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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel 

Het nu geldende bestemmingsplan voor bedrijventerrein Donkersloot is tien jaar oud. 

Daarom is het nodig het bestemmingsplan te vernieuwen. Dit staat ook in de Wet ruimtelijke 

ordening. De gemeente wil in het nieuwe bestemmingsplan milieuregels opnemen. 

Bijvoorbeeld regels over het geluid dat bedrijven mogen maken. Daarmee zorgt de 

gemeente er voor dat de milieuregels en de ruimtelijke ordeningsregels nog beter op elkaar 

aansluiten. Ook is het de bedoeling dat de regels makkelijker zijn. 

 

Het is belangrijk dat het bestemmingsplan in de toekomst ook nieuwe ontwikkelingen 

mogelijk maakt. Het bestemmingsplan regelt daarom alleen wat echt nodig is. 

Initiatiefnemers moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor de rest. De regels zijn 

algemener en minder gedetailleerd. 

 

De gemeente moedigt bedrijven aan om innovatief, duurzaam en energieneutraal te zijn. Om 

zichzelf te blijven vernieuwen en verbeteren. Dit kunnen bijvoorbeeld ideeën over nieuwe 

producten zijn. Maar ook over de manier waarop producten gemaakt worden of de 

hoeveelheid energie en de energiebron waarvan gebruik gemaakt wordt. Een duurzaam 

bedrijf zoekt steeds naar het evenwicht tussen mens, milieu en economie. Dit betekent dat 

het bedrijf zich niet alleen richt op het verdienen van geld. Maar dat het ook goed voor de 

mensen en het milieu wil zorgen. 

 

Deze doelen sluiten inhoudelijk goed aan bij de Omgevingswet. Deze wet gaat veel andere 

wetten vervangen. De Omgevingswet heeft twee doelen. Het eerste doel is een veilige en 

gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand 

houden. Het tweede doel ziet op het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de 

fysieke leefomgeving om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen. 

 

De Omgevingswet geldt waarschijnlijk pas vanaf 2021. Toch is het de bedoeling dit nieuwe 

bestemmingsplan al te maken volgens de regels van de Omgevingswet. Het plan is daarom 

aangemeld als pilot bij de Rijksoverheid. De Rijksoverheid heeft daarmee ingestemd. Dat 

besluit staat in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. De naam van het 

plan is 'Omgevingsplan Donkersloot'. Omgevingsplan is in de Omgevingswet de nieuwe 

naam voor een bestemmingsplan.  

 

1.2  Ligging en grenzen van het gebied 

Het gebied waar het omgevingsplan op ziet ligt in het oosten van Ridderkerk, net ten zuiden 

van de Nieuwe Maas. Het gebied ligt ingeklemd tussen De Noord, industrieterrein 

Slikkerveer Rivieroevers (De Schans) en de wijk Het Zand en De Gorzen. De Rotterdamsweg, 

de Donkerslootweg en het Havenkanaal vormen de zuidgrens van het gebied.  

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027929/2016-10-28
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027929/2016-10-28
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027929/2016-10-28
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027929/2016-10-28
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Het geldende bestemmingsplan 'Donkersloot' geldt niet voor het bedrijventerrein ten westen 

van de Gildeweg (Wolweverstraat e.o.). Hier geldt de beheersverordening 'Woude'. Het 

omgevingsplan zal voor beide gebieden gaan gelden.  

 

 

Luchtfoto van het gebied (rood omlijnd)  

 

 

Ligging van het gebied in Ridderkerk 
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1.3  Geldende regels 

Voor het gebied gelden momenteel een bestemmingsplan en een beheersverordening. Het 

grootste gedeelte van het gebied valt onder bestemmingsplan 'Donkersloot'. Dit 

bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 1 februari 2007 en is 

goedgekeurd op 14 mei 2007. Het gedeelte ten westen van de Gildeweg (Wolweverstraat 

e.o.) valt onder de beheersverordening 'Woude'. De beheersverordening is vastgesteld door 

de gemeenteraad op 24 maart 2014.  

 

 

Overzicht van het geldende bestemmingsplan en de geldende beheersverordening 

 

 

Gedeelte van de plankaart van bestemmingsplan 'Donkersloot' 
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Gebied beheersverordening 'Woude'  

 

 

Gedeelte plankaart: 'Bedrijventerrein Woude'  

 

In het gebied zijn de volgende bestemmingen van kracht: 

 Bedrijfsdoeleinden 

 Bedrijfsdoeleinden en kantoordoeleinden 

 Maatschappelijke doeleinden 

 Havendoeleinden 

 Verkeersdoeleinden 

 Verblijfsgebied 

 Parkgebied 

 Groenvoorzieningen 

 Water 

 Leidingen 
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 Primair waterkeringsdoeleinden 

 Primair waterstaatdoeleinden 

 Archeologisch waardevol gebied 

 Waarde - Archeologie 3 

 

Op het gebied zijn de volgende aanduidingen van kracht: 

 Maximum bouwhoogte 

 Maximum bebouwingspercentage 

 Parkeren 

 Bouw- en gebruiksregels (beheersverordening) 

 

In de gemeente Ridderkerk, en daarmee dus ook voor het gebied Donkersloot, gelden 

meerdere verordeningen. Een verordening is een wettelijke regeling op gemeentelijk niveau. 

In verordeningen worden uiteenlopende onderwerpen (zoals parkeernormen en geurnomen) 

geregeld. Om dit omgevingsplan aan te laten sluiten bij de Omgevingswet zijn delen van 

twee van deze verordening in dit omgevingsplan opgenomen. Het gaat om delen van de 

APV en de delen van de bouwverordening. De (delen van) de APV en de bouwverordening 

die in dit omgevingsplan zijn opgenomen vervallen voor dit gebied. Voor de rest van de 

gemeente blijven deze verordeningen nog gewoon gelden.  

 

1.4  Het omgevingsplan 

Het omgevingsplan is, vanwege de aanmelding als pilot bij de Rijksoverheid, een 

'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte'. Hierdoor kan gebruik gemaakt worden van de 

mogelijkheden die de artikelen 7g en 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet biedt. 

Dit maakt dat afgeweken kan worden van bestaande regels om een plan te maken dat 

aansluit bij de Omgevingswet. 

 

Een van de mogelijkheden is dat het omgevingsplan niet beperkt is tot 'een goede 

ruimtelijke ordening'. Het omgevingsplan kan zien op de gehele 'fysieke leefomgeving'. Dit 

bredere begrip maakt het mogelijk dat in het omgevingsplan ook andere regelingen (zoals 

(delen van) de APV, het welstandsbeleid en de bouwverordening) opgenomen kunnen 

worden. Ook regels met een ander motief dan 'een goede ruimtelijke ordening' kunnen in 

het omgevingsplan opgenomen worden. Het opnemen van dit soort regels in het 

omgevingsplan sluit aan bij het omgevingsplan van de Omgevingswet. 

 

Om toestemming te krijgen van de Rijksoverheid moet aangetoond worden dat het 

omgevingsplan 'bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen en voldoende aannemelijk is dat 

uitvoering ervan bijdraagt aan het bestrijden van de economische crisis en aan de 

duurzaamheid' (artikel 2.4 lid 2 Chw). De gemeente heeft dit onderbouwd en de 

Rijksoverheid is hiermee akkoord gegaan.  
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Omdat het omgevingsplan onder de pilot van de Rijksoverheid valt kan van bestaande regels 

worden afgeweken. Hieronder is aangegeven van welke bestaande regels afgeweken kan 

worden. Ook is aangegeven of van deze mogelijkheid in dit omgevingsplan gebruik is 

gemaakt. 

 

Artikel 7c lid Mogelijkheid Hoe gebruik 

1 Verbreding reikwijdte plan Regels uit verordeningen en welstandsbeleid 

opgenomen in omgevingsplan + 

voorwaarden vanuit milieu, veiligheid en 

gezondheid opgenomen. 

2 Geldigheidsduur 20 jaar Het omgevingsplan heeft een looptijd van 20 

jaar. 

3 Een voorlopige bestemming 

voor een periode van ten 

hoogste tien jaar, in plaats van 

de in artikel 3.2 Wro 

genoemde termijn van 

maximaal vijf jaar 

Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

4 Opname algemeen 

verordenende regels 

Regels uit verordeningen zijn opgenomen in 

het omgevingsplan. 

5 Opnemen meldingsplicht Een meldingsplicht is opgenomen voor het 

starten van bepaalde nieuwe functies die 

gevolgen kunnen hebben voor 

'milieuwaarden'. 

6 Uitleg regels afhankelijk van 

beleid 

In het omgevingsplan (o.a.  10.1 en 13.1) 

zijn normen opgenomen die in beleid 

verduidelijkt worden. 

7 Uitleg regels over uiterlijk 

bouwwerken via 

welstandscriteria 

De eisen ten aanzien van welstand worden 

opgenomen in dit omgevingsplan (artikel 16). 

8 Wegbestemmen onbenutte 

bouwmogelijkheden leidt 

onder voorwaarden niet tot 

planschade 

Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

9a.1 en b Afwijking van RO-standaarden Er wordt afgeweken van de standaard 

bepalingen voor het opstellen van een 

bestemmingsplan (de SVBP2012). Dit is 

gedaan om zoveel mogelijk te kunnen 

aansluiten bij het omgevingsplan. Het plan 

kan wel via www.ruimtelijkeplannen.nl 

gevonden worden, maar vanuit hier zal 

doorverwezen worden naar een andere site. 

9a.2 Uitvoerbaarheid hoeft niet te 

worden verantwoord in de 

toelichting 

Het omgevingsplan biedt ruime bouw- en 

gebruiksmogelijkheden. Hiervan is slechts 

beoordeeld of deze niet op voorhand 

onuitvoerbaar zijn. 
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9c en d Afwijking van Wet en Besluit 

geluidhinder 

Hiervan wordt niet specifiek gebruik gemaakt. 

Wel is ten aanzien van geluid een andere 

methodiek gebruikt in dit omgevingsplan (zie 

artikel 17.2.1). 

10 / 11 Uitstel kostenverhaal Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld. 

Een exploitatieplan zal door burgemeester en 

wethouders worden vastgesteld bij de 

omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit. 

Bij voorkeur wordt dan een 

exploitatieovereenkomst gesloten. 

In dit kader wordt een exploitatiegebied 

aangewezen. 

12 Vaststellen afwijkende 

geluidsnormen 

Hiervan wordt niet specifiek gebruik gemaakt. 

Wel is ten aanzien van geluid een andere 

methodiek gebruikt in dit omgevingsplan (zie 

artikel 17.2.1). 

13 Delegatie wijzigen onderdelen 

bestemmingsplan 

Hiervan wordt nog niet concreet gebruik 

gemaakt. Een eventueel delegatiebesluit 

wordt separaat en zelfstandig vastgesteld. 

14 Ruimere 

gegevensverstrekking (fysieke 

leefomgeving ipv goede 

ruimtelijke ordening) bij 

omgevingsvergunning voor 

afwijken van 

bestemmingsplan 

Hiervan is geen gebruik gemaakt. Voor het 

verstrekken van een omgevingsvergunning 

voor afwijken van het bestemmingsplan 

hoeven geen extra gegevens verstrekt te 

worden. 

15 Ruimer toetsingskader 

omgevingsvergunning voor 

afwijken van het 

bestemmingsplan 

Hiervan is geen gebruik gemaakt. Voor het 

beoordelen van een omgevingsvergunning 

voor afwijken van het bestemmingsplan 

hoeven geen extra gegevens verstrekt te 

worden. 

 

1.5  Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 

1.5.1  Inleiding 

Op 14 september 2017 heeft de gemeente de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 vastgesteld. 

Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en laat ruimte voor ideeën vanuit 

de Ridderkerkse samenleving. De visie volgt de in 2009 vastgestelde structuurvisie op. Een 

aantal trends en ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om een nieuwe omgevingsvisie voor 

Ridderkerk op te stellen.  

 

De omgevingsvisie is in vier fasen opgesteld (1. inventarisatie, 2. kernwaarden / visie, 3. 

strategie en 4. uitvoeringsprogramma). Gedurende  fase 2 en 4 is er sprake geweest van 

participatie met de inwoners en andere belanghebbenden binnen de gemeente Ridderkerk. 

Tot slot heeft de visie van 24 april 2017 tot en met 4 juni 2017 ter inzage gelegen.  
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Bedrijventerrein Donkersloot wordt in de visie in een apart hoofdstuk behandelt omdat het in 

het hart van Ridderkerk ligt en tevens het oudste bedrijventerrein betreft dat om die reden 

speciale aandacht verdient.  

 

Conclusie  

Dit omgevingsplan maakt geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk. Dit neemt 

niet weg dat er wel rekening is gehouden met de verschillende uitgangspunten uit de 

Omgevingsvisie met betrekking tot Donkersloot en duurzaamheid en energietransitie. Dit 

omgevingsplan sluit dus goed aan op de visie. Als er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen 

mogelijk worden gemaakt zal wederom moeten worden getoetst aan de uitgangspunten uit 

de visie. Voor de volledigheid volgt in de volgende paragrafen het voor dit omgevingsplan 

relevante beleid uit de Omgevingsvisie. 

1.5.2  Kloppend hart: Donkersloot 

 

Wat is er aan de hand? 

Voor een goed functioneren van een omvangrijk bedrijventerrein als Donkersloot is een 

goede werkomgevingskwaliteit van economisch belang. Daarbij is in de gebieden nabij het 

centrum sprake van verschillende transformaties en worden ook andere functies 

aangetroffen dan alleen bedrijven. Door de Rotterdamseweg (1985), aangelegd voor de 

afwikkeling van Donkersloot, is het gebied in tweeën opgedeeld. Voor Donkersloot geldt dat 

het gebied nu als apart gebied wordt beschouwd, terwijl het een belangrijk deel is van 

Ridderkerk, zowel economisch als in verbinding met de rivier. 

 

Wat is het doel? 

Donkersloot is onderdeel van het kloppend hart van Ridderkerk. Doel is om het gebied 

aantrekkelijker in te richten en beter te verbinden met omliggende wijken. Zo kan 

Donkersloot een bedrijvig gebied worden dat dichtbij het centrum, wanneer de kansen en 

mogelijkheden zich voordoen, een meer gemengd gebied kan worden met wonen. De 

overige gebieden van Donkersloot zijn omgeven door een stevige groene zone, goed 

verbonden met de groene structuur die heel Ridderkerk dooradert. Deze groen-blauwe 

structuur biedt een goede omgevingskwaliteit voor werknemers maar ook voor bewoners en 

dient waar mogelijk te worden versterkt. Een drietal groen-blauw ingerichte straten verzorgt 

de verdere geleding. Niet- watergebonden bedrijvigheid langs de rivieroever kan, indien 

kansen zich voordoen als bedrijven verhuizen, plaats maken voor recreatie, groen en 

woningbouw.  

 

Wat wordt de aanpak? 

1. Versterken groen-blauwe zones op het gehele bedrijventerrein 

2. Clustering en diversiteit in grootte van de kavels Zorgen voor afwisseling van grote en 

kleinere kavels. Waar mogelijk gelijksoortige bedrijven bij elkaar plaatsen. 

3. Transformatie nabij het centrum naar meer gemengd gebied Het mogelijk maken en 

realiseren van andere, centrum gelieerde bestemmingen in de gebieden nabij het 

centrum (geel gemarkeerd). 
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4. Indien kansen zich voordoen, niet-watergebonden bedrijven verplaatsen naar kavels met 

een betere aansluiting op de weginfrastructuur 

 

Wat betekent dit concreet? 

1. Onderzoek kansen versterken groen-blauwe zones. 

2. Doorzetten clustering bedrijven en afwisseling grotere en kleinere kavels. 

Loskoppelen Industrieweg en Ringdijk, zodat bedrijfsverkeer afgewikkeld wordt via de 

Rotterdamseweg. 

 

 

 

Impressie van het plangebied van de omgevingsvisie met roodomlijnd het plangebied van 

dit omgevingsplan 

 

De hoofdontsluitingswegen en de secundaire verkeersstraten  

De hoofdontsluitingswegen op het bedrijventerrein Donkersloot hebben zeer brede en 

groene profielen. Ze delen het gebied op in min of meer afzonderlijke eilanden en bieden 

een robuuste, landschappelijke groenstructuur. Het versterken en verstevigen van die 

structuur en het toevoegen van water versterkt de ruimtelijke kwaliteit en is van belang voor 

een aantrekkelijk vestigingsklimaat.  
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De secundaire verkeersstraten op het terrein zijn alle voorzien van een groene structuur 

bestaande uit boombeplantingen en groene zones. Die opzet moet worden versterkt en 

behouden. Tezamen met de hoofdontsluitingswegen bepalen deze bedrijfsstraten de groene 

hoofdopzet van het terrein.  

 

Watergebonden bedrijvigheid 

Watergebonden bedrijvigheid hoort bij de geschiedenis van Ridderkerk en geeft een 

dynamiek op en langs het water. De niet-watergebonden bedrijven zijn voor hun 

bedrijfsvoering niet direct afhankelijk van een locatie langs het water. Het zijn vaak grote, 

logistiek georiënteerde bedrijven die een sterke relatie hebben met transport, opslag en 

overslag. Als kansen zich voordoen, bij bedrijfsbeëindiging of verhuizing, zijn deze bedrijven 

beter te plaatsen op locaties die een zeer goede ligging hebben ten opzichte van de 

nationale weginfrastructuur, zoals Cornelisland. Door kansen te benutten, kan de oever 

bereikbaar gemaakt worden (zie ook parels aan de rivier).  

 

Parels aan de rivier 

Als kansen zich voordoen om locaties langs het water te transformeren naar recreatieve 

gebieden, groen en / of woningbouw in een groene omgeving, wil de gemeente deze 

mogelijkheden benutten. Daarbij geldt continu de afweging tussen de veiligheid op het 

water (met name het drierivierenpunt) en de ontwikkelingen langs de oever, in het oog. Ook 

binnen Donkersloot liggen hier mogelijkheden voor zoals ook te zien is op voorgaande 

afbeelding. 

 

In paragraaf 1.6 is uiteengezet hoe een aantal van de voorgaande uitgangspunten worden 

vertaald in het omgevingsplan. 

1.5.3  Naar een duurzame gemeente 

 

Wat is er aan de hand? 

Het einde van fossiele brandstoffen is in zicht. Er komt een transitie naar een CO2-arme 

energievoorziening: woningen zullen op een andere manier verwarmd worden, we zullen ons 

met behulp van andere energiebronnen verplaatsen en het landschap zal veranderen door 

bijvoorbeeld het gebruik van zonne-energie en windmolenparken. Hoe ziet Ridderkerk er 

tegen die tijd dan uit? En hoeveel hernieuwbare energiebronnen hebben we eigenlijk nodig 

om in 2050 aan de totale energievraag van Ridderkerk te kunnen voldoen? Daarnaast is ook 

de inrichting van de openbare ruimte, met het oog op de klimaatadaptatie, een 

aandachtspunt voor de weg naar een duurzame gemeente. 

 

Wat is het doel? 

Ridderkerk zorgt dat ontwikkelingen aansluiten bij de behoefte van het heden, zonder dat 

voor toekomstige generaties de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen. Om in 

2050 CO2 neutraal te zijn is de opgave om in 2030 40% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 

(Klimaatakkoord Parijs).  
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Anders gezegd: we gaan met elkaar minder energie gebruiken. Dit kan bereikt worden door 

energieprestatie-verbeteringen, efficiënter en zuiniger energiegebruik en door betere isolatie 

van woningen en bedrijfsgebouwen. Daarnaast ligt de opgave om voldoende hernieuwbare, 

niet-fossiele energiebronnen aan te bieden. Voor Ridderkerk wordt een zogenaamd 

“Routeplan Energie” opgesteld waarin vraag en aanbod van de benodigde hernieuwbare 

energie in kaart is gebracht. Volgens dat routeplan stijgt de vraag naar elektriciteit in de 

toekomst, waardoor het grootste deel van de energievraag zal bestaan uit elektriciteit (48%).  

 

Wat wordt de aanpak?  

Er wordt gestreefd naar circulaire ontwikkelingen, waarbij producten en grondstoffen 

maximaal hergebruikt worden om de milieubelasting en waardevernietiging te 

minimaliseren. De stijgende elektriciteitsvraag kan binnen de gemeente hernieuwbaar 

worden opgewekt met behulp van onder andere zonne-energie en windenergie. De 

mogelijkheden voor windenergie zijn beperkt tot het bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard, 

waar ook wordt ingezet op energie-neutrale ontwikkeling. De mogelijkheden voor het 

benutten van zonne-energie zijn aanzienlijk: bebouwing in Ridderkerk heeft veel platte 

daken, en die lenen zich goed voor plaatsing van zonnepanelen. Het zijn oppervlakten die bij 

elkaar opgeteld omvangrijk zijn en ruim voldoende om aan de vraag naar elektriciteit te 

kunnen voldoen, mits alles wordt benut. Ook de weilanden ten zuiden van Bolnes kunnen 

worden benut om zonne-energie te oogsten. 

 

Wat betekent dat concreet? 

1. Opstellen agenda verduurzaming Ridderkerk. 

2. Verder onderzoeken alternatieve energiebronnen, bijvoorbeeld uitbreiding warmtenet. 

3. Inventariseren stimuleringsmaatregelen voor plaatsing zonnepanelen. 

4. Benutten mogelijkheden gemeentelijke promotie voor energieprestatie-verbeteringen 

via de woonwijzerwinkel. 

5. Stimuleren energieprestatie-verbeteringen woningbouw (i.s.m. Woonvisie). 

6. Aandacht vragen voor hergebruik van producten en grondstoffen in aanbestedingen. 

 

Om doelstellingen uit de omgevingsvisie te concretiseren zijn er in dit omgevingsplan regels 

opgenomen die inspelen op de energietransitie, zie artikel 18. 

1.5.4  Gezondheid en leefbaarheid 

 

Wat is er aan de hand? 

In het verleden zijn de thema’s gezondheid en leefbaarheid vooral ingestoken vanuit fijn stof, 

geluid en luchtkwaliteit. Tegenwoordig is er een accentverschuiving te zien van 

gezondheidsbescherming naar maatregelen die mensen aanzetten tot gezond gedrag om de 

gezondheid en leefbaarheid te bevorderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de positieve 

invloed van een groene leefomgeving op de fysieke en geestelijke gezondheid. Ridderkerk is 

omringd door snelwegen en op regionale schaal door de Europoort enerzijds en de industrie 

in Dordrecht en Moerdijk anderzijds. Hierdoor is aandacht nodig voor de luchtkwaliteit, de 

overlast van geluid en aanwezigheid van fijn stof.  
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Wat is het doel? 

Het doel is een verdere verbetering van de luchtkwaliteit, veilige speelomgeving voor 

kinderen en voldoende, veilige en gemakkelijke mogelijkheden om te voet en per fiets te 

verplaatsen. Er ligt een belangrijke opgave in het verder terugdringen van het aantal 

geluidgehinderden. Daarbij wordt ingezet op een duurzame en zo veilig mogelijke 

ontwikkeling van Ridderkerk.  

 

Wat wordt de aanpak? 

De openbare ruimte wordt beweegvriendelijker ingericht, met aantrekkelijke en veilige routes 

voor wandelaars en fietsers en avontuurlijke en veilige speellocaties voor kinderen. Indien 

mogelijk worden die ook klimaatadaptief ingericht.  

 

Wat betekent dat concreet?  

1. Beweegvriendelijk inrichten openbare ruimte (zie ook: ontmoeting en groen-blauwe 

netwerk). 

2. Actieplan luchtkwaliteit. Voor luchtkwaliteit wordt een actieplan opgesteld. Concrete 

maatregelen worden daarin opgenomen. 

3. Terugbrengen geluidsbelasting. Er wordt voor het terugdringen van de geluidsbelasting 

ingezet op het aanbrengen van geluidsstil asfalt op de wegen die verantwoordelijk zijn 

voor het grootste aantal geluidgehinderden in Ridderkerk. 

4. Weren nieuwe risicobronnen. Nieuwe risicobronnen worden in principe geweerd uit de 

gemeente, met uitzondering van bedrijventerreinen. Er wordt gestreefd naar het 

uitplaatsen van risicobronnen zoals tankstations uit de woonomgeving. 

3. Uitwerken omgevingswaarden, conform omgevingswet. 

 

Het aspect gezondheid is als zodanig niet juridisch verankert in dit omgevingsplan. Wel zijn 

de regels die opgenomen zijn inzake energietransitie van positieve invloed op de 

gezondheid, hier wordt kort op ingegaan in Hoofdstuk 7 van de bijlagen van de toelichting. 

 

1.6  Van bestemmingsplan naar omgevingsplan 

In onderstaande subparagrafen wordt per bestemming uitgelegd wat is toegestaan in het 

huidige bestemmingsplan. Daarbij wordt aangegeven wat het wensbeeld is van de gemeente 

Ridderkerk. Zie voor wat betreft het wensbeeld voor beeldkwaliteit/welstand ook Hoofdstuk 

9 van de Bijlage Omgevingsaspecten. 

1.6.1  Bedrijventerrein 

Bedrijven 

Het grootste deel van het plangebied is in het vigerende bestemmingsplan 'Donkersloot' 

bestemd als Bedrijfsdoeleinden. Binnen deze bestemming worden bedrijfsmatige activiteiten 

toegestaan binnen de categorieën 2 tot en met 4.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. 

Daarnaast zijn bedrijven specifiek aangeduid die niet binnen de bovengenoemde 

categorieën passen. 
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Kantoor 

Een gedeelte van het plangebied (langs de Rotterdamseweg) is in het vigerende 

bestemmingsplan 'Donkersloot' bestemd als Bedrijfsdoeleinden en Kantoordoeleinden. Deze 

gronden zijn bedoeld voor (zelfstandige) kantoren en bedrijfsmatige activiteiten toegestaan 

binnen de categorieën 2 tot en met 3.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. Daarnaast zijn 

bedrijven specifiek aangeduid die niet binnen de bovengenoemde categorieën passen. 

 

Havengebied 

Het noordelijke deel van het havengebied is bestemd als 'Bedrijfsdoeleinden', het zuidelijke 

deel heeft de bestemming 'Havendoeleinden' in het vigerende bestemmingsplan 

'Donkersloot'. Het noordelijke gedeelte is bestemd voor bedrijfsmatige activiteiten 

toegestaan binnen de categorieën 1 tot en met 4.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. Het 

zuidelijke gedeelte van de haven is bestemd voor opslag, (zand)overslag en de overslag en 

het transport van containers, grondstoffen, halffabrikaten en goederen. Op dit gebied is de 

havenverordening van toepassing. In de huidige situatie meren er regelmatig schepen aan 

waardoor er zand van de bodem opwoelt. Het gevolg hiervan is dat de naastgelegen 

jachthaven hier hinder van ondervindt. De diept van de wateren bij de jachthaven is namelijk 

slechts 2 meter en de diepte bij de betreffende bedrijvigheid is 4,5 meter.  

 

Overige functies 

Tevens zijn langs de Rotterdamseweg, op basis van de beheersverordening 'Woude', het 

bestaande tankstation en de McDonald's bestemd als respectievelijk 'Verkooppunt 

motorbrandstoffen' en 'Horeca'. De gronden zijn enerzijds bedoeld voor het verkopen van 

motorbrandstoffen en anderzijds voor wegrestaurant. 

