bezoekerscentrum komt inderdaad uit drie organisaties. De locatie 

wordt ook mede bepaald door de wens van deze drie stichtingen om gezamenlijk een 

bezoekerscentrum te realiseren.  

De gekozen locatie is logisch, omdat hier al de molen en de ijsbaan zijn gevestigd. 

Aansluiting zoeken bij een van de andere parkeerterreinen met een recreatiebestemming, 

zoals een aantal maal wordt voorgesteld in de zienswijze, is dan ook geen optie. Het is 

juist de synergie van deze locatie die het zo geschikt maakt. 

 

1. Stichting Natuurbeheer Waalbos 

Stichting Natuurbeheer Waalbos heeft het volgende doel: het behouden en beheren van 

het Waalbos en omgeving te Rijsoord, gemeente Ridderkerk, het bevorderen van 

natuurgerichte recreatie en educatie en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks 

of zijdelings verband houdt. 

De bestemming natuur in het vigerende bestemmingsplan Waalbos zou niet samen gaan 

met het doel om de recreatiewaarde te verhogen. Deze conclusie delen wij niet. In de 

toelichting van het bestemmingsplan Waalbos is terug te vinden dat het bos is aangelegd 

als bos- en recreatiegebied.  Het gebied is dan ook altijd bedoeld geweest als 

recreatiegebied.  

De precieze bestemming van het grootste gedeelte van het Waalbos is overigens de 

bestemming Bos en Natuurgebied, en niet enkel de bestemming Natuur. 

 

2. IJsbaan 

Het plan voor de ijsbaan is opgenomen in het bestemmingsplan Waalbos. Er is een 

specifieke subbesteming Natuurijsbaan gegeven, zonder windsingels. Hiermee wordt 

gegarandeerd dat het een natuurijsbaan blijft. 

Gesteld wordt dat er permanent overlast zal ontstaan in het gebied door de opslag van 

machines en apparatuur. Er wordt echter niet aangegeven waarom de opslag van deze 

machines en apparatuur overlast zou veroorzaken. De gemeente acht het onaannemelijk 

dat er overlast zal ontstaan. 

Er wordt ook gesteld dat de machines altijd op een andere locatie opgeslagen zijn 

geweest en dat de noodzaak voor een andere ruimte ontbreekt. Opslag dichter in de 

buurt van de ijsbaan is echter wenselijk, zodat in de periode dat de ijsbaan gebruikt wordt 

er snel gebruik kan worden gemaakt van de machines zonder grote reisafstanden.  

  



3. Molen 

Gesteld wordt dat er voldoende mogelijkheden zijn om in de kelder van de molen de 

gewenste voorzieningen te realiseren (bijvoorbeeld de ontvangst van 30 kinderen). Dit is 

niet het geval. De toegang tot de kelder is een smalle en steile  trap. Deze is volstrekt 

ongeschikt voor het ontvangen van groepen en zal zeer waarschijnlijk niet geaccepteerd 

worden door de brandweer en veiligheidsdiensten. Ook zijn er geen sanitaire 

voorzieningen aanwezig. Een separaat gebouw is wenselijk om groepen te kunnen 

ontvangen in de molen.  

 

c. Tijdens de informatiebijeenkomst is vanuit de zijde van de twee Stichtingen en de IJsclub 

te kennen gegeven dat het onzeker is of het bouwwerk ook gerealiseerd kan worden. 

Hiervoor zijn zij afhankelijk van subsidie van de Provincie. Hierover is nog geen besluit 

genomen. Het is dan ook onzeker of de Provincie dit bedrag geheel of gedeeltelijk wil 

subsidiëren en of het plan wordt gerealiseerd in de voorgestelde vorm. 

Ook is de gemeente erg bereidwillig door het bestemmingsplan te wijzigen voor een 

project waarvoor de financiering nog onzeker is. 

 

Reactie gemeente 

Er is door de Landinrichtingscommissie een bedrag van circa € 350.000 toegezegd. Dit 

bedrag is voldoende om het beoogde gebouw te plaatsen. Wel zal er gezocht moeten 

worden naar additionele fondsen om het gebouw ook energieneutraal te kunnen maken.   

 

d. Het gewijzigde bestemmingsplan biedt te veel ruime mogelijkheden voor een meer 

traditionele bouw binnen de geschetste kaders. Er is enkel als beperking een maximum 

bouwhoogte van 3 meter aangegeven. Dit biedt ruimte om ook andere bouwwerken te 

vergunnen dan men thans voor ogen heeft. Dit zou actueel kunnen worden als de 

subsidieregeling niet rond komt, en er gezocht wordt naar een meer traditionele 

bouwvorm / bouwwijze die nog meer in strijd is met de door de gemeente ontwikkelde 

visie op de totstandkoming van het Waalbos. 

Reactie gemeente 

Het bestemmingsplan biedt inderdaad de mogelijkheid om andere gebouwen te 

vergunnen dat het nu beoogde gebouw. Dit is navenant aan de systematiek van een 

bestemmingsplan. Er is echter gekozen om het bestemmingsplan toch te wijzigen, zodat 

er snel duidelijkheid komt over de planologische haalbaarheid. Er wordt in een later 

stadium een omgevingsvergunning aangevraagd.  

 

Het gebruik van de coördinatieregeling of een uitgebreide vergunning met ruimtelijke 

onderbouwing was in dit project niet mogelijk. Er zou dan in een te vroeg stadium een 

omgevingsvergunning ingediend moeten worden. Met de initiatiefnemers voert de 

gemeente overigens nauw overleg over het bouwplan. 