 

Wensbeeld 

De wens van de gemeente is om meer flexibiliteit (ruimtelijk, maar met name qua 

milieuzonering) te bieden voor nieuwe ontwikkelingen op het bedrijventerrein. De 

verantwoordelijkheid wordt bij de initiatiefnemer neergelegd om aan te tonen dat deze 

ontwikkeling past binnen de gestelde kaders. Belangrijkste doelstelling van deze kaders is 

het waarborgen van het woon- en leefklimaat van de directe omgeving. Deze kaders dienen 

zodanig te zijn dat er aan de ene kant voldoende rechtszekerheid wordt geboden, maar aan 

de andere kant ook voldoende flexibiliteit dat er geen extra procedures noodzakelijk zijn. De 

segmentering die nu al is opgenomen in het plangebied wordt behouden. Dit betekent het 

volgende: 

 binnen de geldende bestemmingen 'Bedrijfsdoeleinden' en 'Bedrijfsdoeleinden en 

Kantoordoeleinden' zijn bedrijven toegestaan. Hiervoor wordt de functie 

'Bedrijventerrein' opgenomen. Hier worden functies toegestaan die passend zijn op een 

bedrijventerrein.  
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 langs de Rotterdamseweg zijn kantoren uitsluitend toegestaan binnen de geldende 

bestemming 'Bedrijfsdoeleinden en Kantoordoeleinden'. Het tankstation en de Mac 

Donalds zijn specifiek bestemd. Voor onder andere deze locaties wordt de functie 

'Bedrijventerrein in combinatie met overige functies' opgenomen. Ook hier worden 

functies toegestaan die passend zijn op een bedrijventerrein waaronder kantoren, een 

tankstation en de Mac Donalds. 

 De kantoren langs de Rotterdamseweg dienen een representatieve uitstraling te hebben.  

 Het havengebied wordt bestemd als werkhaven ten behoeve van de overslag van 

grondstoffen. 

 Een specifieke milieuzonering middels een hieraan toegevoegde bedrijvenlijst (Staat van 

bedrijfsactiviteiten) wordt niet meer aan de regels toegevoegd. 

 Per deelgebied worden specifieke waarden gekoppeld waarmee een bepaalde sturing  

kan worden geboden. Hier kan worden gedacht aan voorwaarden ten aanzien van 

segmentering (qua functie, maar ook qua schaal/bouwmassa/volume welstand, 

duurzaamheid en milieu.) 

 Innovatie, duurzaamheid en energieneutraliteit worden gestimuleerd. 

 

Indien sprake is van wijziging van een bedrijf heeft de gemeente Ridderkerk de volgende 

wensen: 

 Indien sprake is van een ingrijpende wijziging van een bedrijf, worden in dit 

omgevingsplan kaders bepaald door het bevoegd gezag waaraan voldaan moet worden. 

Het uitgangspunt bij het bepalen van deze kaders is een veilige en gezonde 

leefomgeving in combinatie met het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat 

voor de omliggende gebieden. 

 Het bedrijf is zelf verantwoordelijk en dient van tevoren na te denken op welke wijze 

deze milieubelasting gaat voldoen aan de omgevingswaarden en doelstellingen (onder 

andere op het gebied van enregieneutraliteit) van het plan. 

 Het bedrijf informeert de gemeente actief door de significante wijziging te melden. 

Hierbij geeft het bedrijf een beschrijving op welke wijze het bedrijf aan de van 

toepassing zijnde omgevingswaarden gaat voldoen en hoe het bedrijf de eventuele van 

toepassing zijnde maatregelen zal implementeren. In het plan wordt geborgd dat direct 

ook sprake is van een melding Activiteitenbesluit. Op deze manier is geen sprake van 

een verhoogde lastendruk doordat het bedrijf maar één handeling hoeft te verrichten. 

Extra procedures omdat een bedrijf niet voldeed aan de milieuzonering wordt hiermee 

voorkomen.  

 Parkeren geschiedt op de volgende manieren als ook in de nu volgende volgorde: 

1. Dient in principe op eigen terrein te worden gerealiseerd, ook voor bezoekers. 

2. Een uitzondering hierop is het gecombineerd gebruik met derden 

3. Tot slot is het ook toegestaan in het openbaar gebied, mits voldaan wordt aan een 

aantal voorwaarden, zoals: 

a. de groenstructuur die in tact blijft;  

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de groenstructuur; 

c. er compenserende maatregelen worden getroffen.  

d. er draagvlak gecreëerd is in de omgeving (initiatiefnemer dient dit aan te tonen).  

 Aandacht voor welstand langs de Rotterdamseweg en de Donkerslootweg en de 

Ridderhaven/Veerweg (langs de rivier De Noord) in de vorm van representatieve 

bebouwing. 
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 Voor de overige percelen zijn geen bijzondere eisen van welstand van toepassing  

(behoudens regels voor vrijstaande reclamezuilen) wel is er sprake van rooilijnen 

waarmee rekening gehouden dient te worden, dit is geborgd middels bouwvlakken.  

 In het kader van klimaatadaptatie bestaat de wens om hemelwater volledig af te 

koppelen en ter plaatse, voor zover mogelijk, te laten infiltreren in de bodem. Ook het 

toepassen van groene daken kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Hiervoor is het 

van belang dat er voldoende infiltratievoorzieningen in het plangebied aanwezig zijn. In 

de waterparagraaf (Hoofdstuk 4) wordt hierop nader ingegaan. 

 

1.6.2  Openbare ruimte 

De openbare ruimte is bestemd als 'Verkeersdoeleinden', 'Verblijfsgebied', 'Parkgebied' en 

'Groenvoorzieningen'. Door middel van deze bestemmingen zijn de mogelijkheden voor de 

openbare ruimte geregeld. De bestaande wegenstructuur van het bedrijventerrein blijft 

gehandhaafd. 

 

Wensbeeld: 

De gemeente heeft in de omgevingsvisie het groene netwerk wat aan de hoofdstructuur 

gekoppeld is, benoemd als een van de kwaliteiten van Donkersloot. Het wensbeeld is dan 

ook dat deze groene uitstraling behouden blijft en versterkt wordt. Verder is ervoor gekozen 

om qua functies geen differentiatie binnen de openbare ruimte aan te brengen. Hierdoor is 

het mogelijk om de openbare ruimte vrij te kunnen inrichten. Verkeer (parkeren), groen en 

water zijn daar bij flexibel en mogelijk uit te wisselen binnen de functie 'Openbare ruimte', 

met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'groen' beperkingen gelden voor deze 

uitwisseling. De bestaande wegenstructuur blijft gehandhaafd.  

1.6.3  Groen 

De bestaande groenstructuren aan de randen van het bedrijventerrein hebben de functie 

‘Groen’ gekregen. Hierdoor kunnen ter plaatse alleen functies uitgeoefend worden passend 

binnen ‘Groen’. Binnen het plangebied is echter nog meer groen gelegen. Omwille van een 

bepaalde mate van flexibiliteit is deze groenstructuur ondergebracht binnen de functie 

‘Openbare Ruimte’ en heeft daar de specifieke aanduiding ‘groen’ gekregen.  

De groenstructuur binnen de functie ‘Openbare Ruimte’ met de aanduiding ‘groen’, kan ook 

anders ingericht worden (i.e. niet als groen), maar hiervoor is een omgevingsvergunning 

benodigd. Via deze weg wordt gewaarborgd dat onder meer de totale groenstructuur 

binnen het bedrijventerrein niet onevenredig aangetast wordt. 

 

Wensbeeld: 

Het versnipperde groen langs de rivier, van 't zand naar Slikkerveer, wordt versterkt en met 

elkaar worden verbonden. Daarnaast wordt het geheel toegankelijker gemaakt. Hierdoor 

ontstaat er een groene recreatieve zone tussen de twee woonwijken langs de rivieroever 

welke uitnodigt tot wandelen en fietsen in een parkachtige omgeving. Dit draagt bij aan de 

beleving van de dynamiek van de rivier en de aangrenzende haven. Daarmee fungeert deze 

groenzone als uitloopmogelijkheid voor het bedrijventerrein en de werknemers aldaar. Zij 

kunnen hierdoor bijvoorbeeld in de pauze gebruik maken van deze 'groene voorzieningen'. 
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1.6.4  Water 

De huidige waterpartijen (rivier De Noord en haven) worden bestemd als 'Water'. De wens 

bestaat voor een bebouwingsvrijze zone langs deze waterpartijen vanuit 

vaarveiligheidsoogpunt. Daarnaast zijn bestaande waterpartijen op en rond Donkersloot ook 

belangrijk voor de klimaatadaptie en fungeren, vooral langs de dijk, als buffer naar de 

woonwijken. 

1.7  Belangrijke kenmerken en onderwerpen 

Een van de belangrijkste redenen van de gemeente Ridderkerk voor het opstellen van een 

omgevingsplan ziet op het opnemen van een aantal onderwerpen in het omgevingsplan die 

in het bestemmingsplan 'Donkersloot' minder aandacht hebben gekregen. Hierbij kan 

gedacht worden aan duurzaamheid, energietransitie en specifieke voorwaarden voor milieu, 

veiligheid en gezondheid.  

Om het omgevingsplanplan te laten aansluiten op de Omgevingswet heeft het bepaalde 

kenmerken en behandelt het onderwerpen welke normaal gesproken niet of minder 

nadrukkelijk aanwezig waren binnen 'standaard' bestemmingsplannen.  

 

Kenmerken 

 Nieuwe invulling geven aan milieuregels met name op het gebied van externe veiligheid 

en geluid;  

 Duurzaam en zo energieneutraal mogelijk gebruik van het gebied; 

 Beter samenbrengen en afstemmen van ruimtelijke- en milieuregels in de fysieke 

leefomgeving; 

 Bij het tot stand komen van het omgevingsplan speelt participatie met de ondernemers 

in het gebied een belangrijke rol; 

 Mogelijkheden voor de gemeente om bij het nemen van besluiten meer rekening te 

houden met de lokale omstandigheden; 

 Vereenvoudigen, versnellen en verbeteren van het nemen van besluiten; 

 Het moet voor bedrijven eenvoudiger en duidelijker worden; 

 Bedrijven aanmoedigen om innovatief, duurzaam en energieneutraal te ondernemen; 

 Meer verantwoordelijkheden bij degene die iets wil ontwikkelen. 

 

Onderwerpen 

 Samenbrengen milieuregels (met name geluid, licht en geur) 

 Verordeningen 

 Energietransitie 

 Duurzaamheid en innovatie 

 Welstand en beeldkwaliteit 

 Inrichting openbaar gebied en versterken groen  

 Functies (soort bedrijven) 

 Verdeling bestaande en nieuwe bedrijven 

 Indirect komt ook het aspect gezondheid aan bod 
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1.8  Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in Hoofdstuk 2 de opbouw van het omgevingsplan 

uitgelegd. Ook zal in Hoofdstuk 2 besproken worden waaraan getoetst zal worden als 

iemand iets wil ondernemen. In Hoofdstuk 3 worden de regels uit het omgevingsplan 

uitgelegd. In Hoofdstuk 4 wordt kort ingegaan op de participatie en communicatie rondom 

het omgevingsplan. Hier staat op welke momenten welke partijen gevraagd zijn om een 

reactie te geven op het omgevingsplan. In Bijlage 1 Gebiedsbeschrijving wordt een 

omschrijving van het gebied gegeven en in Bijlage 2 Omgevingsaspecten wordt ingegaan op 

overige sectorale- en milieuaspecten.  
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Hoofdstuk 2  Opzet en wijze van toetsen 

2.1  Opbouw omgevingsplan en wijze van toetsen 

2.1.1  Algemeen 

Het omgevingsplan bestaat uit een verbeelding (een kaart), regels en deze toelichting. Alleen 

de verbeelding en regels zijn juridisch bindend. De toelichting heeft geen juridisch bindende 

status, maar wordt wel gebruikt om duidelijk te maken hoe de regels uitgelegd moeten 

worden. Als iets niet in de regels is geregeld, maar wel in de toelichting staat, dient het 

omgevingsplan te worden uitgelegd zoals het in de toelichting staat. Anders dan een 

'standaard' bestemmingsplan bestaat de toelichting vooral uit een uitleg van de regels. Dit is 

ook bij gemeentelijke verordeningen (en wetten) gebruikelijk. De reden daarvoor is dat het 

omgevingsplan onder de Omgevingswet meer op een gemeentelijke verordening zal lijken. 

2.1.2  Toelichting 

De uitleg bij de regels vormt het belangrijkste onderdeel van deze toelichting. Voor het 

overige is de toelichting redelijk beperkt. Ook dit is weer zoals gebruikelijk is bij 

gemeentelijke verordeningen. Hierbij wordt aangesloten bij het omgevingsplan dat onder de 

Omgevingswet meer het karakter van een verordening krijgt. 

 

Voor dit omgevingsplan geldt niet de eis dat in deze toelichting (uitvoerig) onderbouwd 

moet worden dat het omgevingsplan uitvoerbaar is. Met 'uitvoerbaar zijn' wordt bedoelt dat 

alle ontwikkelingen die op basis van het omgevingsplan mogelijk zijn ook daadwerkelijk 

gerealiseerd kunnen worden. Het (uitvoerige) onderzoek naar de uitvoerbaarheid mag 

worden uitgesteld naar het moment dat van een mogelijkheid daadwerkelijk gebruikt 

gemaakt wordt. Pas op dat moment moet (uitvoerig) onderzocht worden dat de ontwikkeling 

uitvoerbaar is.  

 

In deze toelichting zijn de omgevingsaspecten (eerder werden dit de 'sectorale aspecten' 

genoemd) daarom slechts in grote lijn onderbouwd. Dit is een momentopname van het 

moment van vaststelling van het omgevingsplanplan. In de verdere looptijd van twintig jaar 

van dit omgevingsplan zal deze informatie steeds verder achterhaald zijn. De functie hiervan 

zal dan ook minder worden. Voor de volledigheid is er wel een uitgebreidde omschrijving 

van het gebied en de omgevingsaspecten opgenomen in: Bijlage 1 Gebiedsbeschrijving, en 

Bijlage 2 Omgevingsaspecten. Aangezien dit omgevingsplan een belangrijke connextie heeft 

met de omgevingsvisie wordt deze wel in deze toelichting behandeld, zie hiervoor 1.5.  

2.1.3  Verbeelding 

De verbeelding (de kaart) geeft aan welke functies aan welke locaties zijn toegekend. Dit is 

vergelijkbaar met het geven van bestemmingen aan gronden. Daarbij is onderscheid 

gemaakt in de volgende vijf functies: 

 Bedrijventerrein; 

 Bedrijventerrein i.c.m. overige functies, geldt alleen voor bestaande situaties. Er worden 

nadrukkelijk geen nieuwe functies in combinatie met bedrijven mogelijk gemaakt; 

 Openbare ruimte; 
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 Groen; 

 Water. 

 

Daarnaast zijn overige aanduidingen opgenomen op de verbeelding. Deze aanduidingen zijn 

opgenomen om sectorale aspecten te regelen. De aanduiding 'archeologische 

(verwachtings)waarden' ter bescherming van eventuele archeologische vondsten. De 

aanduiding 'leidingen' ten behoeve van het beheren en beschermen van leidingen en kabels. 

De aanduiding 'waterstaat' voor de bescherming van waterkeringen. Tot slot zijn twee 

veiligheidszone's opgenomen. Waar nodig zijn binnen de aanduidingen bouwvlakken met 

bijbehorende bouwregels opgenomen. 

 

De verbeelding heeft geen zelfstandige juridische werking. In de regels is opgenomen wat de 

verschillende functies en aanduidingen op de verbeelding juridisch betekenen. Door de 

verbeelding te lezen samen met de regels ontstaat een totaal beeld van de mogelijkheden 

op een locatie.  

2.1.4  Regels 

De regels bestaan uit zes hoofdstukken die hier kort worden toegelicht. 

 

Hoofdstuk 1 Algemene regels 

In dit hoofdstuk wordt de onderlinge samenhang van de volgende hoofdstukken 

omschreven. Ook staan hierin algemene uitgangspunten. Het betreft zorgplichten, 

gedoogplichten (bijvoorbeeld uit de Verordening), gebodsbepalingen en 

maatwerkvoorschriften. De zorgplichten zijn een soort vangnetbepaling om te waarborgen 

dat de kwaliteit van het gebied gewaarborgd blijft. 

 

Hoofdstuk 2 Begrippen en wijze van meten 

In dit hoofdstuk zijn de begrippen en wijze van meten opgenomen. Hierin is een definitie 

opgenomen van de begrippen die in de regels voorkomen en is aangegeven op welke 

manier afstanden en maten gemeten moeten worden. 

 

Hoofdstuk 3 Toedeling van functies aan locaties 

In dit  hoofdstuk worden de op de verbeelding aan locaties toegekende functies genoemd 

en uitgelegd alsmede de regels voor bouwactiviteiten. Anders dan in een 'standaard' 

bestemmingsplan worden deze regels dus niet gekoppeld aan bestemmingen (bijvoorbeeld 

een bestemming 'Bedrijventerrein' met een bestemmingsomschrijving, gebruiksregels en 

bouwregels) maar worden de bouwregels gekoppeld aan locaties. 

 

Uit de combinatie van de verbeelding en de regels blijkt welke functies waar zijn toegestaan 

en onder welke voorwaarden de functies zijn toegestaan. Ook wordt aangegeven welke 

functies in ieder geval niet zijn toegestaan.  
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Deze artikelen vervangen de bestemmingsomschrijving van de verschillende bestemmingen 

en de specifieke gebruiksregels per bestemming of de algemene gebruiksregels uit een 

'standaard' bestemmingsplan.  

 

Voor de vraag welke bouwactiviteiten zijn toegestaan en onder welke voorwaarden of 

beperkingen, moet worden gekeken in de bouwregels per functie. Daarbij is een verschil 

gemaakt in de toegestane bouwwerken geen gebouw zijnde, hoofdgebouwen, bijbehorende 

bouwwerken en overige bouwwerken. Vervolgens zijn overige algemene bouwregels 

gegeven, waaronder regels over parkeerplaatsen bij gebouwen en over het voorkomen van 

bodemverontreiniging. Ook zijn de bouwregels voor specifieke bouwwerken en algemene 

bouwregels (voor alle locaties) opgenomen. Ten slotte zijn de geldende eisen van welstand 

in dit hoofdstuk opgenomen. Voor overige activiteiten dan bouwen, moet gekeken worden 

in 'Hoofdstuk 4'.  

 

Let op: een activiteit kan zowel een functiewijziging, als een bouwactiviteit als een overige 

activiteit zijn. In dat geval moet in al deze artikelen worden gekeken om de vraag te kunnen 

beantwoorden wat wel en niet is toegestaan. Wanneer het omgevingsplan digitaal bekeken 

wordt, worden de van toepassing zijnde regels op een bepaalde locatie overigens direct 

weergegeven. 

 

De artikelen moeten in onderlinge samenhang worden gelezen. Als een functie niet is 

toegestaan op basis van de toegedeelde functie dan mag ook niet gebouwd worden voor 

die functie, ook al is de bouwactiviteit op zichzelf wel toegestaan. Dit volgt uit de opbouw 

van het plan, maar is ook uitdrukkelijk geregeld in artikel 1.2. 

 

Hoofdstuk 4 Regels voor overige activiteiten 

In dit hoofdstuk staan regels voor overige activiteiten welke gevolgen hebben voor de 

fysieke leefomgeving. Dit zijn onder meer het kappen van bomen, het veranderen van de 

weg en hinderlijke of gevaarlijke reclame. Het zijn activiteiten die niet, of niet alleen, zien op 

bouwactiviteiten. De bouwactiviteiten zijn geregeld in Hoofdstuk 3. In de artikelsgewijze 

toelichting wordt dit verder uitgelegd. 

 

Hoofdstuk 5 Regels voor sectorale aspecten 

In dit hoofdstuk staan meerdere 'dubbelbestemmingen'. De regels die in een 'standaard' 

bestemmingsplan in één dubbelbestemming zijn opgenomen, zijn in dit omgevingsplan 

gesplitst. Dit heeft geleidt tot de volgende 'dubbelbestemmingen': 

 Milieuzone - boringsvrijezone 

 Archeologische (verwachtings)waarden 

 Leidingen 

 Waterstaat 

 Zoneringen 
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Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotregels 

Dit hoofdstuk bevat het overgangsrecht en de citeertitel. De citeertitel is de naam van het 

omgevingsplan en maakt duidelijk hoe naar het omgevingsplan verwezen moet worden. 

 

2.2  Wijze van toetsen 

Als iemand een activiteit wil ondernemen, moet eerst naar de landelijke wetgeving worden 

gekeken. Dit is met name de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Mogelijk 

zijn voor die activiteit landelijke regels gesteld en/of geldt een vergunning- of 

meldingsplicht. Dit moet eerst onderzocht worden door de initiatiefnemer. 

 

Vervolgens is het van belang in dit omgevingsplan te kijken. Het omgevingsplan laat 

bepaalde activiteiten rechtstreeks toe. Hiervoor is verdere toestemming van de gemeente 

dan niet nodig. Bepaalde activiteiten zijn pas toegestaan nadat hiervoor een melding is 

ingediend bij de gemeente. Tenslotte zijn er activiteiten die alleen na verlening van een 

omgevingsvergunning toegestaan zijn. In de regels van dit omgevingsplan is duidelijk terug 

te vinden welke optie van toepassing is op een activiteit. 

 

De Wabo kent een omgevingsvergunningplicht voor bepaalde activiteiten. Daarnaast wordt 

in dit omgevingsplan een omgevingsvergunningplicht opgenomen. Deze laatste 

omgevingsvergunning wordt een 'omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit' 

genoemd. Juridisch is dit een vergunning op basis van artikel 2.2 Wabo, waarbij voor artikel 

2.2 lid 2 Wabo geldt dat het omgevingsplan aangemerkt wordt als een gemeentelijke 

verordening, of een vergunning op basis van artikel 2.1 lid 1 c Wabo voor het 'binnenplans 

afwijken'. Deze vergunningplicht wordt gecreëerd door het opnemen van een verbod, 

waarvan alleen via een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan worden afgeweken. 

De term omgevingsplanactiviteit is gebaseerd op de toekomstige Omgevingswet.  
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Hoofdstuk 3  Artikelsgewijze toelichting 

3.1  Hoofdstuk 1 Algemene regels 

3.1.1  Artikel 1 Uitleg omgevingsplan 

In dit Artikel wordt een uitleg gegeven van de manier waarop de regels in het plan zijn 

opgesteld. Als in de tabellen regels zijn opgenomen, is uitsluitend hetgene wat in de tabel is 

vermeld op de desbetreffende locatie toegestaan. Dat kan dan bepaalde toegekende 

functies betreffen, maar ook regels over maatvoering. Ook wordt aangegeven hoe het 

onderlinge verband is tussen de regels. Zo vullen de regels over de toegestane functies en 

gebruik en de regels voor bouwactiviteiten en overige activiteiten elkaar aan en begrenzen 

ze elkaar ook. Als bijvoorbeeld bouwen in strijd is met de toegestane functie dan zijn 

bouwactiviteiten op die locatie niet geoorloofd. Hetzelfde geldt ook voor het gebruik van die 

locatie. De regels van hoofdstuk 4 zijn specifieker dan de regels uit de hoofdstukken 1 t/m 3. 

Dat betekent dat bij strijd tussen die regels de regels uit hoofdstuk 4 voor gaan. 

 

In dit artikel wordt ook aangegeven dat, indien dat in de kolom is bepaald, bij 

omgevingsvergunning van de bijbehorende regeling kan worden afgeweken. Daarbij zijn ook 

de beoordelingsregels voor die afwijking opgenomen. De beoordelingsregels hebben vaak 

een open karakter waardoor flexibiliteit mogelijk is. 

 

De omgevingsplanactiviteit wordt in dit artikel juridisch geborgd. Hiermee wordt vooruit 

gelopen op de Omgevingswet, die het mogelijk maakt in het omgevingsplan een (verbod en) 

vergunningplicht te creëren. De omgevingsplanactiviteit wordt overigens niet alleen in 

tabellen gebruikt, maar ook in artikelen die niet door middel van een tabel zijn vormgegeven. 

In die gevallen geldt hetzelfde als in artikel 8.41is weergegeven over de 

omgevingsplanactiviteit. 

3.1.2  Artikel 2 Zorgplichten 

In dit Artikel wordt voorzien in een tweetal zorgplichtbepalingen. Deze vormen een soort 

vangnet voor het bereiken van de doelstellingen van dit plan. Dit vangnet is pas van belang 

als specifiekere regels ontbreken of onvoldoende duidelijk maken wat van de burgers en 

bedrijven wordt verwacht. In artikel 19.1 is aangesloten bij de algemene zorgplicht van artikel 

1.6 van de Omgevingswet. In artikel 19.2 is de algemene voorzorgplicht uit de wet 

overgenomen (“bij twijfel niet doen”). Artikel 19.3 begrenst de werking van die 

(voor)zorgplichten in door te bepalen dat, als de specifieke wettelijke voorschriften, 

uitvoeringsregels of de toepasselijke bepalingen van het omgevingsplan worden nageleefd, 

voldaan wordt aan de (voor-)zorgplichten. 

 

De zorgplichten zijn opgenomen ten behoeve van de overgangstermijn tot vergelijkbare 

bepalingen uit de Omgevingswet in werking treden. Het zal duidelijk zijn dat deze regeling 

dan moet worden aangepast. In dat geval zullen waarschijnlijk ook de specifieke zorgplichten 

uit het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving in werking 

treden. Vanaf dat moment is er minder aanleiding om dergelijke bepalingen in het 

omgevingsplan op te nemen. 
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3.1.3  Artikel 3 Gedoogplichten 

Artikel 3 is gereserveerd voor gedoogbepalingen, bijvoorbeeld uit de Verordening 

naamgeving en nummering (gedoogplicht naamborden). 

3.1.4  Artikel 4 Maatwerkvoorschriften 

Maatwerkvoorschriften kunnen voor een concreet geval door het college van burgemeester 

en wethouders bij de omgevingsvergunning of afzonderlijke beschikking worden gesteld. Via 

maatwerkvoorschriften kunnen in aanvulling op of in afwijking van de in het omgevingsplan 

opgenomen regels nadere voorschriften gegeven worden. Hiermee kan individueel maatwerk 

worden geleverd. Met dit instrument kan al gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden 

die de Omgevingswet gaat bieden. Zolang de Omgevingswet niet in werking is getreden, 

staan maatwerkvoorschriften gelijk aan nadere eisen in de huidige Wet ruimtelijke ordening. 

Deze voorschriften dienen tot ten minste eenzelfde niveau van veiligheid, gezondheid en 

kwaliteit van de fysieke leefomgeving te leiden als de geldende voorschriften, en zo mogelijk 

tot een hoger niveau. 

3.1.5  Artikel 5 Gelijkwaardige maatregelen 

Gelijkwaardigheidsbepalingen komen op dit moment ook voor in de Wet milieubeheer, het 

Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit 2012. Hier worden ze toegepast op de regels van het 

omgevingsplan. In de Omgevingswet is een algemene wettelijke mogelijkheid opgenomen 

voor het treffen van gelijkwaardige maatregelen (art. 4.7 Omgevingswet). Daarop wordt hier 

dus vooruitgelopen.  