 



e. De medewerking  van de gemeente aan het plan met behulp  van een 

bestemmingsplanwijziging stuit op onbegrip en weerstand. Het slaat ook een deuk in het 

vertrouwen richting de overheid. De overheid maakt de directe belangen van de 

omwonende ondergeschikt aan de belangen van twee Stichtingen en de IJsclub. Dit 

terwijl hun belangen in strijd zijn met het door de gemeente geformuleerde belang dat 

zij hecht aan het natuurgebied, door dit te bestemmen als bos- en natuurgebied.  

Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan is nadrukkelijk door de gemeente 

gekozen voor een open gebied rond de molenbiotoop zonder hoog opgaande beplanting.  

In de Waalvisie, vastgesteld op 23 maart 2017, is kennelijk hierop teruggekomen door de 

locatie rond de molen aan te wijzen als uitvalbasis voor recreatieve doeleinden. 

Recreatieve doeleinden zijn in het vigerende bestemmingsplan echter al voorzien op 

andere locaties. Er worden geen goede argumenten aangevoerd waarom dit opeens 

moet worden gewijzigd. Ook wordt door realisatie van het bezoekerscentrum en de 

bijbehorende bouwwerken (fietsenstalling, zonnepanelen) afbreuk gedaan aan het open 

karakter van het gebied.  

 

Reactie gemeente 

In het bestemmingsplan Waalbos (vastgesteld op 26 juni 2008) is de bestemming bos- en 

natuurgebied opgenomen. Echter, het Waalbos is altijd bedoeld geweest als natuur- en 

recreatiegebied, en niet enkel als natuurgebied. Dit is ook terug te vinden in de toelichting 

van het bestemmingsplan Waalbos.  

 

Gesteld wordt dat er op andere plekken in het Waalbos recreatieve plekken zijn 

aangewezen, en dat er geen goede gronden worden aangevoerd waarom dit gewijzigd 

moet worden.  

 

Het bestemmingsplan Waalbos is inmiddels bijna 10 jaar oud. In de tussentijd kunnen er 

andere inzichten en ideeën ontstaan over de invulling van een gebied, mede door 

voortschrijdend inzicht. Het bestemmingsplan Waalbos is dan ook al eerder aangepast 

(bijvoorbeeld het postzegelbestemmingsplan Waalweg 7 om de bouw van een 

burgerwoning mogelijk te maken). 

 

Specifiek voor de Waal en het aanliggende Waalbos is er opnieuw nagedacht over het 

gebied. Dit is gebeurd in de Waalvisie (vastgesteld op 23 februari 2017 door de 

gemeenteraad van Ridderkerk). In de Waalvisie is de locatie benoemd als sleutelplek. In 

de volgende tekst, afkomstig uit de Waalvisie, staat waarom dit een geschikte plek is voor 

recreatie: 

 

“De sleutelplek in Rijsoord (of eigenlijk ‘op Rezoord’) ligt centraal in het Waalgebied. 

De geschiedenis van het dorp is nauw verbonden met de Waal. Rondom Rijsoord werd 

vooral vlas verbouwd. Bij het roten van het vlas en voor het vervoer ervan speelde de 

Waal een belangrijke rol. Op veel plekken langs de Waal staan oude vlasboerderijen, 

maar de vlasteelt zelf en de binnenvaart zijn al lange tijd uit het gebied verdwenen. 

De prachtige ligging van het dorp aan de Waal bleef voor kunstenaars niet 

onopgemerkt. Aan het einde van de 19e eeuw vormde het dorp een bruisend 



middelpunt van kunstenaars die van heinde en ver in het dorp neerstreken: Parijs, 

Amerika, Canada, Griekenland, Duitsland en zelfs Nieuw-Zeeland. Ook nu levert het 

beeld van het dorp aan de Waal nog een prachtig beeld, maar van deze geschiedenis 

is weinig te herkennen. 

 

De centrale ligging, temidden van een rijke geschiedenis en nieuwe ontwikkelingen als 

het Waalbos maken dat deze plek uitermate geschikt is als uitvalsbasis voor 

recreatieve activiteiten. Op deze plek wordt al met veel energie nagedacht over 

mogelijkheden door bijvoorbeeld de natuurvereniging, maar ook door mensen die 

zich bezighouden met de schildergeschiedenis. Om deze energie te bundelen is een 

kleinschalig gebouwtje nodig, wat kan dienen als bezoekerscentrum, sanitaire 

voorziening, locatie voor cursussen, thuisbasis voor de natuurvrijwilligers etc. 

In de directe omgeving van het gebouw komen een aantal voorbeeld velden met vlas, 

maar ook met graan dat in de molen gemalen kan worden. Ook komen er educatieve 

paden als een kabouterpad. Een goede aanduiding van de locatie, bijvoorbeeld als 

recreatief overstappunt, is daarmee van belang. Ook de ligplaatsen langs de Waal, 

welke nu niet echt een status hebben, krijgen een opknapbeurt. Het voorstel is om 

een klein aantal ligplaatsen aan te leggen met een verzorgde uitstraling.” 

 

De komst van het bezoekerscentrum betekent inderdaad een verandering van het open 

karakter van het gebied. Het gebouw, en de bijbehorende voorzieningen, zijn echter 

zorgvuldig landschappelijk ingepast.  

 

f. Op de informatieavond is aangekondigd dat er ook een fietsenstaling moet worden 

gebouwd. Die stalling komt dan midden in het open gebied te staan. Direct nabij de 

molen zou een beter alternatief zijn. 

Gesteld wordt dat dit ook aantoont dat het gewijzigde bestemmingsplan meerdere 

vormen van bebouwing toelaat, ten koste van het open en weidse karakter van het 

gebied. Ook komt er nieuwe en meer bestrating naast het bestaande fietspad, mede om 

het gebouw toegankelijk te maken voor rolstoelen en rollators. Ook dit tast het weidse 

karakter aan.  

 

Reactie gemeente 

Gesteld wordt dat de fietsenstaling midden in het open gebied komt. Gesuggereerd wordt 

dat een locatie direct nabij de molen een beter alternatief is. 