 

Als regels betreffende bouwactiviteiten, milieubelastende of andere activiteiten voorschrijven 

dat een maatregel moet worden getroffen, kan toestemming worden verleend om, in plaats 

van de voorgeschreven maatregel, een gelijkwaardige maatregel te treffen. Deze 

bevoegdheid wordt hier in die zin begrenst dat ze niet geldt als de wettelijke regels dat 

uitsluiten of een bepaalde maatregel voorschrijven. De bepaling in het omgevingsplan gaat 

een stapje verder dan de bepaling in de Omgevingswet. Dit komt omdat de gelijkwaardige 

maatregel zoals bedoelt in het omgevingsplan ten minste, maar bij voorkeur een beter, 

resultaat stimuleert. Ingevolge het derde lid van artikel 4.7 Omgevingswet kunnen nadere 

regels worden gesteld over de toepassing van dit artikel en dat is hier dus gebeurd. Als de 

wettelijke gelijkwaardigheidsbepaling in werking treedt, zal deze bepaling moeten worden 

aangepast als aanvulling op de wettelijke regeling. 

3.1.6  Artikel 6 Kostenverhaal 

Artikel 6 maakt het mogelijk het kostenverhaal door te schuiven naar het moment waarop 

een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit wordt aangevraagd. Hierdoor is het 

vaststellen van een exploitatieplan gelijktijdig met het vaststellen van dit omgevingsplan niet 

nodig. Om het doorschuiven van het kostenverhaal mogelijk te maken moeten één of meer 

exploitatiegebieden aangewezen worden. Binnen hetzelfde exploitatiegebied is verevening 

mogelijk. Het gehele plangebied wordt aangewezen als één exploitatiegebied. Het deel van 

de rivier Noord wordt uitgezonderd van het exploitatiegbied, omdat hier geen mogelijkheid 

voor ontwikkelingen bestaat. Gelet op de ruimtelijke en functionel samenhang binnen het 

plangebied is het aanwijzen van één exploitatiegebied passend. 
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3.1.7  Artikel 7 Onderzoeksplicht bij omgevingsvergunning 

Ten behoeve van dit omgevingsplan is (globaal) bureauonderzoek verricht waaruit blijkt dat 

invulling van dit plan mogelijk is. Indien een invulling plaatsvindt die nog onvoldoende is 

onderzocht op project- of bouwplanniveau, zal bij de betreffende melding of 

vergunningaanvraag inzicht moeten worden gegeven in de aanvaardbaarheid van dit project 

of bouwplan. 

3.2  Hoofdstuk 2 Begrippen en wijze van meten 

3.2.1  Artikel 8 Begrippen 

In Artikel 8 worden de in het omgevingsplan gebruikte begrippen verklaard en gedefinieerd. 

Het gaat met name om begrippen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn of waarvan de 

betekenis onduidelijk zou kunnen zijn. Voor begrippen die niet zijn opgenomen in de 

begrippenlijst geldt dat bepalend is de uitleg die daaraan wordt gegeven in het juridische 

spraakgebruik, zoals dat blijkt uit in de wet opgenomen of gehanteerde begrippen of uit de 

jurisprudentie, of anders in het dagelijkse spraakgebruik, zoals dat bijvoorbeeld blijkt uit het 

Van Dale-woordenboek. 

 

Specifieke aandacht wordt gevraagd voor artikel 8.41, het begrip omgevingsplanactiviteit. 

Mocht een initiatiefnemer een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit via 

www.omgevingsloket.nl aan willen vragen dient hierbij de keuze te worden gemaakt voor de 

activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. De mogelijkheid om een 

vergunning aan te vragen voor een omgevingsplanactiviteit is (op dit moment) niet mogelijk, 

waardoor de keuze voor de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' 

gekozen moet worden.  

3.2.2  Artikel 9 Wijze van meten 

In dit Artikel wordt aangegeven hoe voorgeschreven maatvoeringen e.d. die in de regels zijn 

opgenomen, moeten worden gemeten. 

3.3  Hoofdstuk 3 Toedeling van functies aan locaties 

3.3.1  Algemeen 

In de Omgevingswet wordt, anders dan bij de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het geval was, 

niet meer gesproken van “het toekennen van bestemmingen aan gronden”, maar over “de 

toedeling van functies aan locaties”. Daarmee heeft de wetgever bewust gekozen voor het 

gebruik van een nieuwe benaming. Deze keuze vloeit voort uit de verbrede reikwijdte van de 

Omgevingswet en uit de noodzaak om een eenduidig begrip te gebruiken voor inhoudelijk 

gelijksoortige besluiten. De begripsvernieuwing is mede bedoeld om los te komen van het 

strakke planologische begrippenkader van artikel 3.1 Wro, zoals “goede ruimtelijke 

ordening”, “bestemming” en “gebruik van gronden en bouwwerken”.  

 

http://www.omgevingsloket.nl/
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Voor een goede werking en toepassing van de Omgevingswet had dat planologische 

begrippenkader volgens de wetgever een te beperkt toepassingsbereik om de fysieke 

leefomgeving integraal te beschermen en ontwikkelen. Naast de toekenning van functies aan 

locaties vanuit een ruimtelijke ordeningsperspectief werd de toedeling van functies ook 

vanuit andere motieven binnen de zorg van de fysieke leefomgeving wenselijk geacht zoals 

aan het toedelen van de functie van monument aan cultuurhistorisch waardevolle gebouwen 

op locaties en daaraan regels te verbinden die er voor zorgen dat deze monumenten niet 

zonder omgevingsvergunning mogen worden gesloopt, verplaatst of gewijzigd. Het begrip 

“goede ruimtelijke ordening” uit de Wro is daarom vervangen door “een evenwichtige 

toedeling van functies aan locaties”.  

 

Het is dit evenwicht bij de toedeling van functies aan locaties dat in de nieuwe wet het 

centrale toetsingscriterium is. Dat criterium is opgenomen in artikel 4.2 van de 

Omgevingswet waarin bepaald is dat “het omgevingsplan (…) een evenwichtige toedeling 

van functies aan locaties bevat en andere regels die met het oog daarop nodig zijn”. Het zal 

duidelijk zijn dat dit criterium vooral een rol speelt op die locaties waar sprake is van 

functiewijzigingen. Bij de bestaande traditionele bestemmingen wordt geacht aan dat 

criterium te voldoen. Dit neemt niet weg dat er een discussie kan ontstaan over de vraag of 

deze toekenning in het actuele tijdsperk nog het resultaat van zo'n evenwichtige toedeling is. 

Deze vraag kan aan de orde zijn bij omgevingsvergunningen voor planactiviteiten en kan dan 

ook belangrijk zijn voor dit plan. 

 

Zie Artikel 19 voor een functiewijziging met gevolgen voor de parkeerbehoefte. 

3.3.2  Artikel 10 Bedrijventerrein 

In dit Artikel staan verschillende hoofdfuncties die op de verbeelding als 'Bedrijventerrein' 

zijn aangewezen. Het artikel begint met een open norm ('functies die passend zijn'). 

Vervolgens worden voorbeelden gegeven van functies die passend zijn. Dit zijn voorbeelden; 

ook andere functies kunnen passend zijn. Deze open norm moet gezien worden in het licht 

van het Crisis- en herstelwetexperiment 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte'. In de 

praktijk zal duidelijk worden welke functies allemaal passend zijn.  

Het kan zijn dat hieruit discussies en onduidelijkheid voortkomen. In dat geval zal via 

verduidelijkende beleidsregels of via nadere regels in het omgevingsplan (bijvoorbeeld een 

uitputtende opsomming, of via het verbieden van functies) concreter omschreven worden 

wat wel en niet passend is. 

 

De toegestane functies betreffen met name bedrijfsactiviteiten met daaraan verband 

houdende (en ondergeschikte) activiteiten. De functie 'wonen' is toegestaan ter plaatse van 

bestaande bedrijfswoningen. Bij de aanduiding 'haven' worden in het bijzonder genoemd 

op- en overslagactiviteiten.  

 

Ook is er een ruime aanduiding opgenomen van bij de hoofdfunctie behorende 

voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen- en nutsvoorzieningen 

etc.  
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Deze ruime aanduiding wordt afgebakend door de bepaling van verboden functies zoals 

sexinrichtingen, coffeeshops, smartshops en growshops, verkooppunten van vuurwerk (wel 

opslag), maar ook tankstations (met uitzondering van de tankstations aan de 

Rotterdamseweg).  

 

Dit op basis van het omgevingsplan bij recht uiteenlopende hoofdfuncties en bij de 

hoofdfunctie behorende voorzieningen zijn toegestaan wil niet zeggen dat geen 

omgevingsvergunning voor andere activiteiten vereist kan zijn op basis van art 2.1 en 2.2 

Wabo. 

 

Verder zijn in artikel 10.3 bouwregels opgenomen die alleen gelden voor de op de 

verbeelding aangegeven bouwvlakken en overige regels. In de tweede kolom zijn de 

bouwregels opgenomen. In de derde kolom staan de beoordelingsregels voor het verlenen 

van de omgevingsvergunning voor de 'omgevingsplanactiviteit'. Dit is de zogenoemde 

'binnenplanse' omgevingsvergunning. Hiermee kan afgeweken worden van de regels uit de 

tweede kolom. Er is een open beoordelingscriterium opgenomen. Dit open 

beoordelingscriterium bepaald dat een vergunning tot afwijking van de regels (uit de tweede 

kolom) verleend kan worden als die afwijking niet leidt tot onevenredige aantasting van de 

stedenbouwkundige kwaliteit van het bedrijventerrein. De gemeenteraad kan in beleidsregels 

de criteria vastleggen die door burgemeester en wethouders worden gehanteerd bij het 

toepassen van deze open norm. Op deze manier kan de bevoegdheid om vergunning te 

verlenen gestuurd worden. Daarnaast is dan in een richtlijn voorzien die burgemeester en 

wethouders moet hanteren bij de beoordeling van de aanvraag tot afwijking van de 

bouwregels. 

 

Daarnaast bestaat op basis van artikel 5.1, eerste lid van de Omgevingswet de mogelijkheid 

om 'buitenplans' af te wijken van de bouwregels. Op basis van artikel 5.21, tweede lid, onder 

b van de Omgevingswet kan de 'buitenplanse' omgevingsvergunning ook worden verleend 

als het verlenen van de 'binnenplanse' vergunning niet mogelijk zou zijn. In dat geval moet 

getoetst worden aan het criterium van 'de evenwichtige toedeling van functies aan locaties'. 

Dat zou er in bijzondere gevallen dus toe kunnen leiden dat dit criterium er voor zorgt dat de 

stedenbouwkundige kwaliteit moet wijken.  

In uitzonderlijke gevallen kan goed onderbouwd worden afgeweken van de beleidsregels die 

de stedenbouwkundige kwaliteit omschrijven. Maar het zal duidelijk zijn dat dit slechts 

uitzonderingen zijn.   

3.3.3  Artikel 11 Bedrijventerrein in combinatie met overige functies 

Deze functie geldt voor de representatieve zone aan de Rotterdamse weg. Hier zijn naast  

functies die vallen onder 'Bedrijventerrein' ook andere functies aanwezig. Voor de 

representatieve zone geldt een ander beleid. Dit beleid staat in de Omgevingsvisie 

Ridderkerk 2035. Verder geldt hier, ook ten aanzien van de bouwregels, hetzelfde als bij 

artikel 10. 

3.3.4  Artikel 12 Groen 

In dit Artikel zijn de groene zones rondom het bedrijventerrein geregeld. 
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3.3.5  Artikel 13 Openbare ruimte 

In dit Artikel worden de locaties aangewezen waaraan openbare functies worden toegekend. 

Aan het vervullen van deze functies worden overigens geen eisen gesteld of voorwaarden 

verbonden. De functie is toegekend op basis van de feitelijke omstandigheden en in de 

praktijk ontstane situaties.  In de bestaande situaties is geen sprake van druk op de 

openbare functie. Daarom  wordt er van uit gegaan dat aan de eis van een evenwichtige 

toedeling van de openbare functie in relatie tot de overige functies van het bedrijverterrein 

voldaan is. De openbare functies zijn ondersteunend aan de overige functies. Ook moeten de 

openbare functies het gebruik van de overige functies bevorderen.  

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdfuncties en bijbehorende functies. De 

hoofdfunctie van openbare ruimte is toegekend aan voorzieningen waarvoor die functie 

passend is in de openbare ruimte. Dit zijn onder andere ontsluitingswegen en –paden, 

openbare parkeer- en groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen. Ook wordt openbaar water 

en de hierbij behorende voorzieningen aangewezen als openbare ruimte. Verder worden de 

bij deze openbare hoofdfuncties behorende voorzieningen aangewezen. Het betreft hier 

weer een lijst met voorbeelden. Ook andere voorzieningen zijn dus mogelijk. Als 

voorbeelden worden genoemd bruggen, viaducten, tunnels, leidingen etc. Hiervan is het 

duidelijk dat ze behoren tot de voorzieningen op de locaties waaraan de functie openbare 

ruimte is toegekend. Binnen de openbare ruimte is de aanduiding 'groen' opgenomen voor 

het structureel groen. Wegen en parkeervoorzieningen mogen hier niet worden aangelegd. 

 

Omdat er functies zijn bepaald die passend zijn voor de openbare ruimte zijn er ook regels 

nodig voor het bouwen binnen de openbare ruimte. Deze bouwregels staan voor de 

openbare ruimte in artikel 13.3 en 13.4 . Voor water staan ze in het volgende artikel. Er wordt 

in dit artikel over bouwen in de openbare ruimte verschil gemaakt tussen regels die gelden 

voor de maximale bouwhoogte en oppervlakte per gebouw en overige regels die gelden 

voor de situering van gebouwen en bijbehorende bouwwerken binnen de openbare ruimte 

en voor de bouwhoogte van bouwwerken voor verlichting, wegaanduiding e.d.  

3.3.6  Artikel 14 Water 

De functie Water is toegekend aan de Noord en aangrenzende haven. Daarnaast is de functie 

toegekend aan de belangrijke (hoofd)watergangen.  

 

Er wordt ook hier onderscheid gemaakt tussen hoofdfuncties en bijbehorende functies. De 

hoofdfunctie van (openbaar) water is toegekend aan situaties en voorzieningen waarvoor die 

functie passend is gelet op de feitelijke situatie. Het gaat dan onder meer om vaarwegen, de 

haven en waterhuishoudkundige voorzieningen. Tevens worden bij deze openbare 

hoofdfuncties behorende voorzieningen aangewezen. Het betreft ook hier geen uitputtende 

lijst. Er worden alleen voorbeelden genoemd zoals bruggen, viaducten, tunnels, keermuren, 

duikers en leidingen. Hiervan is duidelijk dat ze behoren tot de voorzieningen op de locaties 

waaraan de functie openbaar water is toegekend.  

 

Dit artikel bevat daarnaast een regeling voor wat er gebouwd mag worden binnen de functie 

water. De opbouw van de bouwregels is hetzelfde als bij de functie Openbare ruimte. 
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3.3.7  Artikel 15 Algemene bouwregels (voor alle locaties) 

Deze regels gelden algemeen voor het hele plangebied. 

3.3.7.1  Anti-dubbeltelregeling 

Deze regel is voor bestemmingsplannen verplicht voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro, Staatsblad 2008, 145). Het doel daarvan is te voorkomen dat, bijvoorbeeld 

wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald 

deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt 

bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt 

gesteld. 

3.3.7.2  Ondergronds bouwen 

Ondergronds bouwen is in dit gebied toegestaan op een afstand van ten minste 1 meter van 

de perceelgrens. Er mag tot een maximale diepte van 4 meter onder peil gebouwd worden. 

Het ondergrondse bouwwerk moet direct aansluiten aan een bovengronds bouwwerk. De 

toegang moet direct aansluiten aan het bovengronds bouwwerk. Hiervan kan bij 

omgevingsvergunning onder voorwaarden worden afgeweken bij ondergrondse 

parkeergarages. Ook van de maximale diepte kan met een omgevingsvergunning worden 

afgeweken tot maximaal 10 meter onder peil en onder de voorwaarde dat er geen verstoring 

plaatsvindt van de waterhuishouding.  

 

Het niet verstoren van de waterhuishouding moet gezien worden in de context van het 

grondwaterbeheer c.q. de ondergrondse afwatering. Het droogpompen van een 

ondergrondse kelder, tunnel o.i.d. door middel van het zogenaamde polderprincipie is niet 

toegestaan. 

 

Voor de omgevingsvergunning voor ondergronds bouwen met een toegang anders dan 

direct aansluitend aan een bovengronds bouwwerk geldt dat als hiervoor een ontheffing 

vereist is op basis van de Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland, deze ontheffing er 

natuurlijk ook moet zijn. Is dat niet het geval, dan kan de in- en uitrit niet worden aangelegd. 

3.3.7.3  Parkeergelegenheid bij gebouwen 

Artikel 15.3 bevat regels voor het aantal parkeerplaatsen bij een gebouw (en op eigen 

terrein) bij uitbreiding van het gebouw.  Ook worden de minimale afmetingen van een 

parkeerplaats gegeven. Om te weten te komen hoeveel parkeerplaatsen er moeten komen 

moet in de ASVV 2012 van het CROW gekeken worden. De normen die in de ASVV 2012 

staan worden aangemerkt als beleidsregels van de gemeente. Met de ASVV 2012 wordt de 

open norm "in voldoende mate ruimte" geconcretiseerd. De ASVV 2012 kunnen los van het 

omgevingsplan worden gewijzigd. Als dit gebeurd wordt bij de toetsing aan het 

omgevingsplan gekeken naar die gewijzigde beleidsregels. De reden van het opnemen van 

de open norm 'in voldoende mate ruimte' (oftwel: voldoende parkeerplaatsen) is dat het heel 

moeilijk is om aan te geven wat in algemene zin het minimumaantal parkeerplaatsen moet 

zijn.  
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Afwijken van de eis van het aanbrengen van voldoende parkeerruimte kan bij 

omgevingsvergunning worden toegestaan. Er moet dan wel op een andere manier worden 

voorzien in de parkeerbehoefte of parkeeroverlast moet op een andere manier worden 

voorkomen. Om deze andere manieren vast te leggen kunnen maatwerkvoorschriften 

gegeven worden. 

3.3.7.4  Tussenruimte tussen gebouwen 

De bepaling over Ruimte tussen bouwwerken komt uit de bouwverordening. Het artikel is 

bedoeld om het ontstaan van smalle niet toegankelijke open ruimten tussen gebouwen op 

aangrenzende terreinen te voorkomen. Zo'n smalle open ruimte kan hinder door vervuiling 

veroorzaken en dat is ongewenst. Aan de regel kan op twee manieren voldaan worden. De 

eerste manier is door gebouwen tegen elkaar aan te bouwen. De tweede manier is door 

gebouwen meer dan één meter uit elkaar te bouwen. Het bevoegd gezag kan een 

omgevingsvergunning verlenen waardoor gebouwen toch op minder dan één meter uit 

elkaar, maar niet tegen elkaar, gebouwd worden. Voorwaarde is dan wel dat de open ruimte 

tussen de gebouwen voor onderhoud bereikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld door een opening 

in de zijgevel van het gebouw.  

3.3.7.5  Bodemverontreiniging 

Uitgangspunt van de regeling is het voorkomen van gezondheidsrisico's voor mensen en in 

tweede instantie het voorkomen van schade voor het milieu. Een doelstelling van de wet is 

dat bouwen op verontreinigde bodem wordt tegengegaan. In de wetgeving is aangegeven 

dat alleen bodemonderzoek nodig is bij '”bouwwerken waarin voortdurend of nagenoeg 

voortdurend mensen zullen verblijven” of "bouwwerken waarin dagelijks gedurende enige 

tijd dezelfde mensen verblijven". Bij “enige tijd” moet gedacht worden aan een verblijfsduur 

van twee of meer uren per (werk)dag. Het gaat dus niet om een enkele keer twee of meer 

uren, maar om een meer structureel (over een langere periode dan één dag) twee of meer 

uren verblijven van dezelfde mensen in het gebouw. 

  

Gebouwen voor het opslaan van materialen of goederen, voor het telen of kweken van land- 

en tuinbouw producten evenals gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen, zoals 

elektriciteitshuisjes en gebouwen voor de waterhuishouding of -zuivering, zijn voorbeelden 

van bouwwerken waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen verblijven. Dat 

in deze bouwwerken wel eens mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor het verrichten van 

kort durende werkzaamheden, maakt die gebouwen nog niet tot gebouwen die feitelijk zijn 

bestemd voor het verblijven van mensen. Aan een omgevingsvergunning voor het bouwen 

kunnen voorschriften worden verbonden die de bodem alsnog geschikt maken voor de 

beoogde functie. 

3.3.8  Artikel 16 Welstand 

Dit artikel geeft de hoofdregel dat voor het gebied geen bijzondere redelijke eisen van 

welstand gelden: het gebied is welstandsvrij. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:  

1. Voor extreme situaties geldt wel een toetsing. Deze toetsing vindt achteraf plaats. 

2. Voor vrijstaande reclamezuilen gelden redelijke eisen van welstand. 
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3. Voor de representatieve zones gelden wel bijzondere redelijke eisen van welstand. 

De representatieve zones zijn het gebied rond de Rotterdamseweg en de 

Donkerslootweg (als entrees naar het bedrijventerrein en het centrum van 

Ridderkerk) en het gebied langs de rivier de Noord. De geldende bijzondere redelijke 

eisen van welstand zijn in het omgevingsplan opgenomen.  

 

Voor de positieve beoordeling of aan de bijzondere redelijke eisen van welstand is voldaan 

wordt het accent gelegd op het proces waar de initiatiefnemers zich aan dienen te houden. 

Dit proces ziet er in principe als volgt uit: 

1. Initiatiefnemers dienen bij belanghebbenden en betrokkenen zorg te dragen voor 

draagvlak voor het uiterlijk van hun initiatief;  

2. Daartoe dienen zij hun plannen zowel qua stedenbouwkundige inpassing als 

architectonische vormgeving tijdig en volledig kenbaar te maken aan 

belanghebbenden en betrokkenen;  

3. Initiatiefnemers vragen de mening van de belanghebbenden en betrokkenen met 

betrekking tot de stedenbouwkundige inpassing en de architectonische vormgeving;  

4. De gemeente betrekt bij haar beoordeling van het initiatief de uitkomst van de 

draagvlakmeting door de initiatiefnemer;  

5. Er is een onafhankelijke toetsingscommissie waarin zowel vertegenwoordigers van 

de gemeente als van betrokken organisaties zitten (bijvoorbeeld de 

bedrijvenvereniging Donkersloot);  

6. De onafhankelijke commissie wordt ingeschakeld indien er duidelijk verschillen van 

inzicht zijn tussen de initiatiefnemer en de belanghebbenden en betrokkenen over 

het uiterlijk van het initiatief; 

7. Het advies van de onafhankelijke commissie is niet bindend maar wel zwaarwegend.  
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3.4  Hoofdstuk 4 Regels voor overige activiteiten 

3.4.1  Artikel 17 Activiteiten met gevolgen voor milieuwaarden 

In artikel 17.1.1 is geregeld dat het starten van een nieuwe functie, het veranderen van een 

bestaande functie dan wel een ingrijpende wijziging van de bedrijfsvoering niet zomaar is 

toegestaan. Als hierbij mogelijk negatieve gevolg voor 'milieuwaarden' optreden dan moet 

een melding worden gedaan.  

 

Wat milieuwaarden zijn, is gedefinieerd in de begrippenlijst. Milieuwaarden zijn 

milieuaspecten of hinderaspecten waarvoor in het omgevingsplan normen worden gesteld. 

Deze normen zien op geluid, geur en licht. Ook is in de begrippenlijst terug te vinden wat 

verstaan moet worden onder 'een ingrijpende verandering voor de bedrijfsvoering'. Het 

starten van een nieuwe functie en het veranderen van een bestaande functie zijn niet 

opgenomen in de begrippenlijst. De reden hiervoor is dat deze functiewijzigingen breder 

toegepast worden (denk bijvoorbeeld aan artikel 20 van dit omgevingsplan). Wel wordt 

opgemerkt dat bij de vraag of sprake is van het aanvangen of veranderen van een functie 

gekeken moet worden naar ruimtelijke context en de ruimtelijke aspecten. 

 

Daarnaast mag geen toename van de CO2-uitstoot optreden en moet een inspanning 

geleverd worden om tot het zoveel mogelijk energieneutraal inrichten van de 

bedrijfsvoering. De melding moet worden gedaan volgens de voorwaarden in artikel 17.1.2. 

Een niet volledige of niet correcte melding wordt aangemerkt als een niet-ingediende 

melding. Onder 'verandering van een functie' wordt  hier verstaan elke verandering van de 

aan de locatie toegekende functie met negatieve gevolgen voor milieuwaarden. Er hoeft dus 

niet per se sprake te zijn van de verandering van de ene functie in de andere. Ook moet, als 

dit nodig is, tegelijk de melding op basis van het Activiteitenbesluit gedaan worden. De 

reden hiervoor is dat dan voorkomen wordt dat sprake is van verschillende langs elkaar 

lopende beoordelingsprocedures. De melding kan gelijktijdig worden gedaan door deze als 

bijlage bij de melding Activiteitenbesluit te voegen. 

 

Uitgangspunten bij de meldingen zijn:  

a. de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf; 

b. de indiener moet vooraf uitzoeken wat de milieubelasting van het bedrijf is of 

kan zijn; 

c. de indiener moet vooraf vast stellen of onderzoeken op welke manier deze 

milieubelasting, naast het voldoen aan de overige wettelijke eisen, gaat voldoen 

aan de omgevingswaarden en doelstellingen van het plan; 

d. het stimuleren van innovaties; 

e. goede en actieve communicatie naar derden (omgevingsdialoog); 

f. maatregelen kunnen ook gevonden worden in de fysieke leefomgeving. 

 

Artikel 17.1.3 geeft de mogelijkheid af te wijken van de in dit omgevingsplan gestelde 

normen voor milieuwaarden. Als afgeweken wordt van de milieuwaarden kan geen melding 

worden gedaan. In dat geval moet een omgevingsvergunning (voor een 

omgevingsplanactiviteit) worden aangevraagd.  



40   concept - ontwerp maart 2018 

De inhoudelijke normen voor milieuwaarden zijn gegeven in artikel 17.2. Dit betreft normen 

voor geluid, geur en lichthinder. 

 

Voor het aspect geluid zijn immissienormen (reguleren welke mate van uitstoot of lozing bij 

een ontvanger of op een vastgelegd punt nog rechtmatig zijn) opgenomen voor het geluid 

dat veroorzaakt mag worden. Met behulp van een kaart is inzichtelijk gemaakt in welke 

richting hoeveel geluid mag gaan. Hierbij is gekeken naar het aangrenzende gebied. De 

aangrenzende gebieden bestaan uit woongebieden, recreatiegebieden en natuurgebieden. 

Ieder gebied heeft zijn eigen geluidsniveau gekregen. 

 

De gegeven geluidsniveau's zien niet op het gecumuleerde geluid van wegverkeer en 

industrie. Het gaat alleen maar om industriegeluid. Dus geluid afkomstig van 

bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting. Er is gekozen voor immissienormen omdat het 

gewenst is met het omgevingsplan een goed woon- en leefklimaat te creëren. Hiermee 

wordt de maximaal toelaatbare geluidhinder, en daarmee dus bescherming van het goede 

woon- en leefklimaat voor de (woon)omgeving gewaarborgd. Onder een goed woon- en 

leefklimaat valt ook voldoende rust in recreatiegebieden. De geluidsnormen zijn gebaseerd 

op de heersende achtergrondwaarde. Bij een individuele waarde 3 dB lager dan de 

achtergrondwaarde ontstaat geen relevante bijdrage aan verhoging van de 

achtergrondwaarde. 

 

De kans op geurhinder wordt beoordeeld aan de hand van geurcontouren. Een geurcontour 

geeft een geurimmissieconcentratie in combinatie met een bepaalde 

overschrijdingsfrequentie (uitgedrukt als percentielwaarde) weer. De contour van 1 ouE/m3 

als 98-percentielwaarde vormt de begrenzing van het gebied waarbinnen een 

geurconcentratie van 1 ouE/m3 méér dan 2% van de tijd wordt overschreden. Bij het bepalen 

van de geurnormen is ervan uitgegaan dat bedrijven zodanig van elkaar verschillen dat er 

geen cumulatie van geurhinder kan optreden. 

 

De normen voor lichthinder zijn gebaseerd op de Richtlijn Lichthinder van de NSVV 

(Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde). Ook hier is gekozen voor immissienormen 

ter plaatse van woonpercelen. 

 

In artikel 17.3 wordt de mogelijkheid gegeven van maatwerkvoorschriften. Dit zijn 

voorschriften die het bevoegd gezag in een beschikking voor één bedrijf, zoals een 

omgevingsvergunning, kan opleggen. De maatwerkvoorschriften gelden in aanvulling op of 

in afwijking van de algemene regels van het omgevingsplan. Dit is alleen mogelijk als 

hiervoor in het omgevingsplan de bevoegdheid is gegeven. Dit instrument is vergelijkbaar 

met de nadere eisen uit de Wet ruimtelijke ordening. Tot de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet moeten de hier genoemde maatwerkvoorschriften ook als zodanig worden 

beschouwd. 
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Maatwerkvoorschriften op basis van de omgevingsplan kunnen bijvoorbeeld betrekking 

hebben op: dat koelingen van vrachtwagens en containers elektrisch moeten worden 

aangedreven, heftrucks volledig elektrisch moeten zijn en mogen een bronniveau van 

maximaal X dB(A) hebben, reparatiewerkzaamheden dienen uitsluitend inpandig verricht te 

worden, de uitrit van transportbedrijven moet afgeschermd liggen ten opzichte van 

gevoelige functies.. etc. etc. 

3.4.2  Artikel 18 Energietransitie 

In dit Artikel zijn bepalingen opgenomen om te zorgen voor een zoveel mogelijk 

energieneutrale bedrijfsvoering. Onder energietransitie wordt verstaan: de transitie van 

fossiele energie naar duurzame energie (schoon en veilig) zoals zon, wind, water, warmte 

(geothermie/warmtenet), biomassa etc. Bij de toepassing van deze bepalingen wordt het 

Activiteitenbesluit in acht genomen. De bepalingen van Artikel 18 treden dan ook niet in de 

plaats van de bepalingen uit het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn specifieke 

regels opgenomen over het nemen van energiebesparende maatregelen door bedrijven. In 

artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit is een energiebesparingsverplichting uitputtend 

geregeld.  

3.4.2.1  Zorgplicht 

Artikel 18.1 betreft een specifieke zorgplicht ten behoeve van het stimuleren van een 

duurzame, CO2-neutrale  energievoorziening op bedrijventerrein Donkersloot. De 

zorgplicht, die een concretisering betekent van de in artikel 2 geformuleerde zorgplicht, richt 

zich in het bijzonder op dit bedrijventerrein reeds gevestigde bedrijven en nieuwvestiging 

van bedrijven. Tegen de achtergrond van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het 

terrein van duurzame energie, zoals opgenomen in de gemeentelijke omgevingsvisie, 

hebben deze bedrijven ook een eigen verantwoordelijkheid om hun energievoorziening 

duurzaam, CO2-arm in te richten.  

 

Om een duurzame, CO2-arme energievoorziening te realiseren kan de volgende duurzame 

energieladder voor bedrijven als mogelijk handvat fungeren. 

1. het gebruik is energieneutraal;  

2. indien energieneutraal gebruik niet mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van het 

surplus aan energie van omliggende bedrijven;  

3. indien het surplus niet toereikend is wordt alleen duurzaam opgewekte energie 

toegepast;  

4. indien onvoldoende duurzame energie beschikbaar is en niet -eventueel in 

samenwerking met andere partijen- tegen redelijke kosten in voldoende mate 

beschikbaar kan worden gemaakt, kan gebruik worden gemaakt van energie 

afkomstig van andere energieleverende bedrijven. 
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3.4.2.2  Aanvangen of veranderen functie dan wel ingrijpende wijziging van de 

bedrijfsvoering 

In geval van het aanvangen of veranderen van een functie dan wel een ingrijpende wijziging 

van de bedrijfsvoering geldt volgens dit voorschrift een inspanningsverplichting om de 

bedrijfsvoering zoveel mogelijk energieneutraal in te richten. Door deze 

inspanningsverplichting te koppelen aan de meldingsplicht van artikel 17.1.1, kan vanuit de 

gemeente sturing worden gegeven aan de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven als het 

gaat om een duurzame, CO2-arme energievoorziening.  

 

Een inspanningsverplichting past bij een door een bedrijf beoogde relatief lichte verandering 

in de bedrijfsvoering. Het college kan in verband met de omgevingskwaliteit – als zgn. stok 

achter de deur – maatwerkvoorschriften opleggen ten aanzien van de door een bedrijf 

gemelde activiteit. 

 

Artikel 18.2 is als open norm geformuleerd. Met het oog op de rechtszekerheid van het 

begrip 'zoveel mogelijk energieneutraal' heeft het college de bevoegdheid om een specifieke 

beleidsregel op te stellen. Voor een toelichting op wanneer sprake is van het aanvangen of 

veranderen van een functie dan wel een ingrijpende wijziging van de bedrijfsvoering, wordt 

verwezen naar de derde alinea van paragraaf 3.4.1. 

3.4.2.3  Uitvoeringsprogramma 

Met het oog op de beleidsdoelstelling om in 2050 zoveel mogelijk energieneutraal te zijn,   

d.w.z. 97% CO2-reductie, is in dit artikel de verplichting voor het college opgenomen om op 

jaarlijkse basis voor het plangebied Donkersloot een uitvoeringsprogramma vast te stellen. 

Dit uitvoeringsprogramma is bedoeld om in elk geval voor opwekking duurzame energie, 

energiebesparing en de afbouw van de aardgasvoorziening in het plangebied Donkersloot 

jaarlijks concrete maatregelen uit te werken en/of eerder door het college vastgestelde 

maatregelen te herijken. De gemeente heeft in verband met haar beleidsdoelstelling op het 

gebied van duurzame energie een Routeplan Energie opgesteld. De inhoud van dit routeplan 

wordt betrokken bij het jaarlijks opstellen van het uitvoeringsprogramma voor het 

plangebied Donkersloot.   

 

Het uitvoeringsprogramma is ook bedoeld om – vooruitlopend op de inwerkingtreding van 

de Omgevingswet – te experimenteren met omgevings(kwaliteits)waarden voor ten minste 

opwekking duurzame energie, energiebesparing en de afbouw van de aardgasvoorziening. 

Met omgevingswaarden wordt in het kader van het jaarlijks vast te stellen 

uitvoeringsprogramma in het bijzonder bedoeld het hanteren van (objectiveerbare) grens-, 

richt- en/of streefwaarden. In geval van een grenswaarde gaat het om een parameterniveau 

of een kwaliteitseenheid die – bijvoorbeeld gekoppeld aan een periode – aanvaardbaar 

wordt geacht en niet mag worden overschreden. Een richtwaarde betreft een 

parameterniveau of kwaliteitseenheid die op een bepaald tijdstip bereikt moet worden. Het 

verschil met een grenswaarde is dat een richtwaarde wel mag worden overschreden. Ten 

slotte, een streefwaarde is een parameterniveau of  kwaliteitseenheid die men op een 

bepaald tijdstip tracht te bereiken.  
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Met het hanteren van de hiervoor bedoelde omgevings(kwaliteits) waarden kan het college 

enerzijds op gefaseerde wijze toewerken naar de gemeentelijke beleidsdoelstelling, namelijk 

een CO2-arme energievoorziening in 2050. Anderzijds is de bedoeling dat het 

experimenteren met deze omgevings(kwaliteits)waarden er toe moet leiden dat vanaf de in 

2021 verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 concrete 

omgevings(kwaliteits)waarden op expliciete wijze worden verankerd in het omgevingsplan 

om als juridisch bindende norm voor het college te fungeren.  

3.4.2.4  Experimenteerbepaling 

Artikel 18.4 betreft een experimenteerbepaling, die de mogelijkheid biedt om onder 

bepaalde voorwaarden ten behoeve van een duurzame, CO2-arme energievoorziening af te 

wijken van de bepalingen in dit omgevingsplan. Deze experimenteermogelijkheid moet 

bijdragen aan het gemeentelijk uitvoeringsprogramma voor bedrijventerrein Donkersloot en 

past in de geest van de Omgevingswet. In de praktijk zal moeten blijken of de 

experimenteerbepaling een toegevoegde waarde heeft. Dit zal in algemene zin ook afhangen 

van toekomstige innovatieve ontwikkelingen als het gaat om het bereiken van een 

duurzame, CO2-neutrale energievoorziening. 

3.4.3  Artikel 19 Functiewijziging met gevolgen voor parkeerbehoefte 

In dit Artikel is het veranderen van het gebruik (de functie) van een perceel met substantiële 

toename van de parkeerbehoefte tot gevolg verboden. Dit zou wel mogen als hiervoor een 

omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactviteit wordt verleend waarbij is 

aangetoond dat voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd.  

3.4.4  Artikel 20 Kappen of rooien van houtopstanden 

In dit artikel zijn de regels gegeven voor het kappen of rooien van bomen en struiken. Deze 

regels zijn afkomstig uit de Algemene Plaatselijke Verordening. 

3.4.5  Artikel 21 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg 

Dit artikel geeft het college de mogelijkheid greep te houden op situaties die hinder of 

gevaar kunnen opleveren of ontsierend kunnen zijn. Voor de toepassing kan worden gedacht 

aan het plaatsen van reclameborden of containers. 

3.4.6  Artikel 22 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg 

In dit artikel zijn regels gegeven over het aanleggen, beschadigen en veranderen van een 

weg. Dit is onder voorwaarden toegestaan indien daarvoor een omgevingsvergunning wordt 

verleend. 

3.4.7  Artikel 23 Opslag voertuigen, vaartuigen, afvalstoffen 

Dit artikel geeft de basis voor het nemen van maatregelen tegen een uit oogpunt van 

welstand en bescherming van de openbare gezondheid ontoelaatbare opslag van 

bromfietsen en caravans e.d. Het college is bevoegd bepaalde plaatsen aan te wijzen waar 

deze opslag verboden is c.q. aan bepaalde regels gebonden is. 
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Dit artikel ziet niet op handelingen die plaatsvinden op de “weg” in de zin van de 

wegenverkeerswetgeving. Deze afbakening is aangebracht omdat voor zover de in deze 

bepaling genoemde activiteiten plaatsvinden op de “weg” daartegen kan worden 

opgetreden op basis van andere voorschriften. Door in het eerste lid de zinsnede “buiten een 

inrichting in de zin van de Wet milieubeheer” op te nemen wordt het onderscheid met de 

Wet milieubeheer direct vastgelegd.  

3.4.8  Artikel 24 Hinderlijke of gevaarlijke reclame 

Vanwege de vereenvoudiging van vergunningen en de vermindering van administratieve 

lasten is in 2007 de reclamevergunning in de APV verdwenen en vervangen door een 

algemene regel die verbiedt om door middel van reclame het verkeer in gevaar te brengen 

of hinder dan wel overlast te veroorzaken voor omwonenden. 

 

De gedachte daarachter is dat voor een reclame van enige omvang of betekenis doorgaans 

een bouwvergunning (omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen) nodig is. Hierdoor 

kan al aan de welstand worden getoetst. Reclame waardoor het verkeer in gevaar wordt 

gebracht of overlast wordt veroorzaakt voor omwonenden komt zo weinig voor dat het 

moeilijk valt te rechtvaardigen om voor die gevallen een vergunningplicht voor alle reclame 

in stand te houden. 

3.4.9  Artikel 25 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 

In dit Artikel is het verboden om kampeermiddelen te plaatsen buiten terreinen waarin in het 

omgevingsplan de functie 'kampeerterrein' is toegekend. Omdat op het bedrijventerrein 

Donkersloot geen kampeerterreinen zijn aangewezen, betekent dit dat het in het plangebied 

niet is toegestaan kampeermiddelen te plaatsen. Een uitzondering geldt voor het plaatsen 

van kampeermiddelen op eigen terrein ten behoeve van eigen gebruik (een tent in de eigen 

achtertuin bijvoorbeeld, voor eigen gebruik). 

3.4.10  Artikel 26 (Slaap)verblijf op de weg, in voertuigen  en in kampeermiddelen  

Op basis van dit Artikel is het verboden te slapen in een voertuig of daarme vergelijkbaar 

object op of aan een opebare weg. 

3.4.11  Arikel 27 Parkeerexcessen  

Bij Parkeerexcessen “in eigenlijke zin” gaat het om handelingen op de weg in de zin van de 

WVW 1994. Onder 'weg' verstaat de model-APV ingevolge artikel 1:1 hetzelfde als de WVW 

1994 daaronder verstaat. In artikel 1, eerste lid onder b, van de WVW 1994 wordt het begrip 

'wegen' als volgt omschreven “alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden 

met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende 

paden en bermen of zijkanten”. 

 

In het artikel 'Parkeerexcessen' zijn niet uitsluitend onderwerpen geregeld die als 

parkeerexcessen “in eigenlijke zin” kunnen worden aangeduid. Zo hebben enkele artikelen 

ook betrekking op gedragingen buiten de weg. Beperking van de hierin neergelegde 

verbodsbepalingen tot “op de weg” ligt niet voor de hand, wanneer men let op het motief 

dat aan deze bepalingen ten grondslag ligt. Deze bepalingen strekken niet (mede) ter 

bescherming van verkeersbelangen. 
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Om een zo overzichtelijk mogelijke regeling te krijgen zijn de bepalingen betreffende 

parkeerexcessen - zowel de “eigenlijke” als de “oneigenlijke” - zoveel mogelijk 

samengevoegd. Alle gedragingen die hierin zijn opgenomen zullen door andere als 

parkeerexces worden ervaren. 

3.4.12  Artikel 28 Innemen standplaats 

De standplaatsvergunning is geregeld in de APV. De reden hiervoor is om verstoring van de 

openbare orde te voorkomen en overlast tegen te gaan. Het ruimtelijk-fysieke element van 

deze vergunning wordt in het omgevingsplan geregeld. Daarnaast zal bekeken worden of 

daarnaast een APV-vergunning nog wenselijk en noodzakelijk is. Voor een toelichting op 

deze vergunning wordt verwezen naar de toelichting op de APV Ridderkerk 2018. 

3.4.13  Artikel 29 Crossterreinen 

Op het houden van auto- en motorsportevenementen, het crossen met auto's, motoren, 

bromfietsen e.d. al dan niet met een wedstrijdkarakter zijn verschillende wettelijke regelingen 

van toepassing. Hierbij speelt mede een rol in hoeverre deze activiteiten al dan niet op een 

weg in de zin van de wegenverkeerswetgeving plaatsvinden. 

 

3.5  Hoofdstuk 5 Regels voor sectorale aspecten 

3.5.1  Artikel 30 Milieuzone - boringsvrijezone 

Grenzend aan het plangebied ligt een waterwinlocatie. Ter bescherming van de 

waterwinlocatie geldt een Milieuzone - boringsvrijezone. Binnen deze zone mag niet in de 

grond geboord worden. De zone is terug te vinden op de verbeelding. Wel kan een 

ontheffing verkregen worden om toch in de grond te mogen boren. De boringsvrijezone is 

letterlijk overgenomen uit de Provinciale milieuverordening van december 2014. 

3.5.2  Artikel 31 Archeologische (verwachtings)waarden 

Op de verbeelding is aangegeven waar sprake is van Archeologische (verwachtings)waarden 

en welke waarde dit dan betreft: waarde 1, 2 3, of 4. Voor deze locaties gelden beperkingen 

ten aanzien van activiteiten die het (eventueel aanwezige) bodemarchief kunnen verstoren: 

bouwactiviteiten en andere werkzaamheden waardoor de grond geroerd wordt. Als aan de in 

de tabel opgenomen waarden wordt voldaan, gelden geen beperkingen. Worden deze 

waarden overschreden, dan is voor het bouwen en/of het uitvoeren van andere 

werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. 

3.5.3  Artikel 32 Leidingen 

Dit Artikel bevat beperkingen in de zone langs leidingen. Van het verbod om te bouwen 

anders dan ten behoeve van de leiding kan worden afgeweken, mits - onder meer - dit niet 

nadelig is voor het goed en veilig functioneren van de leiding. Omdat de beoordeling 

hiervan afhankelijk is van de locatie, het tracé van de leiding, de uitvoeringsperiode (wel of 

niet in het stormseizoen), het type leiding (wat is de kwaliteit van de leiding), wat er in de 

leiding vervoerd wordt en hoe (hoge druk, lage druk) dient dit per situatie beoordeeld te 

worden.  
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3.5.4  Artikel 33 Waterstaat 

Dit Artikel bevat beperkingen in de zone van de waterkering en de zone van de vaarweg De 

Noord. Deze beperkingen bij de vaarweg De Noord zouden in een regulier bestemmingsplan 

worden geregeld via een dubbelbestemming. In dit omgevingsplan is gekozen voor een 

aanduiding die geregeld wordt bij de sectorale aspecten. In dit artikel worden beperkingen 

geregeld voor het realiseren van functies en/of het uitvoeren van activiteiten overeenkomstig 

het bepaalde in Hoofdstuk 3 van de regels. 

3.5.5  Artikel 34 Zoneringen 

Dit Artikel bevat beperkingen als gevolg van zoneringen. Dit betreffen zoneringen vanwege 

industrielawaai, externe veiligheid en de Rijksvaarweg. Binnen de veiligheidszones mogen 

bepaalde gevoelige functies niet worden uitgeoefend. Voor wat betreft de zonering bij 

LPG-tankstations is de Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations d.d. 14 

juni 2016 vertaald. Binnen de vrijwaringszone zijn extra voorwaarden opgenomen die er voor 

moeten zorgen dat een goede een veilige doorvaart van de scheepvaart op de rijksvaarweg 

gewaarborgd is.  

  

3.6  Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotregels 

3.6.1  Artikel 35 Overgangsrecht 

Voor bestemmingsplannen is in het Besluit ruimtelijke ordening exact opgenomen hoe het 

overgangsrecht moet luiden. Voor wat betreft de bepalingen uit de verordeningen is van 

belang dat de betreffende onderdelen van de verordeningen niet meer gelden voor dit 

plangebied. Voor de rest van de gemeente zullen de betreffende onderdelen nog wel blijven 

gelden (zolang deze niet komen te vervallen door integratie in het grondgebied dekkende 

omgevingsplan). Bij raadsbesluit wordt de gedeeltelijke intrekking van de verordeningen, 

met het eventueel daarbij behorende overgangsrecht, geregeld. 

3.6.2  Artikel 36 Slotregel 

Deze regel bevat de citeertitel van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Participatie en communicatie 

In dit hoofdstuk wordt omschreven  hoe burgers en bedrijven kunnen participeren in de 
diverse stappen die het omgevingsplan doorloopt. Dit omgevingsplan is als volgt tot stand 
gekomen: 

 

4.1  Kennisgeving 

Eind 2016 zijn de ondernemers van Donkersloot uitgenodigd voor een thema-avond. 
Tijdens deze avond zijn de aanwezige ondernemers geïnformeerd over de start van de pilot 
omgevingsplan. 

 

4.2  Vooroverleg en conceptvorming 

Ter voorbereiding  van  dit  omgevingsplan is overleg gevoerd met  de daarvoor  in 
aanmerking  komende instanties. Ook de raadscommissie is in deze fase, op 14 maart 
2017, middels een presentatie geïnformeerd over de keuzemogelijkheden binnen het 
omgevingsplan. Na afloop van deze presentatie heeft de raadscommissie richtinggevende 
uitspraken gedaan op een aantal thema's, zoals welstand, milieu, duurzaamheid en 
gezondheid.  

 

4.3  Participatie tijdens voorontwerp fase 

Het voorontwerp is voor overleg aan relevante instanties toegezonden. In het kader van deze 

overlegronde hadden instanties van 1 tot en met 15 september 2017 de tijd om een reactie 

in te dienen. Door in totaal 9 instanties is hiervan gebruik gemaakt. De meeste reacties / 

wensen van de instanties zijn hierbij overgenomen en als zodanig verwerkt in het 

omgevingsplan. In Bijlage 3 is een samenvatting van de reacties opgenomen met daarbij een 

reactie van de gemeente. Voor de volledigheid zijn daarnaast in Bijlage 4 alle volledige 

reacties opgenomen.  

  

Daarnaast is er op 23 oktober 2017 een constructief gesprek geweest met mensen van het 
ministerie van I & M. Hieruit zijn verschillende verbeterpunten voortgekomen welke 
eveneens zijn verwerkt in het plan. Een korte samenvatting van de uitkomsten van dit 
gesprek is tevens opgenomen in Bijlage 3. Ook is in deze fase, op 10 november 2017,  het 
Ondernemersplatform bijgepraat. 

 

4.4  Participatie tijdens de concept ontwerp fase 

In deze fase wordt het concept ontwerpomgevingsplan zes weken ter inzage gelegd. 
Iedereen kan tijdens deze fase vragen stellen en opmerkingen geven. Ook wordt in deze 
fase het Ondernemersplatform opnieuw bijgepraat. 

file://///172.16.48.250/data/Werkbestanden/Gemeente/Ridderkerk/405299R.2001%20BPmvr%20Bedrijventerrein%20Donkersloot/7%202de%20Concept%20ontwerp/crosslink
file://///172.16.48.250/data/Werkbestanden/Gemeente/Ridderkerk/405299R.2001%20BPmvr%20Bedrijventerrein%20Donkersloot/7%202de%20Concept%20ontwerp/crosslink
file://///172.16.48.250/data/Werkbestanden/Gemeente/Ridderkerk/405299R.2001%20BPmvr%20Bedrijventerrein%20Donkersloot/7%202de%20Concept%20ontwerp/crosslink
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4.5 Participatie tijdens ontwerp fase 

Het ontwerpomgevingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd zodat iedereen zijn of haar 
zienswijzen kan indienen. Ook wordt er in deze fase een inloopavond georganiseerd. 

 

4.6 Vaststelling 

Het omgevingsplan wordt uiteindelijk ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 



Omgevingsplan Bedrijventerrein Donkersloot  49  

DEEL B  BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING
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Bijlage 1  Gebiedsbeschrijving 

Hoofdstuk 1  Het plangebied 

 

 

De ligging van het plangebied in de regio Rotterdam 

 

 

Luchtfoto van het plangebied (rood omlijnd) 
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1.1  Ruimtelijke context 

Het bedrijventerrein is aangelegd op oorspronkelijk buitendijks gelegen gronden, waarbij de 

Ringdijk de ruimtelijke scheiding vormde tussen de oude, buitendijks gelegen werkgebieden 

en het binnendijks gelegen woon- en centrumgebied van Ridderkerk. Door de aanleg van de 

Donkerslootsedijk is een groot deel van het plangebied binnendijks komen te liggen en heeft 

het bedrijventerrein Donkersloot haar huidige vorm gekregen. Het grootste gedeelte van 

Donkersloot bestaat uit "droge" bedrijvenlocaties en alleen tussen de Donkerslootsedijk en 

de rivier De Noord zijn naast "droge" ook "natte" bedrijvenlocaties ontwikkeld.  

 

1.2  Bebouwingsstructuur 

Donkersloot is een gemengd bedrijventerrein, waarbij de grootte van de bedrijven, de 

bedrijfsbebouwing en de bebouwingshoogte sterk uiteenlopen. Het gebied laat zich 

onderscheiden in drie deelgebieden met bedrijvenclusters die door een ruim 

gedimensioneerde groene waterstructuur van elkaar worden gescheiden. De functionele 

beschrijving komt in paragraaf 1.5 nader aan bod. Zie voor wat betreft het aspect 

beeldkwaliteit/welstand ook Hoofdstuk 9 van de Bijlage Omgevingsaspecten. 

 

 

Impressie van de deelgebieden van bedrijventerrein 'Donkersloot" 

 

1.3  Verkeersstructuur 

De hoofdontsluiting van Donkersloot wordt gevormd door de centraal binnen het 

plangebied gelegen Rotterdamseweg. Deze weg sluit ter hoogte van Oostendam en 

Ridderkerk-West/Bolnes aan op de A15 (Rotterdam-Gorinchem) en de A16 

(Rotterdam-Dordrecht).  
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De interne hoofdontsluiting vanaf de Rotterdamseweg wordt gevormd door de 

Donkerslootweg-Gildenweg en de Industrieweg. De bedrijven in het zuidelijke en het 

middelste deelgebied worden niet direct vanaf deze wegen ontsloten, maar door middel van 

een stelsel van parallelwegen en dwarswegen. Deze wijze van inrichting is conform de eisen 

van "Duurzaam Veilig".  

 

 

 

In het plangebied is ook een duidelijke langzaamverkeersstructuur aanwezig, bestaande uit 

verscheidene fiets- en voetpaden. Voor het merendeel zijn deze paden opgenomen in het 

profiel van de ontsluitingswegen. In enkele gevallen is sprake van vrijliggende tracés, zoals 

bij de Donkerslootsedijk.  

 

Het plangebied is per OV ontsloten door een busverbinding die een sneldienst onderhoudt 

tussen Rotterdam Zuidplein en Ridderhaven. Er zijn binnen het plangebied voldoende 

bushaltes aanwezig. Tot slot is er ten noorden van het plangebied een halte van de waterbus 

tussen Dordrecht en Rotterdam gelegen.  
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1.4  Groen- en waterstructuur  

Het plangebied heeft een duidelijke groen- en waterstructuur die grotendeels gekoppeld is 

aan de hoofdontsluitingswegen en de overgangszones van het bedrijventerrein naar het 

centrum en de woongebieden. De structuur wordt gekenmerkt door de groene buitenranden 

doorsneden door watergangen en de veelal ruime en met groen en water (gangen) 

ingerichte profielen. Verder wordt de groenstructuur gevormd door een bijzondere overgang 

in parkvorm naar de rivier De Noord en de brede groenzone van de Donkerslootsedijk. De 

groenzone langs de noordwestrand van het plangebied is door de inrichting met grotere 

waterpartijen en een zandstrand van extra recreatieve betekenis voor de aangrenzende 

woonwijken (Slikkerveer) en voor de ruimtelijke kwaliteit van de overgangszone tussen de 

woon- en werkgebieden. 

 

1.5   Werken en bedrijvigheid  

In het plangebied zijn meer dan 300 bedrijven gelegen met ruim 6.000 werknemers. Het 

bedrijventerrein heeft een oppervlakte van bijna 100 ha bruto, waarvan circa 70 ha netto te 

gebruiken is. De betreffende gronden behoren tot het bedrijventerrein Donkersloot-Noord 

en voor een deel tot het bedrijventerrein Donkersloot-Zuid. Het zogenoemde gemengde 

bedrijventerrein is voornamelijk bestemd voor bedrijven in de productie, groothandel en 

dienstverlening.  
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Bijlage 2  Omgevingsaspecten 

Hoofdstuk 1  Duurzaamheid 

 

Geldend bestemmingsplan 

In het verleden hebben een aantal bedrijven initiatieven ontplooid om te komen tot een 

meer duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein. Ook het project 'verduurzaming 

Donkersloot-Noord' heeft de afgelopen jaren geleid tot verdere verduurzaming van het 

bedrijventerrein. Dit project had tot doel een "win-win-situatie" te creëren door gezamenlijke 

taken op te pakken die onder andere leiden tot een betere benutting van de beschikbare 

ruimte, vermindering van de milieudruk en de verbetering van het imago van het terrein en 

de leefomgeving.  