De fietsenstalling tussen het bezoekerscentrum en het fietspad bestaat enkel uit beugels. 

Er wordt geen gebouw of dak geplaatst. Hierdoor wordt de impact op het landschap 

geminimaliseerd. 

 

g. Het streven is om een energieneutraal bouwwerk te bouwen, zonder aansluitingen op 

gas-, water- of elektriciteitsaansluiting. Onduidelijk is hoe dit gerealiseerd of bekostigd 

gaat worden.  

Ook de financiering van zonnepanelen is onduidelijk. Deze zonnepanelen moeten komen 

boven het terras en / of door middel van een uitvouwbare bloem. Door de zonnepanelen 

boven het dak te plaatsen wordt het bouwwerk nog eens benadrukt in de vlakke en open 



omgeving. Dit is ook het geval bij zonnepanelen in de vorm van een “uitvouwbare” 

bloem. 

Een dergelijk zonnepaneel overschrijdt ook de hoogtegrens van 3 meter. De vraag is voor 

de realisatie van de zonnepanelen opnieuw het bestemmingsplan aangepast moet 

worden?  

 

Reactie gemeente 

De initiatiefnemers hebben inderdaad het streven om energieneutraal te bouwen (zie ook 

de beantwoording onder c). Het is aan de initiatiefnemers om hiervoor de benodigde 

fondsen te verwerven. Mocht dit niet haalbaar blijken, dan kan het gebouw aangesloten 

worden op de nutsvoorzieningen. 

 

Gesteld wordt dat zonnepanelen op het terras het gebouw benadrukt in het vlakke en 

open landschap. De vraag is of dit als een probleem moet worden ervaren. De gekozen 

vorm van het gebouw is erop gericht om het in te passen in het landschap, maar niet om 

het gebouw onzichtbaar te maken. Het benadrukken van het gebouw door zonnepanelen 

is dan ook op zich geen probleem.  Daarnaast zijn zonnepanelen in Nederland een steeds 

vaker voorkomend en geaccepteerd verschijnsel als teken van het veranderende 

energiebeleid, en het veranderende energielandschap. 

  

Gesteld wordt dat de zonnepanelen in de vorm van een zonnebloem leidt tot een mogelijk 

nieuw bestemmingsplan omdat de bouwgrens van 3 meter overschreden wordt. Bij een 

aanvraag voor een dergelijk object zal deze getoetst worden aan de dan geldende wet en 

regelgeving, waaronder het nieuwe bestemmingsplan. Hierin zijn hoogtebeperkingen 

opgenomen, onder andere vanwege de molenbiotoop. 

 

h. De locatie van het bezoekerscentrum is totaal ongeschikt. Als deze er moet komen, dan 

op een andere locatie. Hiervoor worden de volgende redenen aangedragen: 

1. De landinrichtingscommissie heeft tijdens de onderhandelingen altijd aangegeven 

dat er zoveel mogelijk open stukken tussen de Waalweg en het achterliggende 

gebied dienen te zijn. Zeker dichter bij de kern van Rijsoord. Achterliggende 

argumentatie was dat het gebied zichtbaar moet zijn om een verbondenheid te 

behouden. De gekozen locatie is het meest cruciale punt tussen het centrum van 

Rijsoord en het Waalbos 

2. De verwachting is dat er veel auto’s zullen parkeren langs de waterkant. Zeker als 

andere bezoekers van het restaurant Ross Lovell en het Waalbos gebruik maken van 

de aanwezige parkeergelegenheid, en daarna gebruik maken van het fietspad om bij 

het bezoekerscentrum te komen. 

Het fietspad ligt pal langs het perceel De Weerdt, wat extra overlast met zich 

meebrengt. Ook wordt gevreesd voor overlast door kerende auto’s aan de Waalweg. 

Overlast is al toegenomen na plaatsing van de molen in 1991.  

Een goed alternatief is de parkeerplaats gesitueerd aan de Langeweg. Auto’s kunnen 

via twee richtingen weg, en het is momenteel de parkeerplaats met de minste 

parkeerbelasting. Ook bevindt deze locatie zich op geruime afstand van bestaande 



bebouwing, en zal zij meer opgaan in de bosrijke omgeving dan in de lege en kale 

molenbiotoop.  

Door de gemeente is geen onderzoek gedaan naar de verkeersintensiteiten op de 

Waalweg. Verwachting is dat deze, mede door afsluiting van de Waalweg, toe 

nemen, en dat het bezoekerscentrum enkel tot meer knelsituaties en 

parkeerproblemen leiden. Ook is onvoldoende onderzocht of de parkeerplaatsen bij 

Ross Lovell voldoende soelaas bieden.  

   

Reactie gemeente 

In de zienswijze wordt gesteld dat de locatie ongeschikt is vanwege een aantal punten:  

1. De landinrichtingscommissie zou tijdens de onderhandelingen altijd hebben 

aangegeven dat er zoveel mogelijk open stukken tussen de Waalweg en het 

achterliggende gebied dienen te zijn. Zeker dichter bij de kern van Rijsoord. 

Achterliggende argumentatie was dat het gebied zichtbaar moet zijn om een 

verbondenheid te behouden. De gekozen locatie is het meest cruciale punt tussen het 

centrum van Rijsoord en het Waalbos. 

De gemeente kan deze lijn van de landinrichtingscommissie prima volgen. Wel moet 

hierbij de kanttekening geplaatst worden dat er een verschil zit tussen het onttrekken 

van agrarische grond die wordt toegevoegd aan de tuin van een woning, en een 

openbaar bezoekerscentrum. In het eerste geval ontstaat er een privé-situatie, waar 

de grond waarschijnlijk wordt afgesloten door middel van heggen of schuttingen. Het 

bezoekerscentrum wordt echter een openbare en publieke voorziening. Vanuit het 

bezoekerscentrum is de openheid van het Waalbos op die locatie zelfs zeer goed te 

beleven. Om deze reden is het dan ook mogelijk om mee te werken aan vestiging van 

een bezoekerscentrum. 