 

In het geldende bestemmingsplan zijn verschillende thema's opgenomen die duurzame 

oplossingen stimuleren. Deze thema's zijn energie, water, afval en parkbeheer. Binnen de 

bestemming, zoals deze in het geldende bestemmingsplan is opgenomen, is geen 

mogelijkheid voor de realisatie van traditionele windturbines. Daarnaast maakt het 

bestemmingsplan de realisatie van gezamenlijke milieuverzamelpunten in het openbaar 

gebied mogelijk. Het bestemmingsplan vormt verder in principe geen belemmering voor de 

uit dit project voortkomende ontwikkelingen. 

 

Tot slot is destijds het project Monitoring Milieuprestaties Bedrijven opgezet, met als doel 

bedrijven actief aan te zetten tot duurzamer ondernemen. Aan het project Monitoring 

Milieuprestaties Bedrijven deden 20 bedrijven uit Donkersloot mee. Uitgangspunt is 

bedrijven te stimuleren om meer aandacht te besteden aan preventie en milieuzorg, door het 

aanbieden van een instrument (MKB-milieubarometer) en een kort preventie advies.  

 

Duurzaamheid in het omgevingsplan 

Op bedrijventerrein 'Donkersloot' wordt het gebruik van bijvoorbeeld groene daken, 

milieuverzamelpunten en zonnepanelen gestimuleerd. Daarnaast is er ook ruimte voor 

initiatieven vanuit bedrijven zelf. In artikel 2.3 is een zorgplichtbepaling opgenomen ten 

aanzien van duurzaamheid. Welke inhoudt dat er voldoende aandacht besteed is aan het 

aspect duurzaamheid als er sprake is van verandering van bijvoorbeeld functie en gebruik 

van gronden. Het eigen initiatief van ondernemers staat hierbij centraal. De nu volgende 

ladder geeft voorbeelden en aanknopingspunten weer waarmee men dit kan bereiken. 
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Duurzaamheidsladder 

Aan duurzaamheid wordt voldoende aandacht besteed indien een beargumenteerde 

afweging heeft plaatsgevonden ten aanzien van de volgende onderwerpen en op basis 

daarvan een voornemen is geformuleerd voor het aanleggen, inrichten en bebouwen van het 

terrein en het gebruik: 

a. Energie 

1. het gebruik is energieneutraal; 

2. indien energieneutraal gebruik niet mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van 

het surplus aan energie van omliggende bedrijven; 

3. indien het surplus niet toereikend is wordt alleen duurzaam opgewekte 

energie toegepast; 

4. indien onvoldoende duurzame energie beschikbaar is en niet -eventueel in 

samenwerking met andere partijen- tegen redelijke kosten in voldoende 

mate beschikbaar kan worden gemaakt, kan gebruik worden gemaakt van 

energie afkomstig van andere energieleverende bedrijven 

b. Materiaalstromen 

1. het gebruik van nieuwe grondstoffen is materiaalneutraal; 

2. grondstoffen zijn biobased en niet schadelijk; 

3. geproduceerde producten worden weer ingenomen en hergebruikt; 

4. indien innemen en hergebruik niet mogelijk is of niet aan de orde is, gaan 

onderdelen en grondstoffen terug naar de producent om te worden 

hergebruikt; 

5. indien teruglevering aan de producent en hergebruikt aldaar niet mogelijk is, 

worden onderdelen van de producten en grondstoffen hergebruikt door 

andere bedrijven; 

6. indien hergebruik door andere bedrijven niet mogelijk is, worden 

grondstoffen verwerkt tot andere producten; 

7. indien verwerking tot andere producten niet mogelijk is, worden 

grondstoffen nutriënten; 

8. indien omvorming van grondstoffen tot nutriënten niet mogelijk is, worden 

grondstoffen energie. 

c. Mobiliteit 

1. voor transport van goederen en personen van en naar en binnen het bedrijf 

wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen; 

2. indien dit niet mogelijk is wordt voor intern transport geen gebruik gemaakt 

van fossiele brandstoffen; 

3. indien dit niet mogelijk is, wordt voor intern en extern transport gebruik 

gemaakt van de modaliteit (weg, spoor, scheepvaart) met de laagste impact 

op milieu (lucht, geluid, veiligheid (ruimer dan enkel externe veiligheid)) en 

bereikbaarheid; 

4. binnen een modaliteit wordt gebruik gemaakt van een transportmiddel met 

de laagste impact op het milieu; 

5. transportmiddelen voor het vervoer van goederen en personen worden 

efficiënt benut. Een transportmiddel wordt efficiënt benut bij een passende 

belading of bezetting en een optimale transportroute. Om een passende 

belading of bezetting te verkrijgen wordt samengewerkt met omliggende 

bedrijven, of bedrijven die gebruik maken van dezelfde modaliteiten en 

transportmiddelen. 
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Hoofdstuk 2  Archeologie en cultuurhistorie 

 

2.1  Archeologie 

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 september 2007 van kracht is via de Wet op de archeologische monumentenzorg 

(Wamz). 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. Nu 

volgend zal er direct worden ingegaan op de verschillende archeologische waarden de 

daaruit voortvloeiende consequenties. Vervolgens worden er in de subparagrafen dieper 

ingegaan op de materie.  

 

Vereisten per vastgestelde archeologische waarde 

 

Waarde - Archeologie 1 

Voor het gebied met rivierduinafzettingen in de ondergrond, alsmede het gebied met vroege 

stroomgordelafzettingen (Waarde - Archeologie 1) geldt een bouwregeling en een 

omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en 

graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 50 cm beneden maaiveld en die tevens een 

terreinoppervlakte van meer dan 100 vierkante meter beslaan. 

 

Waarde - Archeologie 2 

Voor het gebied met oeverafzettingen die zijn gevormd in de binnen- en in de buitenbocht 

van de meander van de Merwede (Waarde - Archeologie 2) geldt een bouwregeling en een 

omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en 

graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 50 cm beneden maaiveld en die tevens een 

terreinoppervlakte van meer dan 200 vierkante meter beslaan. 

 

Waarde - Archeologie 3 

Voor het gebied met geulafzettingen die zijn afgezet in de oude meander van de Merwede 

(Waarde - Archeologie 3) geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor 

werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 

80 cm beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte van meer dan 200 vierkante 

meter beslaan. 
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Waarde - Archeologie 4 

Voor het in het plangebied gelegen water (Waarde - Archeologie 4) geldt een bouwregeling 

en een omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en 

graafwerkzaamheden die dieper reiken dan de huidige onderwaterbodem en die tevens een 

terreinoppervlakte van meer dan 200 vierkante meter beslaan. 

 

 

Plankaart archeologie uit bestemmingsplan 'Donkersloot'. Het zwarte gedeelte valt buiten dit 

omgevingsplan 
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2.1.1  Algemeen 

Het vaststellen van de aanwezigheid van archeologische waarden binnen een te ontwikkelen 

plangebied, alsmede het waarderen en documenteren ervan, 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. 

2.1.2  Bewoningsgeschiedenis 

Het plangebied Donkersloot neemt een geheel eigen plaats in de geschiedenis van 

Ridderkerk in.'' Een flink deel van het gebied wordt namelijk gevormd door het areaal van de 

vroegere Polder Donkersloot, die in het jaar 1814 ten koste van Alblasserdam aan Ridderkerk 

werd toegevoegd. Tot ver in de Middeleeuwen maakte het gebied Donkersloot deel uit van 

de Alblasserwaard. Oorspronkelijk was het een onbedijkt gelegen stuk land dat direct tegen 

het zuidwestelijke dijkvak van de Heerlijkheid Alblasserdam lag. In 1323 komt het voor als 

ambacht; zo'n 7 jaar later beschikt Donkersloot over een eigen pastoor. In die tijd was de 

Alblasserwaard door de Merwede gescheiden van de Riederwaard, een rondom bedijkt 

gebied dat een groot deel besloeg van het huidige IJsselmonde. Ter hoogte van het dorpje 

Ridderkerk vormde deze rivier een grote meander om het gebied van Donkersloot; de Noord 

bestond nog niet. De huidige Middenmolendijk, Westmolendijk en Ringdijk in Ridderkerk 

maakten deel uit van het dijkenstelsel om de Riederwaard. Deze dijken lagen op de oever 

van de buitenbocht van de meander.  

 

In de periode 1373-1375 gaat de Riederwaard door overstromingen verloren. De schade was 

enorm: nederzettingen verdronken en de uitgestrekte ontginningen van de Riederwaard 

gingen verloren. Ook voor Donkersloot had de wateroverlast in het rivierengebied in die 

jaren ernstige gevolgen. In de jaren zeventig van de 14e eeuw zette overstromingswater, dat 

via het laaggelegen westelijke deel de Alblasserwaard moest verlaten, waarschijnlijk in 

combinatie met het veelvuldige afgraven van gronden uit het gebied ter versterking van de 

ringdijk om de Alblasserwaard, een proces van voortschrijdende aantasting van het gebied 

van Donkersloot in gang. Een gebeurtenis die verstrekkende consequenties had voor de 

waterstaatkundige situatie in het gebied vond plaats in 1413. Er ging in dat jaar een forse 

waterlozing door de sluizen van Alblasserdam, waardoor een 'grote schuring' in Donkersloot 

ontstond. Het uiteindelijke resultaat was dat de Merwede zijn hoofdstroombed verlegde van 

de meander om Donkersloot heen - met het dorpje Ridderkerk op de oever in de 

buitenbocht - naar een nieuwe geul dwars door de polder. Hierdoor verloor de 

Alblasserwaard een flink deel van zijn meest westelijke areaal. Het afgesneden stuk werd 

(weer) ingepolderd en kreeg de naam Polder Donkersloot. De nieuwe geul maakt deel uit 

van de huidige Noord tussen IJsselmonde en de Alblasserwaard; de oude meander verlandde 

geleidelijk aan. Na een eeuwenlange strijd om de eigendoms- en gebruiksrechten van polder 

Donkersloot besloot koning Willem I in 1814 om de polder ten koste van Alblasserdam aan 

Ridderkerk toe te voegen. 
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2.1.3  Archeologische verwachting 

In een deel van het plangebied bestaan de bovenste bodemtrajecten uit geulafzettingen die 

zijn afgezet in de oude meander van de Merwede tussen de voormalige Riederwaard en 

Donkersloot. De geulafzettingen liggen erosief op de dieper liggende sedimenten en kunnen 

zijn afgedekt met oeverafzettingen (Formatie van Echteld). In deze arealen is er een kleine 

kans op de aanwezigheid van archeologische sporen uit de Romeinse tijd en Late 

Middeleeuwen in de Formatie van Echteld.  

 

In de stroken grond aan weerszijden van de zone met geulafzettingen worden de bovenste 

delen van de bodem gevormd door oeverafzettingen die zijn gevormd in de binnen- en in de 

buitenbocht van de meander van de Merwede. Onder de oeverafzettingen bevindt zich een 

pakket veen (Hollandveen Laagpakket). Voor deze terreinen bestaat er een middelgrote kans 

op de aanwezigheid van archeologische sporen uit de Romeinse tijd en Late Middeleeuwen 

in de Formatie van Echteld. In een deel van het gebied van de binnenbocht bevinden zich 

stroomgordelafzettingen onder de oeverafzettingen en het pakket veen. In de top hiervan 

bestaat er een middelgrote kans op de aanwezigheid van archeologische sporen uit het 

Neolithicum. In het oosten van het plangebied zijn op grotere diepte rivierduinafzettingen 

bekend. In de top van deze zanden is er een grote kans op de aanwezigheid van sporen uit 

de prehistorie. Het is niet bekend tot welke NAP-hoogte het rivierduin reikt in de 

ondergrond. Onder de bodem van de Noord is er een kleine kans op de aanwezigheid van 

scheepswrakken uit de Late Middeleeuwen (na 1413) en de Nieuwe tijd. 

 

2.2  Cultuurhistorie 

Vanwege artikel 3.6.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting 

van een ruimtelijk plan een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop met de in 

het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten 

monumenten rekening is gehouden. Gemeenten zullen een inventarisatie moeten (laten) 

maken van alle cultuurhistorische waarden in het besluitgebied, dus niet alleen van de 

archeologische waarden. Daarnaast moeten ze aangeven welke conclusies ze daaraan 

verbinden en op welke wijze ze deze waarden borgen in het kader van het planvoornemen. 
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Uitsnede van de 'Cultuurhistorische atlas' van Zuid-Holland 

 

Conclusie 

Het plangebied van Donkersloot is opgenomen in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van 

Zuid-Holland, Regio Hoeksche Waard, IJsselmonde en Eiland van Dordrecht (provincie 

ZuidHolland, 2003). Daarnaast is in het plangebied een gebied gelegen met een zeer grote 

trefkans op archeologische sporen. Het betreft een oude kreekafzetting die, zoals uit 

grondboring is gebleken, zich op ruim 2,5 m onder NAP bevindt. De mogelijke aanwezigheid 

van archeologische waarden leidt tot de noodzaak om een verkennend archeologisch 

onderzoek uit te laten voeren door een archeologisch bedrijf in het gebied met een zeer 

hoge archeologische verwachtingswaarde voordat nieuwe bouwactiviteiten plaatsvinden, bij 

grondwerkzaamheden dieper dan NAP -2,5 m. Indien uit het onderzoek blijkt dat er resten 

aanwezig zijn, dan dient in overleg met een archeologisch deskundige te worden bepaald 

hoe met deze resten wordt omgegaan.  

 

In het overige plangebied is sprake van een lage kans op het aantreffen van archeologische 

sporen. Het vorenstaande is geregeld door in de voorschriften de medebestemming 

"Archeologisch waardevol gebied" op te nemen, welk gebied op de plankaart nader is 

aangegeven.  
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Hoofdstuk 3  Ecologie 

 

Conclusie 

 

Dit omgevingsplan maakt geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk. Wel biedt het 

flexibiliteit als het gaat om kleinschalige uitbreidingen en/of wijzigingen. Toetsing aan beleid 

is vooralsnog niet aan de orde. Bij het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen in de 

toekomst zal per situatie moeten worden bekeken of er eventueel dreiging ontstaat voor 

soorten of gebieden. Hierbij kan, mits voorhanden en niet ouder dan twee jaar, gebruik 

gemaakt worden van eerdere onderzoeken. Uit de natuurwaardenkaart van de gemeente 

blijkt namelijk wel dat er op verschillende plekken binnen het plangebied bedreigde soorten 

aanwezig zijn en in de directe omgeving van het plangebied zijn tevens natuurgebieden 

gelegen, waaronder het Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk. Nu volgend wordt er 

dieper ingegaan op gebieds- en soortenbescherming en het gemeentelijk beleid op het 

gebied van flora en fauna.  

 

3.1  Gebiedsbescherming 

De bescherming van Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming, die de 

implementatie vormt van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De Natura 

2000-gebieden vormen samen een Europees netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. 

Uitgangspunt is dat ontwikkelingen niet mogen leiden tot aantasting van natuurwaarden 

binnen een Natura 2000-gebied. Verder moet rekening worden gehouden met het beleid ten 

aanzien van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De regels met betrekking tot het NNN zijn 

opgenomen in de provinciale verordening. Ten aanzien van ontwikkelingen binnen het NNN 

geldt het 'nee, tenzij-principe'.  

 

3.2  Soortenbescherming 

Behalve de mogelijke effecten op natuurgebieden moet ook duidelijk zijn of het betreffende 

plan effecten heeft, en zo ja welke, op beschermde soorten. De bescherming van dier- en 

plantensoorten is eveneens in de Wet natuurbescherming geregeld. In deze wet zijn drie 

beschermingsregimes opgenomen: voor vogels in de zin van de Vogelrichtlijn, voor dier- en 

plantensoorten uit de Habitatrichtlijn en voor overige soorten. Kort gezegd is het verboden 

om beschermde diersoorten opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren. Hun 

voortplantings- en rustplaatsen mogen niet (opzettelijk) worden beschadigd of vernield. 

Verder is het verboden beschermde plantensoorten te vernielen. Onder voorwaarden is 

ontheffing van de verbodsbepalingen mogelijk. Binnen het plangebied zijn geen beschermde 

natuurwaarden aanwezig.  

 

3.3  Beleid Ridderkerk 

De Natuurwaardenkaart van Ridderkerk geeft een beeld van de beschermde flora en fauna 

binnen de gemeentegrenzen. Het vormt het uitgangspunt voor de toepassing van de 

Gedragscode Flora- en faunawet van de gemeente Ridderkerk.  
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Hoofdstuk 4  Water 

 

4.1  Waterbeheer en watertoets 

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

waterbeheerder (Rijkswaterstaat en het waterschap). Hiermee wordt voorkomen dat 

ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt 

binnen het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta, die verantwoordelijk is voor 

het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast dient er in dit geval ook rekening 

gehouden te worden met de Waterwet en de Beleidsregel Grote rivieren.  

 

4.2  Conclusie 

Dit omgevingsplan maakt geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk. Wel biedt het 

flexibiliteit als het gaat om kleinschalige uitbreidingen en/of wijzigingen. Toetsing aan beleid 

is niet aan de orde. Bij toekomstige ontwikkelingen zal moeten worden voldaan aan de 

uitgangspunten gesteld in het in deze waterparagraaf omschreven beleid. Nu volgend wordt 

dieper ingegaan op het beleid en de huidige en de toekomstige situatie met betrekking tot 

water.  

 

4.3  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

De Noord welke de oostgrens vormt van het plangebied, is in het Barro aangewezen als 

Rijksvaarweg met een vrijwaringszone langs de Rijksvaarweg. Volgens artikel 2.12 van het 

Barro moet in een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een Rijksvaarweg met een 

vrijwaringszone van een Rijksvaarweg, rekening worden gehouden met het voorkómen van 

belemmeringen van de doorvaart, zichtlijnen en contact van de scheepvaart, de 

toegankelijkheid van de Rijksvaarweg voor hulpdiensten en beheer en onderhoud aan de 

Rijksvaarweg.  

 

In het voorliggende omgevingsplan worden geen wijzigingen aangebracht in de bestaande 

situatie rondom De Noord. De toegankelijkheid en overzichtelijkheid van De Noord voor het 

scheepvaartverkeer wordt gehandhaafd conform de huidige situatie. Het voorliggende 

bestemmingsplan past daarmee binnen het Barro.  

 

Voor activiteiten van derden in de Rijksvaarweg en/of de vrijwaringszone is een vergunning 

vereist van Rijkswaterstaat. De vrijwaringszone is opgenomen in de planregels en aangeduid 

op de verbeelding. Deze is tevens vastgelegd in de Legger Rijkswaterstaatswerken. Voor de 

hierop van toepassing zijn regelgeving wordt verwezen naar de Waterwet (artikel 6.5) en het 

Waterbesluit (artikel 6.14).  
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4.4  Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

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

waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het 

beleid van het waterschap en de gemeente nader wordt behandeld. Belangrijk aspect binnen 

dit onderwerp is de gedeelde verantwoordelijkheid die overheden samen dragen. Het is dan 

ook van groot belang dat er samen wordt opgetrokken zodra zich watervraagstukken 

aandienen.  

 

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. 

 

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 vergunningsplicht gesteld. Bij een toename van 

aaneengesloten verhard oppervlak van 500 m² of meer in stedelijk gebied of 1500 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.  
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Het waterschap geeft in volgorde de voorkeur aan de volgende gelijkwaardige 

voorzieningen: 

 Nieuw te graven oppervlaktewater in de directe nabijheid van de verhardingtoename; 

 Nieuw te graven oppervlaktewater binnen hetzelfde peilgebied; 

 Nieuw te graven oppervlaktewater in het benedenstrooms gelegen peilgebied of een 

eventueel alternatief. 

 

Gemeentelijk beleid 

Waterschap Hollandse Delta, de gemeente Ridderkerk en de Natuurvereniging Ridderkerk 

hebben besloten na afronding van Waterplan 2 (2008-2012), geen nieuw gemeenschappelijk 

waterplan op te stellen. Afspraken over maatregelen zullen op basis van de Europese, 

landelijke of stroomgebied normen en kaders per maatregel worden gemaakt en vastgelegd. 

Het waterschap Hollandse-Delta is de initiatiefnemer voor het nemen van deze maatregelen, 

welke globaal zijn vastgelegd in het hierboven genoemde Waterbeheerbeheerprogramma. 

 

4.5  Huidige situatie 

 

Bodem en afwatering 

Het plangebied is gelegen op een hogere en van nature beter ontwaterde oeverwal van 

zandige of lichte rivierklei. Bij de aanleg van het bedrijventerrein heeft ophoging 

plaatsgevonden, waardoor de bovenlaag uit zand bestaat. Waterstaatkundig gezien is het 

gedeelte ten zuidwesten van de rivierdijk poldergebied, het gebied ten noordoosten is 

buitendijks gebied. 

 

Het polderpeil van Donkersloot is afgestemd op de stedelijke belangen en bedraagt NAP 

-1,35 m. De kwelsloot aan de binnendijkse zijde van de dijk heeft een hoger peil om hier een 

doorstroming te bereiken. Overtollig water door neerslag en rivierkwel vanuit de Noord 

wordt via een stelsel van (hoofd)watergangen afgevoerd op de Noord via het poldergemaal 

dat de "polderpomp RWZI1)" heet (nabij de jachthaven). Ten behoeve van aanvulling van 

watertekorten en voor de doorspoeling van de watergangen wordt in de jachthaven water 

ingelaten via een hevel. De water aan- en -afvoer vindt plaats via de diverse watergangen 

langs de dijk, de Industrieweg, de Rotterdamseweg en het Havenkanaal. Voor deze 

watergangen geldt een beschermingszone van 3,5 meter. Binnen de beschermingszone 

gelden beperkingen voor bouwen en aanleggen om onderhoud aan de watergangen 

mogelijk te houden. Het aandeel open water in het plangebied is vergeleken met het 

aandeel verhardingen relatief laag. In de huidige situatie doen zich echter geen problemen 

voor ten aanzien van wateroverlast. Er is dus geen sprake van een wateropgave en daarmee 

voldoende berging. Het is echter niet uit te sluiten dat, na het uitvoeren van een nieuwe 

analyse, er wel een wateropgave blijkt te zijn.  
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Uitsnede van de Legger 

 

De maaiveldhoogte van het buitendijks gebied bedraagt aan de zuidzijde ongeveer NAP 

+2,70 m en aan de noordzijde NAP +3,50 m. De veiligheidsnorm voor overstromen is hier in 

het buitendijks gebied 1/4000 (dat wil zeggen een gemiddelde kans kleiner dan 1/4000).  

 

Riolering en waterkwaliteit 

Het bedrijventerrein Donkersloot is geheel voorzien van een verbeterd gescheiden 

rioleringsstelsel. Verspreid over het plangebied is een aantal (schone) hemelwateroverstorten 

aanwezig. Deze leveren geen risico op voor de waterkwaliteit omdat het schoon hemelwater 

betreft dat overstort. Het afvalwater en het eerste gedeelte van een regenbui (zogenaamde 

'first flush', hierin zit de meeste vervuiling) worden - zowel binnen - als buitendijks - 

afgevoerd naar de RWZI op de Gorzen in Ridderkerk. Buitendijks wordt het schoon 

hemelwater afgevoerd via eenzelfde hemelwateroverstort op de rivier de Noord. 

 

De huidige waterkwaliteit van zowel de zwemplas als de natuurplas is goed. Om de 

waterkwaliteit van de zwemplas en de natuurplas te waarborgen, zijn deze geïsoleerd van de 

aanwezige riooloverstorten aangelegd. Van de overige watergangen (langs de dijk, de 

Industrieweg en de Gildenweg) is de waterkwaliteit redelijk, mede dankzij de aanvoer van 

zuurstofrijk water via de hevel in de haven.  
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Veiligheid en waterkeringen 

Binnen het plangebied is de Donkerslootsedijk gelegen als primaire waterkering.  

 

Afvalwaterketen en riolering 

Het plangebied is aangesloten op de aanwezige gemeentelijke riolering. Ook is een gedeelte 

van het rioolsysteem in particulier eigendom.  

 

4.6  Toekomstige situatie 

 

Algemeen 

Dit omgevingsplan maakt geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk. Wel biedt het 

flexibiliteit als het gaat om kleinschalige uitbreidingen en/of wijzigingen. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om het bouwen van aan- of bijgebouwen of het aanleggen van paden of 

verhardingen.  

 

Als in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, is het uitgangspunt dat de 

waterhuishoudkundige situatie niet mag verslechteren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 

waterhuishouding kan worden verbeterd door het afkoppelen van schoon verhard oppervlak. 

Hiermee wordt voorkomen dat schoon hemelwater wordt afgevoerd naar de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit betekent ook dat toename van het verharde oppervlak 

en/of dempingen binnen het gebied moeten worden gecompenseerd. Ook combinaties met 

andere functies zoals groen en recreatie liggen voor de hand. Door de aanleg van 

natuurvriendelijke en ecologische oevers of groene daken wordt bijvoorbeeld meer 

waterberging gerealiseerd. Daarnaast is het van belang om bij eventuele ontwikkeling diffuse 

verontreinigingen te voorkomen door het gebruik van duurzame, niet-uitloogbare 

materialen (geen zink, lood, koper en PAK's-houdende materialen), zowel gedurende de 

bouw- als de gebruiksfase.  

 

Watercompensatie 

Toename in verharding moet gecompenseerd worden. Bij een toename van een 

aaneengesloten verhard oppervlak van 500 m² of meer moet voor de versnelde afstroom van 

hemelwater een vergunning worden aangevraagd in het kader van de Keur. Ook moet 

volgens het beleid van waterschap Hollandse Delta 10% van de toename aan verharding 

gecompenseerd worden met functioneel open water.  

 

Afvalwaterketen en riolering 

Conform de Leidraad Riolering en geldend waterschapsbeleid is het voor eventuele 

nieuwbouw gewenst een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon 

hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie terecht komt.  
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Op het moment dat er sprake is van nieuwbouw zal er door de gemeente getoetst worden of 

een gescheiden rioolstelsel op de betreffende locatie mogelijk is rekening houdend met 

bijvoorbeeld zwaar vrachtverkeer. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande 

gemeentelijke riolering. Bij een toename van het afvalwateraanbod moet onderzocht worden 

of het bestaande systeem van vrijvervalriolering, gemalen en persleidingen dit toekomstige 

aanbod kan verwerken. 

 

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. 

 

Bij eventuele nieuwe ontwikkelingen dient de Aansluitregeling Riolering Ridderkerk 2006 in 

acht genomen te worden. 

 

Waterbeheer 

Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem moet bij het waterschap vergunning  

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 moet worden genomen. Dit betekent dat binnen de 

beschermingszone niet zonder vergunning van het waterschap gebouwd, geplant of 

opgeslagen mag worden. De genoemde bepaling voorkomt 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 wordt 

tijdens de jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd.  