 

2. In de zienswijze wordt gesteld dat de verwachting is dat er veel auto’s zullen parkeren 

langs de waterkant. Dit is ook voor de gemeente een aandachtspunt. Door middel 

van bebording zullen bezoekers gewezen moeten worden op de juiste parkeerplaats 

voor het bezoekerscentrum en ook de molen, en zal parkeren langs de Waalweg 

ontmoedigd moeten worden. Ook wordt hierdoor, zoveel als mogelijk, voorkomen dat 

auto’s gaan draaien op de Waalweg. 

 
Het fietspad op de locatie naast de woning aan de Waalweg 9 is mogelijk op basis 
van het bestemmingsplan Waalbos. Dit fietspad is reeds aangelegd.  
 
In de zienswijze wordt gesteld dat de parkeerplaats aan de Langeweg een goed 

alternatief zou zijn. Deze locatie is niet aan de orde, gelet op de bestaande locatie 

van de molen en de ijsbaan.  

 

In het verlengde van het bestaande parkeerterrein van het nabijgelegen restaurant 

zijn 30 parkeerplaatsen voor het Waalbos aangelegd. De omvang van het beoogde 

gebouw is beperkt en biedt ruimte aan maximaal 50 personen. Voor maximaal 50 

bezoekers en enkel vrijwilligers zijn 30 parkeerplaatsen voldoende. Het parkeerterrein 

achter Ross Lovell  heeft dan ook voldoende parkeerplaatsen. 



 

Het bezoekerscentrum zal naar verwachting drie middagen open zijn (later mogelijk 

drie hele dagen). Het gaat dus om een beperkte openstelling, mede omdat het 

bezoekerscentrum wordt gerund door vrijwilligers. De verwachting is dat de verkeer 

aantrekkende werking niet zodanig zal zijn dat dit leidt tot knelsituaties en 

parkeerproblemen (met uitzondering van incidentele pieken als de ijsbaan in bedrijf 

is).  

 

i. In de toelichting van het bestemmingsplan (pp. 22) staat: “De dichtstbijzijnde woning is 

gelegen aan de oostkant van het plangebied en ligt op een afstand van circa 10 m tot aan 

de grens van het plangebied. Het bezoekerscentrum zal op minimaal 15 m van het 

woonperceel gerealiseerd worden. De totale afstand tussen de woning en het beoogde 

bezoekerscentrum bedraagt daarom minimaal 25 m.” 

 

Er wordt gesteld dat binnen het plangebied het bezoekerscentrum overal gerealiseerd 

kan worden, omdat wat nu nog als locatie staat aangegeven in de toekomst kan worden 

gewijzigd.  

 

Er zou een onjuiste categorie gekozen zijn in de VNG publicatie “Bedrijven en 

milieuzonering” (2009). Er moet niet gekozen worden voor de categorie “Bibliotheken, 

musea, ateliers”, maar de categorie “buurt- en clubhuizen”. Dit leidt tot een richtafstand 

van 30 meter. De voorgestelde situering is dan ook in strijd met de VNG-brochure. 

 

De werkelijke afstand van de zijgevel van de woning Waalweg 9 tot  aan de perceelgrens 

bedraagt daarnaast geen 10 meter, maar feitelijk slechts 8,60 meter.  

 

Ook indien wordt uitgegaan van een richtafstand van 10 meter, dan is dit nog in strijd 

met de VNG-brochure. Volgens jurisprudentie worden de richtafstanden gemeten tussen 

enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of andere milieubelastende 

functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een woning die 

volgens het bestemmingsplan, of vergunningsvrij bouwen mogelijk is.  Het perceel van de 

Waalweg 9 is tot aan de perceelgrens bestemd voor woningbouw. Het gaat dan ook niet 

om de feitelijke situatie, maar om wat bestemmingsplan-technisch mogelijk is.  

 

Reactie gemeente 

In de zienswijze wordt ook gesteld dat het bezoekerscentrum overal binnen het 

plangebied gerealiseerd kan worden. Dit omdat wat nu nog als locatie staat aangegeven 

in de toekomst kan worden gewijzigd. Deze stelling klopt echter niet. De 

bouwmogelijkheden worden beperkt door een bouwvlak. Het gebouw moet hierbinnen 

opgericht worden.  

 

In de zienswijze wordt gesteld dat de woning niet voldoet aan de richtafstanden, en dat 

niet is gekozen voor de juiste categorie. 

 



De ingebrachte zienswijze is wel aanleiding geweest om het bezoekerscentrum te 

verplaatsen. Het is nu dichter bij de molen gesitueerd, richting de weg. Het bouwvlak is 

daarop aangepast.   

 

De afstand tussen de grens van het perceel Waalweg 9 (de rand van de 

woonbestemming) en het begin van het talud bedraagt na verschuiving van het bouwvlak  

op het kortste punt minimaal 30 meter. Het plan voldoet aan de richtafstanden voor de 

categorie “Bibliotheken, musea, ateliers).” 

   

Volgens de zienswijze is een onjuiste categorie gekozen in de VNG publicatie “Bedrijven 

en milieuzonering” (2009). Er moet niet gekozen worden voor de categorie “Bibliotheken, 

musea, ateliers” (richtafstand van 10 meter), maar de categorie “buurt- en clubhuizen”. 

Dit leidt tot een richtafstand van 30 meter. Het plan voldoet ook aan deze richtafstand. 