 

Grondwaterbeschermingsgebied 

Het plangebied ligt in de boringsvrije zone (zie volgende afbeelding) van het 

milieubeschermingsgebied voor grondwater. Dit gebied is aangewezen om het grondwater 

dat wordt gebruikt voor de drinkwaterbereiding te beschermen. Dit betekent dat het 

plangebied te maken heeft met specifieke eisen bij (bouw)activiteiten (o.a. voor verhardingen 

en gebouwen en grond- en funderingswerken en constructies). Deze zijn vastgelegd in de 

Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland. In het kader van het integrale karakter van dit 

omgevingsplan is deze zone eveneens opgenomen vertaald in de regels en op de 

verbeelding van dit omgevingsplan.  
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Boringsvrije zone 
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Hoofdstuk 5  Milieu en hinder 

 

5.1  Milieuzonering 

In het plan is er bewust voor gekozen geen concrete milieuzonering toe te passen, maar 

kaders/normen te geven voor diverse hinderaspecten. Indien bedrijven aan deze normen 

voldoen, maakt het niet uit waar deze bedrijven in het plangebied gevestigd worden. Deze 

kaders/normen staan in artikel 17. 

 

5.2  Bodem 

Op basis van artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening zijn gemeenten verplicht om in 

ruimtelijk plan een paragraaf over de bodemkwaliteit op te nemen. In deze paragraaf dient 

gemotiveerd te worden of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik 

van de bodem. Uitgangspunt van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving is dat de 

bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde bestemming en de daarin toegestane 

gebruiksvormen. Zo mag een eventuele aanwezige bodemverontreiniging geen 

onaanvaardbaar risico opleveren voor de gebruikers van de bodem en mag de 

bodemkwaliteit niet verslechteren door grondverzet. 

 

Conclusie 

Ridderhaven (Donkerslootsedijk) betreft een locatie waarvoor op 26 november 1999 een 

beschikking Wbb is afgegeven. Hierbij is gekozen voor isolatie van de verontreiniging in 

horizontale richting door middel van het aanbrengen van een gesloten verharding. Er is 

binnen de isolatie sprake van een verontreiniging, wat noodzakelijk maakt dat een 

nazorgprogramma in stand wordt gehouden. Dit nazorgprogramma, , omvat het in stand 

houden van de isolatievoorziening (asfaltverharding en betonvloeren). Daarom is in dit 

omgevingsplan voor deze locatie een verplichting tot het in stand houden van deze 

isolatievoorziening opgenomen. 
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Nu volgend wordt kort ingegaan op algemene zaken uit de wet bodembescherming.  

 

Algemeen 

In de Wet bodembescherming is bepaald dat bij functiewijzigingen onderzocht dient te 

worden of de bodemkwaliteit voldoende is voor de betreffende functiewijziging. Daarom 

moet bij het opstellen of wijzigen van een bestemmingsplan, een projectbesluit of een 

ontheffing van het bestemmingsplan een bodemtoets worden uitgevoerd. De Rijksoverheid 

adviseert om bij deze bodemtoets gebruik te maken van de Handreiking bodemtoets bij 

bestemmingsplan en bouwvergunning. Volgens de Handreiking is het voor een conserverend 

plan zoals het Omgevingsplan Donkersloot voldoende om een inventarisatie uit te voeren 

van: 

 aanwezigheid verdachte locaties en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 

 bestaande beschikkingen Wbb-gevallen 

 lopende en uitgevoerde saneringen (volledige of gedeeltelijke sanering) 

 nazorgverplichtingen 

 verhoogde achtergrondwaarden van de bodem en het grondwater 

 

5.3  Omgevingsveiligheid 

5.3.1  Beleidskader 

Het algemene rijksbeleid voor Omgevingsveiligheid is gericht op het beperken en beheersen 

van risico's voor de omgeving vanwege: het gebruik, de opslag en de productie van 

gevaarlijke stoffen (inrichting), het transport van gevaarlijke stoffen (openbare wegen, 

wateren spoorwegen, buisleidingen) en het gebruik van luchthavens. Externe veiligheid heeft 

betrekking op de veiligheid van degenen die niet bij de risicovolle activiteit zelf zijn 

betrokken, maar als gevolg van die activiteit wel risico's kunnen lopen, zoals omwonenden. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de vaststelling van dit omgevingsplan geen negatief effect 

heeft op de omgevingsveiligheid in het gebied. 

 

Beleid: verdere verdieping  

Het beleid is onder andere verankerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de 

bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) en verder uitgewerkt / toegelicht 

in o.a. de Handleiding Externe Veiligheid Inrichtingen en de Handreiking 

Verantwoordingsplicht Groepsrisico. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is het beleid 

opgenomen in de zogenaamde 'Wet Basisnet',. Deze bestaat uit de Wet vervoer gevaarlijke 

stoffen, het Besluit externe veiligheid transportroutes en de Regeling Basisnet. Voor wat 

betreft buisleidingen is het beleid verankerd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb). 
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In het externe veiligheidsbeleid staan twee doelen centraal: de bescherming van individuen 

tegen de kans op overlijden als gevolg van een ongeluk en de bescherming van de 

samenleving tegen het ontwrichtende effect van een ramp met een groter aantal slachtoffers. 

De toetsing aan de regelgeving voor de externe veiligheid moet worden uitgevoerd wanneer 

het plangebied gelegen is binnen het invloedsgebied van een risicobron. Wanneer dit het 

geval is moet beoordeeld worden of het plan voldoet aan de grens c.q. richtwaarde van het 

plaatsgebonden risico (PR) van deze risicobron. Verder zal in dat geval  het groepsrisico 

(GR) verantwoord moeten zijn. 

 

Gemeentelijk beleid 

De gemeente Ridderkerk beschikt over een beleidsvisie externe veiligheid. Deze beleidsvisie 

bevat het samenhangend beleid ten aanzien van externe veiligheid. Hierin is gesteld dat 

nieuwe risicobronnen in principe worden geweerd uit de gemeente, uitgezonderd op 

bedrijventerreinen mits aan concrete voorwaarden wordt voldaan. Het streven is om geen 

nieuwe risicobronnen toe te laten binnen de gemeentegrenzen. Dit is en wordt verder 

uitgewerkt in omgevingsplannen. Het omgevingsplan is het instrument waarbij een integrale 

afweging kan worden gemaakt. Deze ambitie is met name van belang in of dichtbij 

woongebieden. Op de bedrijventerreinen worden nieuwe risicobronnen geweerd, tenzij: 

 de 100% letaliteitscontour (meest geloofwaardige scenario) niet over kwetsbare 

bestemmingen valt; 

 het groepsrisico niet relevant is; 

 de contour van de grens en richtwaarde van het plaatsgebonden risico niet buiten de 

eigen inrichtingsgrens valt; 

 het een lokaal bedrijf betreft dat economische binding heeft met de gemeente en/of de 

regio en niet thuishoort tussen de geclusterde, grootschalige bedrijven op bijvoorbeeld 

Europoort. 

 

Gewijzigd beleid onder de Omgevingswet 

In het concept van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) wordt het aspect externe 

veiligheid op een iets andere manier benaderd dan het huidige beleid. In het verlengde van 

de Nota 'Bewust omgaan met veiligheid: rode draden' (IenM,10 juli 2014) betreft dit vooral 

een andere manier van omgaan met het groepsrisico en wordt extra bescherming aan 

groepen van niet of verminderd zelfredzame personen gegeven. In plaats van sec de hoogte 

van het groepsrisico en de toename daarvan te beoordelen, wordt in dit besluit gewerkt met 

aandachtsgebieden die rond een activiteit met externe veiligheidsrisico's liggen. Daarbij 

worden brandaandachtsgebieden, explosieaandachtsgebieden en gifwolkaandachtsgebieden 

onderscheiden die zijn afgeleid van relevante ongevalscenario's bij een activiteit met externe 

veiligheidsrisico's ('schillenbenadering').  

 

Aandachtsgebieden laten zien waar mensen binnenshuis zonder aanvullende maatregelen 

onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren van brand, explosie en gifwolk. Voor de 

bepaling van deze aandachtsgebieden is uitgegaan van de bescherming die nieuwbouw en 

reguliere rampenbestrijding biedt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat personen die op het 

moment van het ongeval buiten zijn, een veilige plek hebben gevonden of zijn gevlucht naar 

een veilig gebied.  
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In de nota van toelichting bij artikel 5.15 van het concept Bkl is de voorkeur uitgesproken dat 

bij de afweging voor ontwikkelingen binnen een aandachtsgebied achtereenvolgens deze 

opties worden overwogen: 

 geen nieuwe beperkt kwetsbare, kwetsbare of zeer kwetsbare gebouwen en beperkt 

kwetsbare en kwetsbare locaties binnen een aandachtsgebied toelaten; 

 als deze gebouwen of locaties toch binnen een aandachtsgebied worden toegelaten, 

waarborgen dat maatregelen zijn getroffen ter bescherming van personen in die 

gebouwen en op die locaties regels stellen die het mogelijke aantal slachtoffers binnen 

het aandachtsgebied beperken. 

 

Binnen deze aandachtsgebieden moet men voor objecten maatregelen nemen, afhankelijk 

van het soort scenario waarbinnen een ontwikkeling plaatsvindt. 

 

Brandaandachts/voorschriftengebied 

Een brandaandachtsgebied is het gebied waar de berekende warmtestraling als gevolg van 

een brand met gevaarlijke stoffen dat leidt tot een plasbrand of een fakkelbrand gelijk is aan 

of groter is dan 10 kW/m2. Afhankelijk van het type activiteit zijn er in de Bkl vaste afstanden 

vastgesteld of zijn deze afstanden specifiek te berekenen. Het gevolg van de aanwijzing van 

een brandaandachtsgebied in een brandvoorschriftengebied is dat binnen dat gebied extra 

bouweisen gelden die in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn opgenomen 

(artikelen 4.91 tot en met artikel 4.95). De regels voor een brandvoorschriftengebied zijn 

inhoudelijk overeenkomstig de huidige voorschriften van afdeling 2.16 (Veiligheidszone en 

plasbrandaandachtsgebied) van het Bouwbesluit 2012. Alleen gelden deze regels niet zoals 

in het Bouwbesluit 2012 voor alleen gebieden rondom basisnetroutes (wegen en 

spoorwegen die onder meer worden gebruikt voor het transport van gevaarlijke stoffen) 

maar ook bij andere activiteiten met externe veiligheidsrisico's zoals bij een chemische 

fabriek of opslag van gevaarlijke stoffen. Wanneer in een brandvoorschriftengebied een 

gebouw met beperkt tot zeer kwetsbare functies) realiseren dan zal men de in het Bbl 

omschreven aanvullende maatregelen moeten treffen om de gevolgen van brand met 

gevaarlijke stoffen in dat gebied voor de personen die in dat gebouw verblijven te beperken. 

Een brandvoorschriftengebied moet in de verbeelding worden opgenomen. 

 

Explosieaandachts/voorschriftengebied 

Een explosieaandachtsgebied is het gebied waar de berekende overdruk als gevolg van een 

explosie van gevaarlijke stoffen gelijk of groter is dan 100 mbar. De grens van het 

aandachtsgebied is beleidsmatig gekozen, met de aanname dat een standaardgebouw bij 

een dergelijke overdruk wel beschadigd raakt, maar niet bezwijkt. Bij overdruk vanaf 100 

mbar worden de mensen in een standaard gebouw blootgesteld aan scherfwerking 

(bijvoorbeeld rondvliegend glas). Bij Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions (BLEVE's: 

o.m. bij LPG-tankstations is het explosieaandachtsgebied begrensd op 35 kW/m2. Het gevolg 

van de aanwijzing van een explosieaandachtsgebied in een explosievoorschriftengebied is 

dat binnen dat gebied extra bouweisen gelden die in het Besluit bouwwerken leefomgeving 

(Bbl) zijn opgenomen (artikelen 4.96: beglazing zodanig dat scherfwerking wordt 

voorkomen). Een explosievoorschriftengebied moet in de verbeelding worden opgenomen. 
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Gifwolkaandachtsgebied 

Een gifwolkaandachtsgebied is het gebied waar de berekende concentratie van gevaarlijke 

stoffen in de omgeving als gevolg van een wolk met giftige stoffen, binnenshuis tot de 

levensbedreigende waarde (LBW) reikt. Uitzondering op deze regel is de beleidsmatige afkap 

op de plek waar de kans dat de gifwolk het gebied bereikt kleiner is dan 1 op de 100 miljoen 

per jaar (PR 10-8). Voor een gifwolkaandachtsgebied kunnen geen algemeen toepasbare en 

effectieve extra bouwmaatregelen genomen worden, naast de mogelijkheid om mechanische 

ventilatie uit te zetten. In het geval van een gifwolk luidt het advies: ramen en deuren 

gesloten houden en mechanische ventilatie uitschakelen. Het kunnen uitschakelen van 

mechanische ventilatie is in Bbl opgenomen als landelijke algemene bouweis voor alle 

nieuwe bouwwerken (artikel 4.124 van dat besluit). Een gifwolk aandachtgebied kan daarom 

niet aangewezen worden in een gifwolkvoorschriften gebied.  

 

Gewijzigde beleid in relatie tot gemeentelijk beleid 

Dit gewijzigde beleid sluit aan bij de visie externe veiligheid van de gemeente Ridderkerk. 

Hierin is geformuleerd dat de gemeente Ridderkerk ervoor kiest om niet alleen te sturen op 

de hoogte van het groepsrisico. De gemeente vindt het belangrijker dat er sprake is van een 

situatie met een optimale zelfredzaamheid van de betrokkenen en een optimale situatie voor 

de rampenbeheersing dan de hoogte van het groepsrisico. De gemeente vindt daarom het 

advies van de VRR van groter belang dan sec de hoogte van het groepsrisico. Het 

kwetsbaarheidzonemodel van de VRR acht de gemeente daarbij een goed hulpmiddel. In het 

kwetsbaarheidzonemodel van de VRR worden aan de hand van de kwetsbaarheid van een 

gepland object én zijn ligging ten opzicht van risicobronnen, richtlijnen gegeven. Het 

betreffen richtlijnen voor de wenselijkheid van het object op de ontwikkellocatie én voor 

maatregelen op het gebied van zelfredzaamheid en rampenbestrijding. Wanneer een te 

ontwikkelen locatie binnen de effectcontouren van een risicobron ligt en naarmate deze 

locatie dichter bij de risicobron ligt, nemen volgens dit model de beperkingen in het gebruik 

van de locatie toe of zijn er maatregelen nodig om het gebruik mogelijk te maken. Ook 

zullen bepaalde functies binnen een bepaalde afstand van een risicobron op een gegeven 

moment niet meer mogelijk zijn. 

 

De schillenbenadering van het gewijzigde externe veiligheidsbeleid komt hierdoor overeen 

met het kwetsbaarheidzonemodel. Het grootste verschil is dat de voorschriften die uit de 

schillenbenadering een rechtstreekse werking hebben terwijl het kwetsbaarheidzonemodel 

uitgaat van een afweging. Waar relevant prevaleert de schillenbenadering boven de 

scenario-analyse. 

 

Voorkomen, beperken en bestrijden van een brand, een ramp of een crisis 

Daarnaast moet volgens artikel 5.2 van het concept Bkl de gemeente in het omgevingsplan 

rekening houden met: het voorkomen, beperken en bestrijden van een brand, een ramp of 

een crisis als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio's, de mogelijkheden voor 

personen om zich daarbij in veiligheid te brengen, en de geneeskundige hulpverlening aan 

personen daarbij. Voor het gebied is daarom gekeken naar incidenttypen die mogelijk 

gevolgen hebben voor de zelfredzaamheid en mogelijkheden voor hulpverleningsdiensten 

om op te kunnen treden bij een incident.  
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Dit heeft o.a. betrekking op functies met niet of beperkt zelfredzame personen in het gebied, 

de bereikbaarheid of verkeersontsluiting en beschikbaar bluswater in het gebied. 

 

5.3.2  Risico's door inrichtingen 

 

Inventarisatie 

Volgens het rapport Externe veiligheidsvisie; Milieuaspecten voor de externe veiligheidsvisie 

Ridderkerk, DCMR nr. 21161643, liggende de volgende Bevi-inrichtingen op Donkersloot. 

Inrichtingen waarvan de risicocontour volledig op eigen terrein gelegen is zijn zonder 

afbeelding weergegeven. Inrichtingen waarvan de risicocontour het eigen terrein overstijgt 

zijn weergegeven op een afbeelding.  

 

 

Na deze inventarisatie uit 2011 zijn op Donkersloot de volgende inrichtingen bijgekomen: 

 

Beoordeling 

 

Esso tankstation “Rotterdamseweg” 

De afstand plaatsgebonden risico bedraagt volgens bijlage VII van het Bkl 35 meter vanaf het 

vulpunt en 25 meter vanaf het ondergronds LPG-reservoir. Daarnaast moet in een 

omgevingsplan rekening worden gehouden met de volgende aandachtsgebieden: 

 brandaandachtsgebied: 60 meter vanaf het vulpunt, de aansluitpunten van de leidingen, 

het bovengrondse deel van de leidingen en de tankzuil, en 

 explosieaandachtsgebied: 160 m vanaf het vulpunt. 

 

Deze aandachtsgebieden moeten, wanneer de Omgevingswet van kracht is, worden 

aangewezen als voorschriftengebieden. In de Circulaire effectafstanden externe veiligheid 

LPG-tankstations van 28 juni 2016 wordt geadviseerd om op dit gewijzigde externe 

veiligheidsbeleid te anticiperen. In deze circulaire wordt geadviseerd om in beginsel geen 

nieuwe zeer kwetsbare objecten binnen een afstand van 160 meter vanaf het vulpunt toe te 

laten en in beginsel geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen een afstand van 60 meter 

vanaf het vulpunt, de aansluitpunten van de leidingen, het bovengrondse deel van de 

leidingen en de tankzuil. 



Omgevingsplan Bedrijventerrein Donkersloot  75  

 

 

 

Om hieraan invulling te geven is in de verbeelding overeenkomstig de circulaire 

veiligheidszones opgenomen waarin een verbod is opgenomen om zonder 

omgevingsvergunning nieuwe zeer kwetsbare respectievelijk (beperkt) kwetsbare objecten te 

gebruiken. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning zal worden getoetst of aan de 

voorschriften van het ontwerp Bbl zal worden voldaan. 

 

Ridderhaven Property II BV 

De afstand plaatsgebonden risico bedraagt volgens bijlage VII van het Bkl 20 meter. 

Daarnaast moet in een omgevingsplan rekening worden gehouden met het volgende 

aandachtsgebied: 

 140 meter voor het gifwolkaandachtsgebied vanaf de grens van de loods met gevaarlijke 

stoffen. 

Dit op basis van de PR 10-8. De afstand LBW bedraagt volgens de inventarisatie van de VRR 

in het kader van de visie externe veiligheid 185 meter. 

 

Pakor BV 

De afstand plaatsgebonden risico bedraagt ca 30 meter vanaf de grens van de loods met 

gevaarlijke stoffen. Op de onderstaande afbeelding zijn de 10-8 (groen), 10-7 (geel) en 10-6 

(rood) contour van Pakor BV ingetekend. 
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Daarnaast moet in een omgevingsplan rekening worden gehouden met het volgende 

aandachtsgebied: 

 90 meter voor het gifwolkaandachtsgebied vanaf de grens van de loods met gevaarlijke 

stoffen. 

Dit op basis van de PR 10-8. De afstand LBW bedraagt volgens de inventarisatie van de VRR 

in het kader van de visie externe veiligheid 185 meter. 

 

Delifrance Nederland B.V. 

De afstand plaatsgebonden risico bedraagt volgens bijlage VII van het Bkl  45 meter. 

Volgens bijlage VII van het Bkl hoeft in een omgevingsplan geen rekening te worden houden 

met het gifwolkaandachtsgebied van dit type ammoniakkoelinstallatie. 

 

Groenenboom Containertransferium Ridderkerk 

De afstand plaatsgebonden risico bedraagt ca 60 meter. Op de onderstaande afbeelding zijn 

de 10-8 (groen), 10-7 (geel) en 10-6 (rood) contour van Groenenboom Containertransferium 

Ridderkerk ingetekend. 
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Daarnaast moet in een omgevingsplan rekening worden gehouden met het volgende 

aandachtsgebied: 

 245 meter voor het gifwolkaandachtsgebied vanaf de grens van de inrichting. 

 

5.3.3  Risico's door buisleidingen 

 

Inventarisatie 

De dichtstbijzijnde buisleiding ligt op een afstand van meer dan 850 meter van het 

plangebied. Dit is ruim buiten de afstand voor het plaatsgebonden risico en het 

invloedsgebied. 

 

Beoordeling 

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is voor dit omgevingsplan niet relevant. 
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5.3.4  Risico's door vervoer over weg, water of spoor 

 

Inventarisatie 

Daarnaast volgt uit dit rapport dat de volgende transportroutes voor het plangebied relevant 

zijn: 

 

 

Gemeentelijke route gevaarlijke stoffen 

De gemeentelijke route gevaarlijke stoffen (de Rotterdamseweg) is geen route uit het 

Basisnet. Voor deze route gelden volgens het Bkl dan geen afstand plaatsgebonden risico en 

hoeft geen rekening te worden gehouden met aandachtgebieden. 

 

Nieuwe Maas en Noord 

Volgens bijlage VII van het Bkl  vallen alleen de volgende binnenwateren onder het 

toepassingsbereik van activiteiten met externe veiligheidsrisico's: 

 het Amsterdam-Rijnkanaal; 

 het Lekkanaal en 

 zeevaartroutes. 

De Nieuwe Maas en de Noord vallen dus niet onder dat toepassingsbereik en hier gelden 

geen afstand plaatsgebonden risico en hoeft geen rekening te worden gehouden met 

aandachtgebieden. 

 

Beoordeling 

De gemeentelijke route gevaarlijke stoffen is voor dit omgevingsplan niet relevant. Ook 

transport van gevaarlijke stoffen over de Nieuwe Maas en de Noord is voor dit 

omgevingsplan niet relevant. 

5.3.5  Risico's bij een brand, ramp of crisis 

 

Inventarisatie 

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) heeft een inventarisatie van mogelijke 

rampen of crisissen uitgevoerd. Hierbij is het Regionaal Risicoprofiel als uitgangspunt 

gehanteerd. Het Regionaal Risicoprofiel is opgesteld aan de hand van de landelijke 

Handreiking Regionaal Risicoprofiel In onderstaand schema staan de processtappen die 

hiervoor doorlopen zijn . 
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De risico-inventarisatie is gedaan volgens de landelijke handleiding en aan de hand van 

onderstaande maatschappelijke thema's: 

1. Natuurlijke omgeving. 

2. Gebouwde omgeving. 

3. Technologische omgeving. 

4. Vitale infrastructuur en voorzieningen. 

5. Verkeer en vervoer. 

6. Gezondheid. 

7. Sociaal-maatschappelijke omgeving. 

 

Voor het plangebied Donkersloot zijn de volgende relevante risico's en scenario's relevant: 

a. Ongeval op water (aanvaring schip) 

b. Ongeval op land (verkeersongeval) 

c. Ongeval met brandbare / explosieve stof / giftige stof 

d. Brand / instorting complexe gebouwen 

e. Uitval nutsvoorzieningen (elektra, gas, water en communicatie) 

f. Overstroming 

g. Extreme weersomstandigheden 
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Ten aanzien van de scenario's a t/m g zijn 18 adviespunten gegeven door de VRR: 

 

Ad a. Ongeval op water (aanvaring schip) 

1. Afstand of maatregelen m.b.t. risicobronnen.  

2. De specifieke afstanden en maatregelen zijn opgenomen in de opgestelde 

scenarioanalyse van de VRR. (hitte: 30 meter / toxisch: afsluitbare deuren en ramen, 

afschakelbare ventilatiesysteem) 

 

Ad b. Ongeval op land (verkeersongeval A-15 / Rotterdamseweg) 

3. Afstand of maatregelen m.b.t. risicobronnen. Daarbij gebruik maken van de 

opgestelde scenarioanalyse van de VRR. 

4. De specifieke afstanden en maatregelen zijn opgenomen in de opgestelde 

scenarioanalyse van de VRR. (hitte: 30 meter / toxisch: afsluitbare deuren en ramen, 

afschakelbaar ventilatiesysteem) 

5. Uitval bruggen en tunnels: door werkzaamheden, ongevallen en storingen in tunnel 

of brug (de Noord) kunnen verkeersstremmingen ontstaan met grote impact op het 

wegennet in de gemeente. De aanrijdtijden en beschikbaarheid van de brandweer en 

ambulance zijn in die gevallen een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente en 

VRR. 

 

Ad c. Ongeval met brandbare / explosieve stof / giftige (toxische) stof / infectueuze stoffen 

6. Afstand of maatregelen m.b.t. risicobronnen. Daarbij gebruik maken van de 

opgestelde scenarioanalyse van de VRR. (toxisch: afsluitbare deuren en ramen, 

afschakelbaar ventilatiesysteem). 

 

Ad d. Brand / instorting complexe gebouwen en inrichtingen 

7. Gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. 

8. Toezicht en handhaving op veiligheid en kwaliteit van gebouwen (bestaand- en 

nieuwbouw). 

9. Afstand tot naastgelegen bebouwing minimaal 5 meter (conform Bouwbesluit) m.b.t. 

brandoverslag. 

10. Actuele ontwikkelingen, zoals gebruiksfuncties, transformatie van objecten en 

complexere gebouwen, vragen om een beter inzicht in de consequenties. Daarom is 

het nodig om kennis en kunde ten aanzien van bouwcomplexiteiten te intensiveren 

evenals preparatieve voorbereiding (bereikbaarheid en bluswater). 

11. Afstand of maatregelen m.b.t. risicobronnen. Bij het ontstaan van rook/brand: 

afsluitbare deuren en ramen, afschakelbaar ventilatiesysteem.  

12. Naast PGS15 loodsen veroorzaken ook andere opslagloodsen ten tijde van een 

brand en/of ongeval effecten op de omgeving zoals o.a. de opslag van plastics, hout 

en/of afval (recycling). 

 

Ad e. Uitval / continuïteit nutsvoorzieningen (elektra, gas, water en communicatie) 

13. Draag zorg voor een continuïteitsplan binnen de gemeente m.b.t. de uitval van 

nutsvoorzieningen. 
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Ad f. Overstroming (water) 

Het scenario overstroming van binnendijkse gebieden meenemen bij de voorbereiding op en 

de mogelijkheden van hulpverlening en incidentbestrijding.  

14. Advies om nutsvoorzieningen zoals elektra, communicatie of pompinstallaties op 

hoogte te plaatsen voor zover relevant en mogelijkheden voor adaptief bouwen. Dit 

is ook afhankelijk van het ambitieniveau dat de gemeente daarbij heeft. 

15. Bereikbaarheid en mogelijkheden voor hulpverlening. In het kader van 

bereikbaarheid wordt geadviseerd om het hoofdwegennet verhoogd aan te leggen. 

16. Het communiceren over voorbereiding op informatie over preparatie, 

risico-communicatie en voorbereiding op  crisiscommunicatie, bevordering van 

samenredzaamheid tussen burgers, bedrijven en overheden bij (dreigende) 

overstroming van binnendijkse gebieden. 

 

Ad g. Extreme weersomstandigheden (wind / temperatuur) 

Klimatologische veranderingen verhogen de kans op extreme weersomstandingheden. Het 

gaat hierbij om storm en windhozen en extreme neerslag. Een ander aandachtspunt betreft 

plotselinge weersveranderingen voorafgaand aan en/of tijdens evenementen. De komende 

jaren is het belangrijk dat de gemeenten en de VRR onderzoeken hoe de impact (schade, 

slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting) hiervan kan worden verkleind. 