 

De gemeente deelt het standpunt over de onjuist gekozen categorie niet. De beoogde 

activiteiten liggen meer in de lijn van een musea en atelier, dan in de richting van een 

buurt of clubhuis. In de planregel is dit ook vastgelegd door middel van een definitie. De 

volgende definitie is opgenomen voor een bezoekerscentrum: 

 

1.10 bezoekerscentrum 

een gebouw waar informatie kan worden verkregen over voor de streek 

karakteristieke bezienswaardigheden en ten behoeve van activiteiten in relatie tot de 

molen, ijsbaan, (natuur)educatie en recreatie en natuurbeheer in het Waalbos, 

alsmede de hieraan gerelateerde opslag. 

 

j. Ook indien voldaan wordt aan de richtlijnafstanden, betekent dat nog niet dat er sprake 

is van een goede ruimtelijke ordening. Er moet ook onderzoek gedaan worden naar 

andere belemmerende factoren, zoals geluidshinder. Gesteld wordt dat van 

geluidshinder hier sprake is. 

Het bezoekerscentrum wordt namelijk niet alleen gebruikt voor het onderbrengen van 

schoolklassen die de molen bezoeken, maar ook als uitvalbasis voor de Stichting 

Natuurbeheer Waalbos. Dit leidt tot een continue overlast van verkeersbewegingen en 

van bezoekers die 7 dagen per week gebruik zullen maken van het terras. Deze overlast 

is zeker maximaal tijdens de periode dat de ijsclub de ijsbaan exploiteert. 

 

Reactie gemeente 

Er wordt gesteld dat het bezoekerscentrum zeven dagen per week open zal zijn. Dit is niet 

het geval. Het bezoekerscentrum is naar verwachting drie middagen per week open. Dit 

zijn openingstijden die aansluiten bij andere bezoekerscentra. Op termijn zouden dit drie 

hele dagen kunnen worden, maar de verwachting is dat dit de eerste jaren niet het geval 

zal zijn. 

 

Ook de Stichting Natuurbeheer Waalbos zal niet continue de locatie gebruiken als 

uitvalsbasis, gelet op haar organisatie die bestaat uit vrijwilligers. Er wordt nu uitgegaan 

van circa 10 werkdagen per jaar, waarbij het bezoekerscentrum gebruikt wordt als 



uitvalsbasis. Op termijn kan dit groeien naar 2 dagen in de maand. Gelet op de 

feestdagen komt dit neer op circa 20 dagen in het jaar dat het bezoekerscentrum wordt 

gebruikt als uitvalbasis. 

 

De ijsclub is een natuurijsbaan. Deze zal incidenteel in de winter overlast geven als het 

vriest, maar deze overlast zal niet continue zijn.  

 

Onder punt h sub 2 – reactie gemeente staat waarom de gemeente geen overlast 

verwacht van verkeersbewegingen.  

 

k. Gesteld wordt dat er geen objectief aanwijsbare gronden zijn om het bestemmingsplan 

te wijzigen, of dat er voldoende alternatieven zijn. 

1. De wijziging van het bestemmingsplan dient niet de belangen van het Waalbos, 

maar de belangen van drie private organisaties. Hierdoor wordt in strijd 

gehandeld met het vertrouwensbeginsel. De door de overheid gewekte 

verwachtingen (bestaande uit de gegeven bestemming bos- en natuurgebied) 

jegens de burger dienen te worden gehonoreerd. 

 

Reactie gemeente 

Bij de afweging of de gemeente meewerkt aan een bepaald initiatief worden 

verschillende belangen gewogen. Vaststelling van dit bestemmingsplan dient het 

algemeen belang. Hierdoor kan de gemeente namelijk aspecten als 

natuureducatie, natuurbeheer, recreatie, kunst en cultuur et cetera bevorderen. 

Zie ook  de beantwoording onder e. 

 

Het algemeen belang, namelijk bevordering van de recreatieve en educatieve 

waarde  van het Waalbos, wordt dan ook zwaarder gewogen dan de individuele 

belangen van de indieners van deze zienswijze.  

 

2. De Stichting Natuurbeheer Waalbos heeft het beheer van het Waalbos als doel. 

Dat is anders dan de recreatieve doeleinden en de daarmee verbonden 

activiteiten waarvoor de Stichting een uitvalbasis nodig heeft. Deze uitvalbasis 

kan ook elders in het Waalbos worden gerealiseerd bij de gebieden die de 

aanduiding recreatie hebben gekregen.  

 

Reactie gemeente 

Zie de beantwoording onder b. 

 

3. Er is geen noodzaak om een zo een uitgebreid plangebied te creëren voor het 

bezoekerscentrum. Het bezoekerscentrum kan ook dichter bij de molen 

gesitueerd worden, grenzend aan de Waalweg. Er is geen noodzaak om dit 

bezoekerscentrum zo dicht bij het perceel Waalweg 9 te plaatsen. 

 

Reactie gemeente 

De locatie van het bezoekerscentrum is nu dichter bij de molen.. 



 

4. Restaurant Ross Lovell kan ook gebruikt worden voor vergaderingen van 

besturen of als uitvalsbasis voor excursies. 

 

Reactie gemeente 

Het bezoekerscentrum beoogt meer te zijn dan enkel een vergaderlocatie of 

uitvalsbasis. Daarvoor is het restaurant niet geschikt. 

 

5. De molen staat sinds 1991 op de huidige plek. Bekend was dat de molen niet 

aangesloten is op het waterleidingnet, geen vergaderruimte heeft, geen sanitaire 

voorzieningen en geen ontvangstruimte voor groepen. Dit was klaarblijkelijk de 

laatste 26 jaar geen probleem en ook niet ten tijde van de totstandkoming van 

het vigerende bestemmingsplan Waalbos. 

 

Reactie gemeente 

De molen is aangesloten op het waterleidingnet. De molen is echter niet geschikt 

voor de ontvangst van groepen (zie ook de beantwoording onder lid 2 punt 3). Dit 

wordt als een probleem ervaren, en is één van de redenen om een 

bezoekerscentrum te realiseren. 