17. Draag zorg voor een continuïteitsplan m.b.t. extreme weersomstandigheden. 

18. Bereikbaarheid en mogelijkheden voor hulpverlening meenemen in het gebiedsplan. 

 

Beoordeling 

Onderstaand is aangegeven hoe in dit omgevingsplan met de adviezen van de VRR is 

omgegaan. De nummering correspondeert met bovenstaande nummering 1 t/m 18. In de 

voorgaande paragrafen is ingegaan op de manier waarop de gemeente Ridderkerk de 

adviezen 1, 2, 3, 4, 6 en 11  in dit plan heeft verwerkt. 

 

Advies 5 - Bij afsluiting van de oeververbindingen over de Noord is benadering van een 

incident via deze zijde lastig. Dit is met name aan de orde wanneer een incident opgeschaald 

wordt en bijstand nodig is uit andere regio's. In dat geval kan echter ook bijstand worden 

ingeroepen vanuit regio's aan de noordwest en zuidwest kant. In dit plan hoeven daarom 

geen maatregelen te worden opgenomen om de aanrijdtijden en beschikbaarheid van de 

brandweer en ambulance bij afsluiting van de oeververbindingen te verbeteren. 

 

Advies 7 - De wet- en regelgeving bepaalt dat gebouwen moeten voldoen aan het 

Bouwbesluit. De afdeling Vergunningverlening weegt dit mee in de aanvragen voor 

nieuwbouw. Inspectie van de nieuwbouw en de bestaande bouw ligt bij de afdeling toezicht 

en handhaving. In dit plan hoeven daarom geen regels te worden opgenomen om te zorgen 

dat gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. 
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Advies 8 - Dit is geborgd in het Handhavingsbeleidplan 2012 van de gemeente Ridderkerk. 

Hierin is aangegeven wat de toezichtstrategie is bij bestaande en bij nieuwbouw. Veiligheid 

en kwaliteit van de gebouwen heeft een hoge prioriteit. Toezicht wordt uitgevoerd samen of 

in overleg met DCMR en VRR. In dit plan hoeven daarom geen maatregelen te worden 

opgenomen over toezicht en handhaving op veiligheid en kwaliteit van gebouwen. 

 

Advies 9 - De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) wordt in het 

Bouwbesluit uitgedrukt in minuten. De 5 meter wordt alleen gehanteerd bij woonwagens. De 

toetsing aan de benodigde wbdbo is geborgd in het proces vergunningverlening. In dit plan 

hoeven daarom geen regels te worden opgenomen om te zorgen voor voldoende wbdbo. 

 

Advies 10 - Bij de periodieke herziening van de Visie Externe Veiligheid wordt hier aandacht 

aan besteed. Knelpunten rond bereikbaarheid en bluswatervoorziening worden in beeld 

gebracht. Op dit moment zijn geen knelpunten gesignaleerd. Verandering van gebruik of 

functie kan op het bedrijventerrein Donkersloot niet zonder de aanvraag van een 

omgevingsvergunning. Met de VRR zijn vergaande afspraken gemaakt om de consequenties 

van aanvragen van omgevingsvergunningen in beeld te krijgen. In dit plan hoeven daarom 

geen maatregelen te worden opgenomen om dit te verbeteren. 

 

Advies 12 - Ook opslagloodsen met niet-gevaarlijke stoffen kunnen bij een brand externe 

effecten opleveren. Dit kunnen toxische effecten en warmtestralingseffecten zijn. De 

warmtestralingseffecten zijn geborgd in de bouwregelgeving. Op landelijk niveau worden de 

risico's van toxische effecten van een brand van niet-gevaarlijke stoffen zodanig laag niveau 

ingeschaald, dat hiervoor geen landelijke regelgeving nodig wordt geacht. Dat is met name 

het geval bij loodsen met een oppervlakte van 1.000 m2 of minder. Voor loodsen met een 

oppervlakte van 1.000 m2 of meer zijn op basis van het Bouwbesluit aanvullende 

brandpreventieve en/of -repressieve maatregelen nodig, Een punt van aandacht kan zijn 

wanneer in de loop van tijd een loods die oorspronkelijk gebouwd is voor de opslag van niet 

of nauwelijks brandbare goederen, gebruikt gaat worden voor goederen met een veel 

grotere vuurlast. Dit aspect is nog onvoldoende geborgd in de huidige instrumenten. Met de 

herziening van de visie Externe Veiligheid wordt onderzocht hoe hier beter invulling aan kan 

worden gegeven. In dit plan zijn daarom geen nadere regels opgenomen. 

 

Advies 13 - Het continuïteitsplan voor de uitval van nutsvoorzieningen is regiobreed ingebed 

in de crisisorganisatie. In dit plan hoeven hiertoe daarom geen maatregelen te worden 

opgenomen. 

 

Advies 14 - Binnen Donkersloot zijn geen bedrijven gevestigd met vitale bedrijfsprocessen 

die bij uitval het functioneren van de maatschappij ontwrichten. Er is ook geen aanleiding om 

te verwachten dat dit soort bedrijven zich in de toekomst op het bedrijventerrein gaan 

vestigen. De inrichting van de buitendijks gelegen bedrijven is de verantwoordelijkheid van 

de bedrijven zelf. Gemeente Ridderkerk voelt zich wel verantwoordelijk voor de 

communicatie bij dreigend hoogwater. Dit scenario is vooraf goed in te schatten omdat 

hoogwaterstanden niet acuut optreden.  



Omgevingsplan Bedrijventerrein Donkersloot  83  

Bij dreigende crisis wordt de communicatie opgestart vanuit de crisisorganisatie. In dit plan 

hoeven daarom geen maatregelen te worden opgenomen om te zorgen dat vitale 

bedrijfsprocessen, die bij uitval het functioneren van de maatschappij zullen ontwrichten, 

kunnen blijven functioneren. 

 

Advies 15 - Het verhogen van het wegennet bevordert bij onverhoopte overstromingen de 

bereikbaarheid en mogelijkheden voor hulpverlening. Maar gezien de kans op overstroming 

en de hoge kosten om  op een bestaand bedrijventerrein de wegen zodanig te verhogen 

dat deze ook nog bij overstromingen te gebruiken zijn, zijn disproportioneel. Aan dit advies 

wordt daarom geen invulling gegeven. 

 

Advies 16 - Communicatie is een deelproces in de crisisorganisatie. In dit plan hoeven 

hiertoe daarom geen maatregelen te worden opgenomen. 

 

Advies 17 - Bij naderend extreem weer krijgt de crisisorganisatie signalen van de VRR en het 

KNMI. Op basis van deze signalen wordt afgewogen of en welke actie moeten worden 

ondernomen. De acties zijn beschreven in het crisisplan. In dit plan hoeven hiertoe daarom 

geen maatregelen te worden opgenomen. 

 

Advies 18 - Bedrijventerrein Donkersloot kent momenteel geen knelpunten ten aanzien van 

bereikbaarheid voor hulpverleners. Bij de periodieke herziening van de Visie Externe 

Veiligheid wordt dit opnieuw geïnventariseerd. In dit plan hoeven hiertoe daarom geen 

maatregelen te worden opgenomen. 

5.3.6  Verantwoording groepsrisico 

 

Personendichtheid en omvang risico 

Het groepsrisico geeft richtwaarden voor de bescherming van groepen burgers. Op dit 

moment ligt het groepsrisico ruim onder de oriënterende waarde. Omdat het omgevingsplan 

conserverend van aard is, verandert de dichtheid van personen in de invloedsgebieden niet. 

Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Ook het toepassen van de nieuwe 

uitgangspunten uit de Omgevingswet zorgen niet voor een overschrijding van de 

oriënterende waarde.  Daarnaast sluit het plan de vestiging van nieuwe risicovolle bedrijven 

uit. Daarom kan volstaan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico, 

waarin aandacht wordt besteed aan: maatregelen bij de bron, ruimtelijke maatregelen, 

voorbereiden, bestrijden en beperken van de omvang en zelfredzaamheid. 

 

Maatregelen bij de bron 

Maatregelen aan de bron (bij de risicovolle inrichtingen zelf) zijn niet direct te treffen. 

Indirect is dit wel mogelijk door het wijzigingen van de vergunning. Dit is in het verleden al 

bij een aantal bedrijven gebeurd (Esso, Pakor). Wanneer hier aanleiding toe is (innovatie, 

beleid of wet) zal verzocht worden om een ambtshalve wijziging van de vergunning om dit 

aan te passen. 
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Ruimtelijke maatregelen 

Ruimtelijke maatregelen worden genomen door het opnemen van de risicocontouren op de 

plankaart. Hiermee wordt een verbod opgenomen om zonder omgevingsvergunning nieuwe 

zeer kwetsbare respectievelijk (beperkt) kwetsbare objecten te gebruiken. Bij de aanvraag om 

omgevingsvergunning zal worden getoetst of aan de voorschriften van het ontwerp Bbl zal 

worden voldaan. 

 

Voorbereiden, bestrijden en beperken van de omvang 

Het bedrijventerrein Donkersloot kent een heldere verkeersstructuur met parallelle wegen 

langs de hoofdwegen. Het verkeer in het plangebied wordt snel naar deze hoofdwegen 

geleid. Door nabijheid van parallelle wegen en hoofdwegen en de heldere verkeersstructuur 

zijn de verschillende delen van de Rotterdamseweg en omgeving goed te bereiken in geval 

van een ongeluk of ramp. Dit is zowel van belang voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten 

als voor de afvoer van mensen in calamiteitensituaties. 

 

Zelfredzaamheid 

De huidige risicobronnen kennen restrisico's ten aanzien van brand (hitte), explosie en het 

ontsnappen van een gifwolk. Dit omgevingsplan is primair als conserverend bedoeld. De 

gemeente Ridderkerk ziet geen aanleiding om nog verdergaande maatregelen in dit plan op 

te nemen. Voor de VRR is het van belang om zorg te dragen voor een goede voorlichting en 

instructie van de aanwezige personen zodat men weet hoe te handelen tijdens een 

calamiteit. Het plan is in hoofdzaak bestemd voor zelfredzame personen. Bij een evacuatie 

zullen zij zelf in staat zijn zich in veiligheid te brengen. Het plangebied kent een goede 

dekking door de aanwezige WAS-palen (waarschuwings en alarmeringssysteem) in de wijken 

rondom het bedrijventerrein.  

Bij nieuwe ontwikkelingen binnen de beschreven risicocontouren is het van belang om te 

voldoen aan de maatregelen die de VRR hiervoor stelt. 

 

5.4  Geluid 

Het huidige wettelijk kader bij ruimtelijke procedures is de Wet geluidhinder (Wgh). Deze wet 

biedt geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, bescherming tegen geluidhinder van 

geluidsbronnen: wegverkeer, spoorwegen, industrie en luchtvaart. De bescherming vindt 

primair plaats door middel van zonering. 

 

Conclusie 

Dit omgevingsplan maakt geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk. Wel biedt het 

flexibiliteit als het gaat om kleinschalige uitbreidingen en/of wijzigingen. Toetsing aan beleid 

is niet aan de orde. Bij toekomstige ontwikkelingen zal er ten alle tijden moeten worden 

bepaald of er sprake is van geluidgevoellige objecten danwel de realisatie van hinderlijke 

geluidbronnen.  
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Verdere uitleg zonering 

De zonering betreft een afstand, uitgaande van een geluidsbron, waarbinnen het 

normenstelsel uit de Wgh van toepassing is. Deze normen mogen niet verward worden met 

de normen die gelden in geval van een milieuvergunning. Hiervoor gelden andere normen 

en procedures, die niet vergelijkbaar zijn met het normenstelsel uit de Wgh. Op grond van 

de Wgh gelden grenswaarden op basis waarvan de bouw van nieuwe geluidsgevoelige 

bestemmingen binnen de geluidszone wordt beperkt of wordt verboden. Wegverkeerslawaai, 

spoorweglawaai, industrielawaai en luchtvaartlawaai kennen ieder afzonderlijke normen. 

 

In de Wgh is bepaald dat elke weg een geluidszone heeft, met uitzondering van woonerven 

en wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/u voor geldt. Bij een ruimtelijke 

ontwikkeling waarbij sprake is van de ontwikkeling van geluidsgevoelige objecten binnen 

een geluidszone, dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de geluidsbelasting op 

deze gebouwen of terreinen. 

 

5.5  Luchtkwaliteit 

In de huidige Wet luchtkwaliteit zijn de hoofdlijnen voor regelgeving rondom 

luchtkwaliteitseisen als onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) beschreven. Artikel 5.16 

Wm geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden mogen 

uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen 

luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: 

 er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

 een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

 een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 

 een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), 

of binnen een regionaal programma van maatregelen. 

 

Conclusie 

Dit omgevingsplan maakt geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk. Wel biedt het 

flexibiliteit als het gaat om kleinschalige uitbreidingen en/of wijzigingen. Toetsing aan beleid 

is niet aan de orde. Bij toekomstige ontwikkelingen zal er ten alle tijden moeten worden 

bepaald of er sprake is van eventuele overschrijding van de grenswaarden.  

 

In betekenende of niet in betekenende mate 

Hoofdstuk 5 van de Wm maakt onderscheid tussen projecten die 'Niet in betekenende mate' 

(NIBM) en 'In betekenende mate' (IBM) bijdragen aan de uitstoot van luchtverontreinigende 

stoffen. In de regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die NIBM 

zijn. Deze NIBM-projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect 

luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Als een project ervoor zorgt dat de concentratie PM10 en 

PM2,5 of NO2 met meer dan 3% van de grenswaarde verhoogd, draagt het project in 

betekenende mate bij aan luchtvervuiling en dient er een luchtkwaliteitsonderzoek 

uitgevoerd te worden. Deze regel komt voort uit het NSL. 



86   concept - ontwerp maart 2018 

Deze 3%-grens is voor een aantal categorieën projecten in een ministeriële regeling omgezet 

in getalsmatige grenzen, bijvoorbeeld: 

 woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitingsweg, 3.000 woningen bij 2 

ontsluitingswegen; 
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Hoofdstuk 6  Verkeer, parkeren en mobiliteit 

De gemeente Ridderkerk heeft verschillende beleidsplannen welke van toepassing zijn op 

verkeer, parkeren en mobiliteit. De belangrijkste betreft de 'Mobiliteitsagenda Ridderkerk 

2016 - 2018' dat hieronder kort wordt toegelicht. De algemene uitgangspunten uit deze 

agenda gelden ook voor dit Omgevingsplan. Overigens worden er in de agenda geen 

specifieke doelen gesteld die betrekking hebben op bedrijventerrein Donkersloot. In de 

omgevingsvisie worden wel doelen gesteld (o.a. nieuwe groene fietsbeleving). 

 

Conclusie 

In dit omgevingsplan is rekening gehouden met het beleid, dit heeft zich doorvertaald in de 

regels van dit plan. Hierin is o.a. opgenomen dat parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein 

van een betreffend bedrijf moet worden voorzien. Daarnaast zijn er voorwaarden gesteld 

mocht het niet mogelijk zijn om parkeren te realiseren op eigen terrein.  

 

Algemeen 

De mobiliteitsagenda voorziet in een overzicht van ambities voor de middellange en lange 

termijn, geplaatst in de context van lopende ontwikkelingen en opgaven, waarvoor wij in de 

toekomst aan oplossingen willen gaan werken. De agenda sluit aan op bestaande en meer 

operationele beleidsdocumenten op het gebied van openbaar vervoer en bereikbaarheid en 

is bedoeld als een kader op basis waarvan wij strategische keuzes en afwegingen kunnen 

maken. 

 

Infrastructuur en wegen 

Ridderkerk is aangesloten op een hoogwaardig hoofdwegennet. De A15, A16 en de A38 

staan daar garant voor. De verkeersintensiteit op deze wegen is echter zo groot dat de 

doorstroming op die wegen regelmatig wordt gefrustreerd. De aansluitingen vanuit de 

gemeente op dit hoofdwegennet staan onder druk, de grens van de capaciteit wordt bereikt. 

Dit doet zich voor rondom de Ridderster, de IJsselmondse knoop en de aansluiting 

A38-Rotterdamseweg. De zeer hoge verkeersdruk veroorzaakt ook overlast door geluid en 

fijnstof. 

 

In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) bepleit 

men bovengenoemde inzet, alsmede de aanleg van de A4-zuid. De realisatie van deze weg 

zou, door ontlasting van met name de Brienenoordcorridor, verlichting kunnen brengen in 

de gevolgen van de grote verkeerstroom langs Ridderkerk. 

 

Parkeren 

Overlast van foutief parkerende en wachtende vrachtwagens veroorzaakt onder meer 

doorstromingsproblemen, geluid- en stankoverlast. Diverse regiogemeenten hebben met 

deze problematiek te maken. De MRDH heeft het initiatief genomen om die vorm van 

overlast terug te dringen. Er is een regionale werkgroep aan de slag gegaan om het 

probleem te inventariseren en een gezamenlijke aanpak te vinden.  
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Het accent hierbij ligt bij handhaving en het realiseren van faciliteiten.  

 

Hoofdstuk 7  Gezondheid 

Het aspect 'Gezondheid' is als zodanig niet geregeld in de regels. Wel geldt in het algemeen 

dat het plan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving waarborgt, met een goed woon-, 

leef- en ondernemersklimaat. Een positieve ervaring van de omgeving draagt bij aan de 

gezondheid. Het omgevingsplan faciliteert een groene omgeving, waarin recreatie en 

bewegen in de buitenlucht mogelijk zijn, en waarborgt dat sprake is van beperkte 

milieuhinder. Ook voor 'Sociale veiligheid' geldt dat het omgevingsplan dit niet als zodanig 

regelt, maar wel een veilige leefomgeving faciliteert.  

 

Het opnemen van regels op het gebied van energietransitie en duurzaamheid zijn van directe 

positieve invloed op de gezondheid. Het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen 

die vrijkomen bij bijvoorbeeld het opwekken van energie of productieprocessen is namelijk 

gezond voor mens, dier en natuur. Daarnaast heeft het reduceren van CO2 uitstoot onder 

andere invloed op het tegengaan van klimaatverandering, een verschijnsel waaraan 

negatieve risico's gekoppeld zijn voor mens, dier en natuur. Ook de stimulerende 

duurzaamheidsladder welke is opgenomen in de toelichting kan bij toepassing van positieve 

invloed zijn op de gezondheid van mens dier en natuur.  

 

Hoewel het aspect gezondheid zelf dus niet direct is geregeld kent dit omgevingsplan wel 

een juridische regeling en stimulerende regeling die van positieve invloed kunnen zijn op het 

aspect gezondheid.  

 

Hoofdstuk 8  Kabels, leidingen en straalpaden 

Door het plangebied loopt parallel aan de Donkerslootsedijk een ondergrondse 

hoogspanningsleiding (50 kV-hoogspanningsleiding Zwijndrecht-Ridderkerk). Deze wordt als 

leiding bestemd. Hiervoor dient een zakelijk rechtstrook van 10 m aan weerszijden van de 

leiding te worden aangehouden. Verder bevindt zich langs de Rotterdamseweg een 500 mm 

watertransportleiding. Dit is de koppeling tussen Ridderkerk en Zwijndrecht, die een 

regionale functie heeft. Ook deze leiding is op de plankaart aangegeven en door middel van 

regels beschermd. 

 

Hoofdstuk 9  Beeldkwaliteit en welstand 

 

Gebiedsbeschrijving 

Donkersloot is een traditioneel, monofunctioneel bedrijventerrein. Het terrein kent een 

duidelijke opzet door de ruime, groene ontsluitingswegen die het gebied opdelen in 

verschillende deelgebieden. Deze groene lijnen sluiten aan op de groene hoofdstructuur die 

heel Ridderkerk dooradert. De Rotterdamseweg en de Donkerslootweg zijn de entrees naar 

het bedrijventerrein en het centrum van Ridderkerk en verdienen daarom meer aandacht.  
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De bebouwing langs de rivier de Noord heeft ook een representatieve uitstraling waar deze 

gericht is op het water. Soms wordt er op het bedrijventerrein ook gewoond. De 

bedrijfswoningen zijn vaak vrijstaand, maar soms ook inpandig. 

 

De panden zijn vrijstaand of tegen elkaar aangebouwd. Gebouwen zijn georiënteerd op de 

weg. De rooilijn verspringt. Opslag vindt deels in het zicht plaats. De bedrijfshallen, kantoren 

en de bedrijfswoningen zijn in het algemeen individueel en afwisselend. Gebouwen zijn 

eenvoudig van opzet. De opbouw is veelal twee tot drie lagen hoog met een plat dak of 

flauw hellend zadeldak. Woningen hebben veelal een opbouw van één tot twee lagen met 

hellende kap of plat dak. Hallen een loodsen hebben een eenvoudige opbouw. Gevels van de 

bedrijfsgebouwen zijn veelal gesloten. Entreepartijen, woon- en kantoorgedeeltes zijn soms 

vormgegeven als accenten. De detaillering is in het algemeen sober. Het materiaal- en 

kleurgebruik is overwegend traditioneel. De gevels zijn van baksteen een enkele keer 

gepleisterd of van plaatmateriaal. Het kleurgebruik varieert van terughoudende tot felle 

kleuren. 

 

De hoofdontsluitingswegen op het bedrijventerrein Donkersloot hebben een zeer breed en 

groen profiel. Ze delen het gebied op in min of meer afzonderlijke eilanden en bieden een 

robuuste, landschappelijke groenstructuur. De secundaire verkeersstraten op het terrein zijn 

allen voorzien van een groene structuur bestaande uit boombeplantingen en groene zones. 

Tezamen met de hoofdontsluitingswegen bepalen deze bedrijfsstraten de groene 

hoofdopzet van het terrein.  

 

Waardebepaling, ontwikkelingen en beleid 

Traditionele bedrijventerreinen hebben een heldere opzet en eenvoudige bebouwing. Het 

zijn monofunctionele terreinen waarbij de bebouwing hun functie weergeeft. Afhankelijk van 

de ouderdom van de bestaande bebouwing en de behoefte van de daarin gevestigde 

bedrijven zullen er veranderingen gewenst zijn. Daarbij zal het voornamelijk gaan om 

uitbreiding van bestaande gebouwen en de vervanging van oudere hallen door gebouwen 

die aan de huidige eisen voldoen.  

 

Regulier welstandsregime 

Langs de groen-blauwe hoofdstructuur geldt een welstandsregime (Rotterdamseweg, 

Donkerslootweg en langs de rivier de Noord). Op overige gebieden binnen Donkersloot 

geldt een welstandsarm-beleid.  
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Bijlage 3  Samenvatting en reacties vooroverleg 



Samenvatting vooroverlegreacties Omgevingsplan Donkersloot  

Onderstaand volgt een beknopte samenvatting van de binnengekomen vooroverlegreacties. In totaal 

zijn negen vooroverlegreacties ontvangen. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) en De 

Centrale Milieudienst Rijnmond (DCMR) hebben later in een gesprek nog aanvullingen gedaan inzake 

externe veiligheid. De reactie van het ministerie I&M is toegelicht tijdens een ‘collegiaal’ gesprek op 23 

oktober 2017 van dit gesprek is tevens een korte samenvatting opgenomen.  

 

Rijkswaterstaat 

Heeft puur betrekking op het aspect water, te weten: 

• In de toelichting ontbreekt het feit dat Rijkswaterstaat partner is in het Watertoetsoverleg, als 

beheerder van de Noord en de daaraan grenzende buitendijkse gebieden. 

• Ook geldt voor de rivieren en de buitendijkse gebieden de Waterwet en de Beleidsregel grote 

rivieren.  

• Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) ontbreekt in de tekst. Conform het 

Barro dient in een bestemmingsplan rekening gehouden te worden met de vrijwaringszone (Wro 

art. 4.3, Barro 2.1.2 en 2.1.3).  

• Naast de vrijwaringszone uit het Barro, mogen toekomstige ontwikkelingen langs de rivier geen 

belemmeringen vormen voor: 

a) de doorvaart van de scheepvaart in de breedte, hoogte en diepte; 

b) de zichtlijnen van de bemanning en de op het schip aanwezige navigatieapparatuur voor de 

scheepvaart; 

c) het contact van de scheepvaart met bedienings- en begeleidingsobjecten; 

d) de toegankelijkheid van de Rijksvaarweg voor hulpdiensten; 

e) het uitvoeren van beheer en onderhoud aan de Rijksvaarweg. 

 

Reactie gemeente: 

Rijkswaterstaat wordt als partner in het Watertoetsoverleg meegenomen. De toelichting wordt hierop 

aangepast. Voor zover de regels uit de Waterwet en de Beleidsregels grote rivieren relevant zijn voor 

het plangebied Donkersloot worden deze meegenomen. In de paragraaf landelijk beleid wordt een 

verwijzing gemaakt naar het Barro met een link naar de waterparagraaf waar de regeling kort zal worden 

toegelicht. De laatste punten (a t/m e) zijn opgenomen in de regels. 

 

Waterschap Hollandse Delta 

Vanzelfsprekend heeft ook deze reactie puur betrekking op het aspect water, te weten: 

 

Toelichting 

• 3.1.6 Aan de randen van het plangebied liggen voor het waterschap belangrijke watergangen, 

de zogenaamde hoofdwatergangen. 

• 3.4.3 wordt alleen over de waterkering en de Noord gesproken en de rest van het watersysteem 

buiten beschouwing gelaten. 

 

Regels 

• Voorbeeld van integraal denken als in de regels ten aanzien van waterstaat een verwijzing 

gemaakt kan worden naar de regels van het waterschap. Integratie van deze regels en de regels 

van het waterschap zou helemaal mooi zijn, maar nu nog niet haalbaar denk ik. Maar een 

verwijzing naar de Keur zien we hier in ieder geval wel graag terug. 

Bijlagen bij de toelichting 

• Hoofdstuk 1, 1.4 waterstructuur in het plangebied zelf (met name de hoofdwatergangen) zijn 

niet benoemd. 



• 4.2 waterschap is initiatiefnemer voor het nemen van maatregelen in het kader van de 

waterhuishouding (onder gemeentelijk beleid). Ik wil hier graag benadrukken dat we hierin als 

overheden gezamenlijk verantwoordelijk zijn en dus ook graag samen optrekken indien 

dergelijke maatregelen nodig blijken te zijn. 

• 4.3 Bodem en afwatering; ‘polderpomp AWZI’ is in de legger van het waterschap opgenomen 

onder de naam ‘Gemaal Donkersloot’. In tegenstelling tot wat vermeld staat over de 

beschermingszone langs oppervlaktewaterlichamen wordt voor hoofdwatergangen een 

beschermingszone van 3,5 m aangehouden in plaats van 1 m. Deze beschermingszone wordt 

gemeten vanaf de insteek van het oppervlaktewaterlichaam. Ter aanvulling nog dat er ook water 

ingelaten wordt in het plangebied via het westelijk gelegen gemaal Rotterdamseweg (ter hoogte 

van de Rotterdamseweg en viaduct Ringdijk).  

• P 28 uit voorlopige analyseresultaten van het waterschap blijkt dat er in het gebied voor de 

komende decennia voldoende waterberging is. Dat is een onjuiste weergave. Momenteel is in 

het gebied geen wateropgave en daarmee voldoende berging. Het is niet uit te sluiten dat uit 

de nieuwe berekening blijkt dat er wel een wateropgave is.  