  

6. Er zijn ten aanzien van alle hiervoor genoemde elementen andere of minder 

ingrijpende oplossingen denkbaar. De molen kan worden aangesloten op het 

waterleidingnet (wat waarschijnlijk ook zal gebeuren met de realisatie van het 

bezoekerscentrum). Er ontbreekt nog inzicht / plan voor hoe men een 

energieneutraal gebouw wil realiseren. 

 

Reactie gemeente 

Zie de beantwoording onder g en onder k sub 5. 

 

7. Verkoop van natuurproducten en gemalen molenproducten kan ook 

plaatsvinden vanuit de molen. 

 

Reactie gemeente 

Dat is inderdaad een mogelijkheid. Het bezoekerscentrum biedt echter een betere 

ruimte. De verkoop van deze producten sluit ook goed aan bij het streven naar 

natuurgerichte educatie.  

 

8. In bijlage 3 van de zienswijze is aangegeven dat de zichtlijnen vanuit de woning 

van Verschoor volledig geblokkeerd wordt door het bezoekerscentrum en het 

terras. Hierdoor wordt   er inbreuk gepleegd op hun huidige woongenot en 

privacy. Zeker doordat bezoekers gebruik maken van het terras en de ingang aan 

de achterzijde. Dit zal resulteren in geluidsoverlast van bezoekers die een rondje 

zullen gaan lopen in de cirkel van de molenbiotoop. Nu al komen er regelmatig 

personen in de tuin foto’s maken. De verwachting is dat deze overlast door het 

bezoekerscentrum enkel toeneemt.  



 

Reactie gemeente 

Door de verplaatsing van het bezoekerscentrum wordt de zichtlijn vanuit de 

woning van de heer Verschoor niet doorbroken.  

Het is voor de bezoekers van het terras niet mogelijk om naar het terrein achter 

de molen te komen. Dit stuk is afgescheiden door een hek wat om de molen staat 

en een sloot. Het stuk land tussen de molen en de Waalweg 13 wordt in de 

toekomst verpacht. Hier komt vee op te staan. Dit stuk land wordt ook afgesloten 

met een hek. 

 

9. In het ontwerpbestemmingsplan is ondergeschikte horeca, een terras en zelfs 

ondergeschikte detailhandel opgenomen. Dit is volledig ongepast in de optiek 

van de buren. Het risico bestaat dat hier in de zomer vaak een feestje en BBQ 

gehouden gaat worden door een van de bestuurs(leden) van de verschillende 

Stichtingen, omdat het een beter alternatief is dan de eigen achtertuin. Zelfs het 

risico van ‘commerciële activiteiten’ op termijn onder het uitgangspunt om geld 

voor het goede doel van de stichtingen binnen te halen is aanwezig. 

 

Reactie gemeente 

De ondergeschikte horeca en detailhandel moet ten dienste staan van de 

bestemming, oftewel het bezoekerscentrum. Dit sluit commerciële activiteiten uit.   

De gemeente deelt niet de vrees dat de bestuursleden het terras gaan gebruiken 

als beter alternatief voor de eigen achtertuin.  

 

10. Er is geen dwingende noodzaak dat de verschillende besturen in het 

bezoekerscentrum zouden moeten vergaderen. Dat kan ook elders (Ross Lovell of 

bij bestuurders thuis). Daarvoor is een bezoekerscentrum niet nodig. 

 

Reactie gemeente 

Er zijn meer redenen om het bezoekerscentrum te realiseren. Het is niet enkel 

bedoeld als vergaderlocatie. 

 

11. Voor de ontvangst van groepen en voor de sanitaire voorzieningen zijn er 

mogelijkheden om in de kelder van de molen voorzieningen te realiseren, dan 

wel bovengronds op een wijze die geen afbreuk doet aan de historische of 

authentieke waarde van de molen. Daar zou een situering van de molen 

onmiddellijk naast het bezoekerscentrum en gelegen aan de Waalweg mooi op 

aansluiten. 

 

Reactie gemeente 

Onder punt 1 sub 3 staat uitgelegd waarom de molen ongeschikt is voor de 

ontvangst van grote groepen.  

Aan de suggestie om het bezoekerscentrum meer in de buurt van de molen te 

plaatsen wordt tegemoet gekomen.  

 



 

3. Restaurant Ross Lovell, per e-mail en per brief op 10 augustus 2017 ingediend (1254932). 

a. De eigenaren moesten tot hun verbazing van gasten vernemen dat er een 

hoorzitting is geweest voor het ontwerpbestemmingsplan Bezoekerscentrum 

Waalbos. Hiervoor hebben de eigenaren nooit een uitnodiging of bericht 

ontvangen. 

 

Reactie gemeente 

Aan alle omwonenden rondom het beoogde bezoekerscentrum is een brief 

toegezonden. Daarin stond de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan, plus 

informatie over de informatieavond. Volgens de gemeentelijke administratie is 

deze brief ook toegezonden aan Ross Lovell. 

 

b. In principe wordt de realisatie van het natuurgebied Waalbos toegejuicht. Dit 

betekent immers ook extra toeloop voor het restaurant en terras. Fietsers en 

wandelaars kunnen op laagdrempelige wijze iets nuttigen.  

 

Reactie gemeente 

Ook de gemeente is blij met de realisatie van het Waalbos. De verwachting is 

inderdaad dat door de realisatie ook het restaurant profiteert van meer aanloop 

van bezoekers.  

 

c. De gepresenteerde plannen met een paviljoen opent de deur voor in eerste 

instantie beperkte horeca gerund door vrijwilligers. Sportkantines zijn echter een 

voorbeeld van hoe dit een eigen leven kan leiden, en ook kan zorgen voor 

concurrentievervalsing 

 

Reactie gemeente 

De mogelijkheden voor horeca worden beperkt door het bestemmingsplan. Er is 

enkel ondergeschikte horeca mogelijk. In het bestemmingsplan is daarvoor de 

volgende definitie opgenomen: 

 

1.25 ondergeschikte horeca 
niet‐zelfstandige horeca die is of wordt gerealiseerd binnen een andere hoofdfunctie 
en daar naar oppervlakte en uitstraling ondergeschikt aan is. 

  

Gelet op deze definitie, verwachten wij niet dat er concurrentievervalsing zal 

optreden. De horeca moet ten dienste staan van de hoofdbestemming. De horeca 

is daarnaast beperkt drie middagen geopend, omdat deze door vrijwilligers wordt 

gerund (zie ook de beantwoording onder j).  

 

De verwachting vanuit de gemeente is dat er eerder synergie ontstaat, doordat 

bezoekers van het bezoekerscentrum uit nieuwsgierigheid de volgende keer naar 

Ross Lovell zullen gaan.  

 



d. Voor de vergaderingen van de verschillende besturen biedt het restaurant graag 

accommodatie aan in het gebouw van het restaurant. 

 

Reactie gemeente 

Dit wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

e. De toeloop van publiek dat komt met auto’s, en zelfs met autobussen, zou de 

beperkte parkeergelegenheid kunnen belemmeren. Nu al wordt overlast 

ondervonden van vreemde mensen in geparkeerde auto’s op het achterste, 

donkere deel van het parkeerterrein. Deze mensen hebben daar niets te zoeken 

en tasten het veiligheidsgevoel van de gasten aan. 

 

Reactie gemeente 

Er zijn in principe voldoende parkeerplaatsen.  

Door het bezoekerscentrum zal het achterste parkeerterrein beter benut worden. 

Hierdoor zal de sociale veiligheid vergroten, waardoor het terrein minder of niet 

meer aantrekkelijk wordt voor mensen die daar parkeren voor andere activiteiten 

dan het bezoeken van het bezoekerscentrum of Ross Lovell. 

 

f. Graag worden de eigenaren in de gelegenheid gesteld om meer te weten te 

komen van de plannen. Vooralsnog wordt er bezwaar aangetekend.  

 

Reactie gemeente 

De initiatiefnemers hebben de intentie om hun plannen toe te lichten aan Ross 

Lovell. 

Conclusie: 

Het bestemmingsplan is aangepast vanwege de ingebrachte zienswijze onder 2. Het bouwvlak is 

verplaatst richting de molen en de Waalweg. Hierdoor wordt minimaal  30 meter aangehouden 

tussen het gebouw en de perceelgrens van de Waalweg 9. Ook wordt de zichtlijn van de Waalweg 13 

niet doorbroken.  

Ambtshalve wijziging: 

- Via een functieaanduiding is de ontsluiting van het bezoekerscentrum naar de Waalweg 

aangeduid. Dit is ten behoeve van de invalidenparkeerplaatsen en de bevoorrading.  

 

 

 

 



Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 
het bestemmingsplan Bezoekerscentrum Waalbos met identificatienummer 
NL.IMRO.0597.BPWaal2017Centrum-VG01 van de gemeente Ridderkerk. 

1.2  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels. 

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  achtererf 
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevellijn van het 
hoofdgebouw. 

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

1.7  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 

1.8  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.  

1.9  bevoegd gezag 
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

1.10  bezoekerscentrum 
een gebouw waar informatie kan worden verkregen over voor de streek karakteristieke 
bezienswaardigheden en ten behoeve van activiteiten in relatie tot de molen, ijsbaan, (natuur)educatie 
en recreatie en natuurbeheer in het Waalbos, alsmede de hieraan gerelateerde opslag. 

1.11  bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een 
bouwwerk. 
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1.12  bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 

1.13  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten. 

1.14  bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel. 

1.15  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.16  bouwwerk 
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden. 

1.17  dakvoet 
de onderzijde van de laagste dakpan of onderrand van een andere vorm van dakbedekking.  

1.18  extensieve dagrecreatie 
activiteiten zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen en varen waarvoor geen of slechts in beperkte 
mate voorzieningen noodzakelijk zijn. 

1.19  gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 

1.20  hoofdgebouw 
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.  

1.21  landschapswaarde 
de aan een gebied toegekende waarde, van het waarneembare deel van het aardoppervlak, die 
wordt bepaald door de herkenbaarheid en identiteit van onderlinge samenhang en beïnvloeding 
door niet-levende en levende natuur. 

1.22  natuurwaarde 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en/of fauna. 

1.23  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. 

1.24  ondergeschikte detailhandel 
de kleinschalige verkoop van producten voor zover dit rechtstreeks voortvloeit uit de activiteiten van 
het bezoekerscentrum en de nabijgelegen molen, zoals de verkoop van natuurproducten en gemalen 
molenproducten. 
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1.25  ondergeschikte horeca 
niet-zelfstandige horeca die is of wordt gerealiseerd binnen een andere hoofdfunctie en daar naar 
oppervlakte en uitstraling ondergeschikt aan is. 

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

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

uit de bestemming 'Verkeer' of 'Verkeer - Verblijfsgebied': de hoogte van die weg; 
b. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van meer dan 5 m 

uit de bestemming 'Verkeer' of 'Verkeer - Verblijfsgebied': de gemiddelde hoogte van het 
aangrenzend terrein.  

1.28  voorgevel 
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling ervan 
als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 

1.29  voorgevel(rooi)lijn 
de lijn die gelijk of evenwijdig loopt aan de naar de openbare weg gerichte gevel. 

1.30  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  dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.4  diepte en breedte 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. 

2.5  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. 

2.6  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. 

2.7  oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Recreatie 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. de ontwikkeling , het behoud en herstel van potentiële en actuele landschappelijke en 

natuurwaarden; 
b. extensieve dagrecreatie; 
c. wateraanvoer, -afvoer en -berging; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'bezoekerscentrum': een bezoekerscentrum met daaraan 

ondergeschikte horeca, een terras, ondergeschikte detailhandel en opslag ten behoeve van de 
nabijgelegen ijsbaan; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting en parkeren': ontsluiting en parkeren ten behoeve van 
invalideparkeerplaatsen en bevoorrading; 

f. taluds ten behoeve van de landschappelijke inpassing van het bezoekerscentrum; 
g. bijbehorende voorzieningen zoals een langzaamverkeersontsluiting, fietsvoorzieningen, wandel- en 

fietspaden, speelterreinen, bruggen, nutsvoorzieningen, groen, informatieborden, veeroosters en 
bankjes. 

3.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels. 
 
3.2.1  Bezoekerscentrum 
a. het bezoekerscentrum wordt binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. de maximale oppervlakte van het bezoekerscentrum mag niet meer bedragen dan 225 m2; 
c. de bouwhoogte van het bezoekerscentrum mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum bouwhoogte' is aangegeven. 
 
3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden binnen het bestemmingsvlak gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m. 

3.3  Specifieke gebruiksregels 
a. taluds als bedoeld in lid 3.1 onder f worden binnen het bouwvlak opgericht; 
b. de hoogte van taluds mag niet meer bedragen dan 3 m. 
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Artikel 4  Waarde - Archeologie 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde – Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar geldende 
bestemming(en), mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. 

4.2  Bouwregels 
4.2.1  Rapport archeologisch deskundige 
In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een  
omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan het bevoegd gezag te overleggen van een 
archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal 
worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld. 
 
Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen 
voor bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke 
voldoen aan de oppervlakte- en/of dieptematen welke genoemd zijn in artikel 4.3. 
 
4.2.2  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen 
Het bevoegd gezag kan in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een reguliere 
omgevingsvergunning voor het bouwen als bedoeld in de Wabo de volgende regels verbinden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten 

in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 

4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
4.3.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de hierna onder a t/m f genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan 30 cm beneden 
maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 6 m2 beslaan. 
 
Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden: 
a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook); 
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen en afgraven; 
e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies en 

dergelijke; 
f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen. 
 
4.3.2  Uitzondering op het aanlegverbod 
Het omgevingsvergunningvereiste geldt niet voor bedoelde activiteiten gericht op het normale 
onderhoud en beheer van de betreffende gronden en welke in uitvoering waren ten tijde van 
inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten. 
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4.3.3  Toelaatbaarheid 
Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden wordt verleend, indien daardoor de aanwezige archeologische waarden van de 
gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. Alvorens de omgevingsvergunning voor 
het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden te kunnen verlenen, dient 
de aanvrager van de omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag hieromtrent een rapport van een 
archeologisch deskundige te overleggen. 
 
4.3.4  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
Aan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden kunnen de volgende regels worden verbonden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten 

in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 
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Artikel 5  Waterstaat - Waterkering 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor het beheer van waterstaatsdoeleinden in de vorm 
van dijken, kaden en dijksloten en andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering. 

5.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 5.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 4 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. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 onder c., 
indien de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het 
waterkeringsbelang door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. Het bevoegd gezag 
dient voorafgaande aan de vergunningverlening advies in te winnen bij het waterschap. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 6  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 7  Algemene bouwregels 

7.1  Overschrijding bouwhoogte 
De bouwhoogte mag worden overschreden door: 
a. antennes met ten hoogste 6 m; 
b. (delen van) bouwwerken, waarvan de grootste horizontale doorsnede niet meer dan 1 m² bedraagt 

en door trappenhuizen, lichtstraten, koepels en liftkokers; 
c. technische ruimten voor klimaatregeling, koeling en dergelijke met een maximale oppervlakte van 4 

m2. 

7.2  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.  

7.3  Voldoende parkeergelegenheid 
a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden 

gebouwd wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende 
parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden. 

b. Bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van op dat moment van toepassing zijnde 
beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.   

c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden 
toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen 
onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie. 
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Artikel 8  Algemene aanduidingsregels 

8.1  Molenbiotoop 
In afwijking van hoofdstuk 2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone- molenbiotoop' de 
volgende regels: 
a. binnen een afstand van 100 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing opgericht 

en mag geen beplanting aanwezig zijn hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek; 
b. binnen een afstand van 100 tot 300 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing 

opgericht en mag geen beplanting aanwezig zijn hoger dan 1/100 van de afstand van het bouwwerk 
en de beplanting tot het middelpunt van de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de 
verticaal staande wiek; 

c. indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de maximaal 
toelaatbare bouwhoogte ingevolge dit lid onder a en b, prevaleert de maximaal toelaatbare 
bouwhoogte van hoofdstuk 2; 

d. bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van dit lid onder a en b, indien: 
1. de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige bebouwing en 

beplanting en de windvang en het zicht op de molen niet verder worden beperkt vanwege de 
nieuw op te richten bebouwing en de beplanting; 

2. toepassing van de in dit lid onder a en b bedoelde afstands- en/of hoogtematen de belangen in 
verband met de nieuw op te richten bebouwing onevenredig zouden schaden. 

 
 



54  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   05900.20170007 
  

Artikel 9  Algemene afwijkingsregels 

9.1  Afwijken van maten 
Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een 
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 

voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m 
bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

 
De bevoegdheid tot afwijken wordt niet gebruikt, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken. 
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels 
Overschrijding bestemmingsgrenzen 
Het college van burgemeester en wethouders kan de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen 
ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een 
technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is 
in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 
3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 
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Artikel 11  Overige regels 

11.1  Werking wettelijke regelingen 
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 12  Overgangsrecht 

12.1  Overgangsrecht bouwwerken 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 
10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

12.2  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 13  Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Bezoekerscentrum Waalbos'. 
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