• Verder wordt op pagina 28 de term AWZI gebruikt. Formeel moet dit RWZI zijn 

(rioolwaterzuiveringsinstallatie). 

• Op pagina 29 staat dat er in het plangebied geen kern- of beschermingszone is gelegen van 

een primaire of regionale waterkering. Dat is niet juist. Aan de oostzijde van het plangebied ligt 

de Donkerslootsedijk, een primaire waterkering. 

Reactie gemeente:  

De watergangen worden bestemd als Water. In de planregels wordt opgenomen dat advies ingewonnen 

moet worden bij het Waterschap indien ingrepen plaatsvindt binnen deze bestemming. De regels en 

ook de Keur van het Waterschap worden niet 1 op 1 overgenomen in dit Omgevingsplan, de gemeente 

is hier niet bevoegd toe. Voor de overige ingebrachte opmerkingen worden de betreffende 

hoofdstukken tekstueel aangepast. 

 

Oasen Drinkwater 

Ter bescherming van de drinkwatervoorziening is door de provincie een aantal 

‘Milieubeschermingsgebieden voor grondwater” aangewezen waar extra aandacht voor de bodem en 

grondwaterkwaliteit is geregeld. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen zijn er aanvullende regels 

opgesteld in de provinciale milieuverordening om het grondwater te beschermen. Wij willen u dringend 

verzoeken het milieubeschermingsgebied alsmede de voorschriften op te nemen in het voorontwerp-

omgevingsplan.  

 

Reactie gemeente: 

Het milieubeschermingsgebied en de daarbij behorende regels zullen worden opgenomen in het 

omgevingsplan.  

 

Gemeentelijke Gezondheid Dienst Rotterdam (GGD)  

De GGD heeft wel een reactie ingediend maar daarin aangegeven dat men geen verdere opmerkingen 

heeft op het omgevingsplan.  

 

Bureau oudheidkundig onderzoek Rotterdam (Boor) 

Boor had één opmerking, betreffende het gebruik van de aanduiding lage, middelhoge en hoge 

archeologische verwachting. Men zou graag zien dat in de tabel (neutraal) over Waarde 1-2-3  en 4 zou 

worden gesproken en niet over hoge versus lage waarde. Want hoewel dit wel een rol speelt, is het 

helemaal niet zo eenvoudig als een label ‘hoog’ of ‘laag’ suggereert.  

 



Reactie gemeente: 

De opmerkingen van BOOR met betrekking tot de waarde hoog en laag wordt in het omgevingsplan 

aangepast. Voor archeologie wordt in het plan Waarde 1-2 etc. opgenomen.  

 

Platform natuur, milieu & duurzaamheid 

De betreffende mail bevat voornamelijk complimenten. Daarnaast vraagt men om mogelijke meer 

diepgaande  implementatie van de onderwerpen duurzaamheid, energiebesparing, transitie, energie 

opwekking en ook klimaatadaptatie en duurzaam transport.  

 

Reactie gemeente: 

De wens van het platform zal in grote lijnen in overeenstemming zijn met de nog verder uit te werken 

onderwerpen energietransitie en duurzaamheid. De wens om klimaatadaptatie en duurzaam transport 

meer te implementeren komt deels ook al terug binnen het omgevingsplan. Een nog verdere 

verdiepingsslag valt momenteel buiten de ambitie van het voorliggend omgevingsplan. 

 

DCMR en Veiligheidsregio Rijnmond 

Er heeft overleg plaatsgevonden met DCMR en de Veiligheidsregio. Hierin is besloten dat DCMR en de 

Veiligheidsregio in samenwerking met de gemeente de externe veiligheidsparagraaf verder gaan 

uitwerken. Deze paragraaf zal hierbij afwijkend zijn van karakter. Er zal in deze paragraaf een schillen 

benadering worden toegepast en er wordt gesproken over omgevingsveiligheid waarbij er verschillende 

scenario’s van mogelijke ongevallen / rampen worden toegelicht.  

 

Samenvatting overleg met het Ministerie van I & M 
Op 23 oktober 2017 heeft er een constructief ‘collegiaal’ gesprek plaatsgevonden met verschillende 

medewerkers van het Ministerie van I & M (huidige Ministerie van I & W). Hierbij waren verder 

aanwezig: betrokken medewerkers van de gemeente Ridderkerk en de medewerkers van DCMR.  

De medewerkers van het ministerie hebben het omgevingsplan beoordeeld op verschillende punten 

welke gedurende het gesprek uitgebreid zijn toegelicht. Dit betroffen vanzelfsprekend inhoudelijke 

punten (juridische, o.a. open normen) maar ook punten op het gebied van leesbaarheid. Op basis van 

dit gesprek zijn eveneens verschillende zaken aangepast / verduidelijkt en is de volgorde van de 

tekstopbouw aangepast waardoor het plan leesbaarder is geworden. Het betreft wijzigingen in zowel 

de toelichting als in de regels. 

 

Instanties die wel uitgenodigd zijn maar geen vooroverlegreactie hebben 

ingediend 

Kamer van Koophandel Rotterdam en Stichting Dorp stad en land. 
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Bijlage 4  Vooroverlegreacties per instantie  
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2980 AG Ridderkerk

Datum 14 september 2017
Onderwerp Reactie Rijkswaterstaat op voorontwerp omgevingsplan

Donkersloot Ridderkerk

Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid
Afdeling Netwerkontwikkeling
en Visie

Boompjes 200
3011 XD  Rotterdam
Postbus 556
3000 AN  Rotterdam
T  010 402 6287
www.rijkswaterstaat.nl
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mw. L. de Boer
adviseur Ruimtelijke ordening

T  06-15609638
rorwszh@rws.nl

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Bijlage(n)

RWS INFORMATIE -

Geachte heer Amesz,

Hierbij ontvangt u de reactie van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid op het
voorontwerp omgevingsplan Donkersloot Ridderkerk, in het kader van het
vooroverleg.

Belang Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is waterbeheerder van de rivier De Noord en de daaraan
grenzende buitendijkse gebieden. Rijkswaterstaat ziet toe op een vlotte en veilige
afvoer van water. Ook is Rijkswaterstaat vaarvaarwegbeheerder van het
Rijkswater De Noord en ziet toe op een veilige en vlotte doorstroming van
scheepvaartverkeer en draagt zorg voor het waarborgen van het functioneren van
de vaarweg nu en in de toekomst.

Deel 3 hoofdstuk 4 Water
In de toelichting ontbreekt dat Rijkswaterstaat ook een partner is in het
Watertoetsoverleg, als beheerder van de Noord en de daaraan grenzende
buitendijkse gebieden.
Ook geldt voor de rivieren en de buitendijkse gebieden de Waterwet en de
Beleidsregel grote rivieren. Tot slot ontbreek het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro) in de tekst.

Nautische  beheer
Vanuit scheepvaart veiligheid gelden laags de rivier ook specifieke voorwaarden.
Conform het Besluit algemene  regels ruimtelijk ordening (Barro) dient in de
bestemmingsplannen rekening gehouden te worden met de vrijwaringszone (Wro
art. 4.3, Barro 2.1.2 en 2.1.3).

De vrijwaringszone is een zone die in beginsel vrij is van bijvoorbeeld bouwwerken
en opgaande begroeiing die het functioneren van de vaarweg of de veiligheid van
het scheepvaartverkeer in gevaar brengen.
De vrijwaringszone draagt bij aan beperking van effecten bij  calamiteiten op de
rivieren en  het minimaliseren van de kans op aanvaringen.

Hoewel dit plan conserverend van aard is, wil ik u vragen toch aandacht te
besteden aan het Barro en de beperkingen die toekomstige ontwikkelingen
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hierdoor kunnen ondervinden.

Naast de vrijwaringszone uit het Barro, mogen toekomstige ontwikkelingen langs
de rivier geen belemmeringen vormen voor:

a. de doorvaart van de scheepvaart in de breedte, hoogte en diepte;
b. de zichtlijnen van de bemanning en de op het schip aanwezige
navigatieapparatuur voor de scheepvaart;
c. het contact van de scheepvaart met bedienings- en begeleidingsobjecten;
d. de toegankelijkheid van de Rijksvaarweg voor hulpdiensten, en
e. het uitvoeren van beheer en onderhoud aan de Rijksvaarweg.

Langs vaarwegen is ook de Beleidsregels voor het plaatsen van windturbines op in
of over rijkswater van toepassing.
Voor zonnepalen geldt bijvoorbeeld dat ze geen hinder mogen geven voor het
scheepvaarverkeer.

Ik verzoek u gemaakte opmerkingen te verwerken in het plan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende  te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

mw. L. de Boer
adviseur Ruimtelijke ordening



Waterschap Hollandse Delta  
Bedankt voor het toesturen van het voorontwerp-omgevingsplan Donkersloot. Hieronder heb ik per 

onderdeel van het plan enkele opmerkingen geplaatst: 

 

Deel 1 Toelichting 

In 3.1.6 wordt onder Water alleen de Noord en de aangrenzende haven genoemd. Aan de randen van 

het plangebied liggen voor het waterschap belangrijke watergangen, de zogenaamde 

hoofdwatergangen. Deze spelen een cruciale rol in de goede aan- en afvoer van oppervlaktewater en 

spelen ook een belangrijke rol in het bergen en afvoeren van (overtollig) hemelwater. 

 

Ook in 3.4.3 wordt alleen over de waterkering en de Noord gesproken en de rest van het watersysteem 

buiten beschouwing gelaten. 

 

Deel 2 Regels 

Het zou een mooie voorbeeld van integraal denken zijn als in de regels ten aanzien van waterstaat een 

verwijzing gemaakt kan worden naar de regels van het waterschap. Integratie van deze regels en de 

regels van het waterschap zou helemaal mooi zijn, maar nu nog niet haalbaar denk ik. Maar een 

verwijzing naar de Keur zien we hier in ieder geval wel graag terug. 

 

Deel 3 Bijlagen bij de toelichting 

Hoofdstuk 1, 1.4 waterstructuur in het plangebied zelf (met name de hoofdwatergangen) zijn niet 

benoemd. 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsaspecten 

Onder 4.2 wordt aangegeven dat het waterschap initiatiefnemer is voor het nemen van maatregelen in 

het kader van de waterhuishouding (onder gemeentelijk beleid). Ik wil hier graag benadrukken dat we 

hierin als overheden gezamenlijk verantwoordelijk zijn en dus ook graag samen optrekken indien 

dergelijke maatregelen nodig blijken te zijn. 

 

4.3 Bodem en afwatering; ‘polderpomp AWZI’ is in de legger van het waterschap opgenomen onder de 

naam ‘Gemaal Donkersloot’. In tegenstelling tot wat vermeld staat over de beschermingszone langs 

oppervlaktewaterlichamen wordt voor hoofdwatergangen een beschermingszone van 3,5 m 

aangehouden in plaats van 1 m. Deze beschermingszone wordt gemeten vanaf de insteek van het 

oppervlaktewaterlichaam. Ter aanvulling nog dat er ook water ingelaten wordt in het plangebied via het 

westelijk gelegen gemaal Rotterdamseweg (ter hoogte van de Rotterdamseweg en viaduct Ringdijk).  

 

Op pagina 28 wordt aangeven dat uit de voorlopige analyseresultaten van het waterschap blijkt dat er 

in het gebied voor de komende decennia voldoende waterberging is. Dat is een onjuiste weergave. 

Momenteel is in het gebied geen wateropgave en daarmee voldoende berging. Aan de hand van nieuwe 

klimaatscenario’s wordt in de komende 1 a 2 jaar de nieuwe wateropgave berekend. Het is niet uit te 

sluiten dat uit de nieuwe berekening blijkt dat er wel een wateropgave is. Verder wordt op pagina 28 de 

term AWZI gebruikt. Formeel moet doet RWZI zijn (rioolwaterzuiveringsinstallatie). Op pagina 29 staat 

dat er in het plangebied geen kern- of beschermingszone is gelegen van een primaire of regionale 

waterkering. Dat is niet juist. Aan de oostzijde van het plangebied ligt de Donkerslootsedijk, een primaire 

waterkering. 

 

Functiekaart 

Waarom wordt er bij de functie water alleen gekozen voor de Noord en niet voor het water in het 

plangebied zelf of in ieder geval de hoofdwatergangen die in het plangebied liggen? 

 

 

 



Sectorale aspecten 

De waterkering is wel opgenomen op deze kaart, maar de hoofdwatergangen inclusief 

beschermingszones niet. Dit is wel wenselijk vanwege het belang van deze hoofdwatergangen voor de 

aan- en afvoer van oppervlaktewater. De ligging van de hoofdwatergangen is te raadplegen via onze 

website, onder het geoportaal. 

 

Oasen drinkwater 
Op 1 september 2017 stuurde u ons voorontwerp-omgevingsplan bedrijventerrein Donkersloot 

Ridderkerk van uw gemeente. Graag willen wij op dit voorontwerp-omgevingsplan reageren. 

 

Milieubeschermingsgebied 

Het plangebied ligt in het milieubeschermingsgebied behorende bij de Provinciale milieuverordening 

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

bescherming van de drinkwatervoorziening is door de provincie een aantal 

‘Milieubeschermingsgebieden voor grondwater” aangewezen waar extra aandacht voor de bodem en 

grondwaterkwaliteit is geregeld. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen zijn er aanvullende regels 

opgesteld in de provinciale milieuverordening om het grondwater te beschermen. Afhankelijk van de 

betrokken zone geldt een lichter of zwaarder beschermingsregime. 

 

Een document waarin voorschriften voor het werken in een milieubeschermingsgebied zijn opgenomen 

inclusief  een kaart van de milieubeschermingsgebieden binnen ons voorzieningsgebied  is als bijlage 

bij deze brief toegevoegd. Wij willen u dringend verzoeken het milieubeschermingsgebied alsmede de 

voorschriften op te nemen in het voorontwerp-omgevingsplan. 

 

Tot slot 

Graag willen wij u vragen ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.  

 

Gemeentelijke Gezondheid Dienst Rotterdam Rijnmond (GGD) 
Wij hebben naar het voorontwerp omgevingsplan bedrijventerrein Donkersloot gekeken. We  hebben 

op het plan zelf geen verdere opmerkingen dan eerder zijn gedeeld in gesprekken met de gemeente. 

Overigens zien we datgene wat eerder opgemerkt is, over bijvoorbeeld het vergroten van de 

gebruikswaarde van groen voor de gezondheid van werknemers en omwonenden, netjes terug in het 

plan en de geschetste beelden in de Omgevingsvisie Ridderkerk. 

 

In het plan (deel 3) wordt het omgevingsplan bedrijventerrein Donkersloot in een breder gebied 

Donkersloot geplaatst zoals benoemd in de Omgevingsvisie Ridderkerk. Hierbij wordt de ambitie 

beschreven om de Zuid-Westzijde van het gebied, in de oksel van het bedrijventerrein, te transformeren 

naar stedelijke functies & wonen naast woningen aan het water. Het lijkt de GGD interessant om nog 

eens met elkaar (gemeente, DCMR, VVR en GGD) stil te staan wat de mogelijke impact hiervan kan zijn. 

We denken dan aan o.a. de bedrijven die meer dan voorheen worden geconfronteerd met bewoners die 

in de nabijheid van hun bedrijf wonen en gebruikmaken van de omgeving. We vragen ons af op welke 

wijze een dergelijke sessie een plek kan krijgen in de pilot of de ontwikkeling c.q. transformatie van het 

gebied Donkersloot. 

 

Bureau oudheidkundig onderzoek Rotterdam (Boor) 
Donkersloot is een interessante test-case, waar ik in het kader van Omgevingswet/Omgevingsplan zeker 

in zijn algemeenheid nog een keer goed naar wil kijken. Voor wat betreft het aspect archeologie staat 

alles er nog goed ‘dichtgetimmerd’ in. Het zijn gewoon Regels gebleven en dat kan inderdaad een keuze 

zijn, ook in het nieuwe bestel. 

 

Er is één ding waar ik moeite mee heb, en dat is de aanduiding lage, middelhoge en hoge archeologische 

verwachting. Het gaat in eerste instantie op een mogelijkheid van überhaupt iets aantreffen en dan met 



name om de diepte waarop er iets kan zitten. Ik zou graag zien dat in de tabel (neutraal) over Waarde 

1-2-3  en 4 zou worden gesproken, niet over hoge versus lage waarde. Want hoewel dit wel een rol 

speelt, is het helemaal niet zo eenvoudig als een label ‘hoog’ of ‘laag’ suggereert. Zouden jullie dat in 

elk geval nog kunnen aanpassen? 

 

Platform natuur, milieu & duurzaamheid 
• Het is te waarderen dat gemeente Ridderkerk het initiatief neemt om een omgevingsplan, of 

bestemmingsplan met verruimde reikwijdte tot stand te laten komen. Het instrument biedt de 

mogelijkheid om de thema's duurzaamheid en gezindheid te betrekken bij de planologische 

afwegingen. 

• De kans die wordt geboden door het omgevingsplan, mag wat mij betreft nog beter worden 

benut. Hoewel in de toelichting en bijlagen de verschillende facetten van het gemeentelijk 

duurzaamheidsbeleid worden beschreven, kan nog nadrukkelijker worden aangegeven welke 

concrete stappen worden gemaakt in of voor jet plangebied.  

Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de mogelijkheden van energiebesparing, 

energietransitie en duurzame energieopwekking. Kan het omgevingsplan wel ruimte bieden aan 

deze ontwikkeling?  

• In samenhang met het voorgaande punt, vraag ik me af of ruimte is om maatregelen rond 

klimaatadaptatie toe te passen. 

• Op het bedrijventerrein zijn veel bedrijven in de logistieke sector aanwezig. Dat betekent dat er 

een verknochtheid is, met het omliggende wegennet. Ik kan me voorstellen dat het plan ruimte 

moet kunnen bieden een alternatieve transportvormen. Welke kansen worden er geboden om 

goederenstromen te bundelen? En, kan meer duurzaam transport over het water kansen bieden. 

En, past dit planologisch?  

• Zeker nu het omgevingsplan een looptijd heeft van 20 jaar. Denk ik dat het pan meer rekening 

kan houden met trends en ontwikkeling, om te voorkomen dat het omgevingsplan remmend 

werkt op duurzame ontwikkeling.   
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DEEL C  REGELS 
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Hoofdstuk 1  Algemene regels 

Artikel 1  Uitleg omgevingsplan 

1.1  Tabellen 

Voor zover in deze regels tabellen zijn opgenomen, is uitsluitend hetgeen in de betreffende 

tabel is vermeld, toegestaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat: 

 als in de tabel functies worden genoemd, uitsluitend die functies zijn toegestaan en voor 

zover van toepassing onder de daarbij vermelde voorwaarden; 

 als in de tabel maatvoeringen worden genoemd, die maatvoeringen als minimum of 

maximum gelden, afhankelijk van hetgeen in de tabel is aangegeven.  

1.2  Onderling verband tussen regels 

1. De regels over toegestane functies en gebruik en de regels voor bouwactiviteiten en 

overige activiteiten gelden aanvullend aan elkaar: 

a. voor hetgeen ingevolge de regels over toegestane functies en gebruik niet is 

toegestaan, mag ook niet worden gebouwd; 

b. een gebruik dat niet overeenstemt met hetgeen is opgenomen in de regels voor 

bouwactiviteiten of overige activiteiten, is niet toegestaan. 

2. Voor zover enerzijds de regels over toegestane functies en de regels voor 

bouwactiviteiten en overige activiteiten en anderzijds de regels voor sectorale 

functies en sectorale aspecten onderling tegenstrijdig zijn, hebben de regels voor 

sectorale functies en sectorale aspecten voorrang. 

3. Voor zover de regels in de tabel Overige bouwregels  tegenstrijdig zijn met de 

regels in de tabel Bouwregels bouwvlak  hebben de Overige bouwregels voorrang. 

4. Voor zover de regels in Hoofdstuk 5 beperkingen inhouden ten opzichte van het 

bepaalde in  Hoofdstuk 3 gaat het bepaalde in Hoofdstuk 5 voor. 

 

1.3  Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit 

1. Indien de kolom of rij "Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit" is ingevuld, 

kan het bevoegd gezag (indien daarvoor een vergunningaanvraag wordt ingediend) 

van de bijbehorende regeling afwijken door het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor afwijken van het omgevingsplan. 

2. Waarvoor kan worden afgeweken en onder welke voorwaarden, is vermeld in de 

kolom "Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit". Voor zover van toepassing 

vormen  Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 daarnaast het toetsingskader voor deze 

vergunning. 

3. Bij de vergunningverlening kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld met het 

oog op de doelstellingen voor het bedrijventerrein zoals verwoord in de 

Omgevingsvisie Ridderkerk en met het oog op het bereiken van een veilige en 

gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, waarbij mede het 

bepaalde in artikel 17 in acht wordt genomen, alsmede het bepaalde in artikel 2. 

 



94   concept - ontwerp maart 2018 

Artikel 2  Zorgplichten 

2.1  Zorgplicht voor een ieder 

Een ieder draagt bij de uitvoering van activiteiten als bedoeld in dit omgevingsplan 

voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving.  

2.2  Activiteit met nadelige gevolgen 

Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de bedoelde activiteiten nadelige 

gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, is verplicht: 

a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd 

om die gevolgen te voorkomen, 

b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel 

mogelijk te beperken of ongedaan te maken, 

c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteiten 

achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd.  

2.3  Duurzaamheid 

Voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 2.1 houdt in ieder geval 

in dat bij het aanvangen of veranderen van een functie of een anderszins significante 

wijziging van de bestaande situatie en/of bestaande activiteiten, voldoende aandacht wordt 

besteed aan duurzaamheid. 

2.4  Verhouding tot specifieke regels 

Aan de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3, wordt in ieder geval voldaan, 

voor zover bij wettelijk voorschrift, besluit of in dit omgevingsplan specifieke regels zijn 

gesteld met het oog op de doelen van dit omgevingsplan, en die regels worden nageleefd. 

 

Artikel 3  Gedoogplichten 

3.1  Voorzieningen voor het openbaar nut 

1. De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat 

bouwwerk, vanwege en overeenkomstig de aanwijzingen van het college van 

burgemeester en wethouders, voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve 

van het openbaar nut worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd. 

2. Het college van burgemeester en wethouders maakt tevoren aan de rechthebbende 

als bedoeld in het eerste lid zijn besluit bekend over te gaan tot het doen 

aanbrengen of wijzigen van een voorwerp, bord of voorziening als bedoeld in het 

eerste lid. 

3. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde 

onderwerp wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet of de 

Belemmeringenwet Privaatrecht. 
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Artikel 4  Maatwerkvoorschriften 

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen voor de activiteiten genoemd in 

Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 met betrekking tot onder andere: 

a. de verkeersveiligheid 

b. de sociale veiligheid 

c. de externe veiligheid (voorkoming en bestrijding van calamiteiten) 

d. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van bebouwing 

e. het woon- en leefklimaat. 

Deze voorschriften dienen tot ten minste eenzelfde niveau van veiligheid, gezondheid en 

kwaliteit van de fysieke leefomgeving te leiden als de geldende voorschriften, en zo mogelijk 

tot een hoger niveau. 

 

Artikel 5  Gelijkwaardige maatregelen 

Als regels betreffende bouwactiviteiten, milieubelastende of andere activiteiten voorschrijven 

dat een maatregel moet worden getroffen, kan op aanvraag door het college van 

burgemeester en wethouders toestemming worden verleend om, in plaats daarvan, een 

gelijkwaardige maatregel te treffen. Deze bevoegdheid geldt niet indien de wettelijke regels 

dat uitsluiten of een bepaalde maatregel voorschrijven. Met de gelijkwaardige maatregel 

wordt ten minste hetzelfde en bij voorkeur een beter resultaat bereikt als met de 

voorgeschreven maatregel is beoogd. Indien er een vergunning- of meldplicht geldt, dan kan 

het verzoek daartoe worden gedaan bij de aanvraag om omgevingsvergunning of bij de 

melding.  

 

Artikel 6  Kostenverhaal 

1. Bij een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit dienen de kosten van de 

grondexploitatie verzekerd te zijn.  

2. De kosten van de grondexploitatie worden verhaald ten laste van de gronden, 

gelegen binnen het exploitatiegebied, waarop de bouwactiviteit is voorzien. 

3. Het exploitatiegebied is aangewezen op de verbeelding. 

4. Indien geen exploitatieovereenkomst wordt gesloten dan wordt door het college van 

burgemeester en wethouders, in afwijking van het bepaalde in artikel 6.12, eerste en 

derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, een exploitatieplan vastgesteld bij een 

omgevingsvergunning voor het bouwen. 

 

Artikel 7  Onderzoeksplicht bij omgevingsvergunning 

In het kader van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit dient indien 

nodig middels onderzoek aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de voor die 

omgevingsplanactiviteit gestelde voorwaarden en dat de activiteit (bestaande uit een 

functiewijziging en/of bebouwing) uitvoerbaar is. 
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Hoofdstuk 2  Begrippen en wijze van meten 

Artikel 8  Begrippen 

8.1  plan 

het omgevingsplan 'Bedrijventerrein Donkersloot' van de gemeente Ridderkerk.  

8.2  omgevingsplan 

het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten met de 

bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0597.OPDonkersloot2016-COON. 

8.3  bedrijf 

het geheel van bij dezelfde onderneming of instelling verrichte activiteiten die onderling 

technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars nabijheid worden 

verricht, gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 

installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, 

aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen. 

8.4  bedrijfsinstallaties 

blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines die een integraal onderdeel zijn van een 

bedrijfsgebouw. 

8.5  bedrijventerrein 

het bedrijventerrein Donkersloot, zoals begrensd door de plangrens in dit plan, voor zover 

hierbinnen bedrijfsmatige functies zijn toegelaten. 

8.6  bedrijfswoning 

een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein bestemd voor het bewonen door 

een bij een bedrijf ter plaatse betrokken persoon, al dan niet met diens gezin, onder de 

voorwaarde dat zonder de bewoning van die woning door die persoon de bedrijfsvoering 

van dat bedrijf niet mogelijk zou zijn. 

8.7  beperkt kwetsbaar object 

beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

8.8  bestaand 

feitelijk legaal aanwezig op het moment van de inwerkingtreding van het plan dan wel het 

betreffende planonderdeel. 

8.9  bevoegd gezag 

bevoegd gezag als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (als hoofdregel 

is dit het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk). 
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8.10  bijbehorend bouwwerk 

functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al 

dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; (let op: in afwijking 

van het Besluit omgevingsrecht wordt bij toetsing aan dit omgevingsplan een uitbreiding van 

een hoofdgebouw dus niet aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk, maar wordt dit 

getoetst aan de regels die gelden voor het hoofdgebouw). 

8.11  boom 

een houtachtig, opgaand gewas, zowel levend als afgestorven, met een dwarsdoorsnede van 

de stam van minimaal 20 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van 

meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam. 

8.12  bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk. 

8.13  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten.  

8.14  bouwwerk 

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

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

de grond.  

8.15  bouwwerken, geen gebouw zijnde 

elk bouwwerken dat geen gebouw is, met uitzondering van dergelijke gebouwen met dak. 

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met dak wordt beschouwd als een bijbehorend 

bouwwerk. 

8.16  coffeeshop 

een bedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van verdovende en/of hallucinerende 

stoffen voor consumptie al dan niet ter plaatse, dan wel van hulpmiddelen om deze stoffen 

zelf te produceren. 

8.17  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, 

verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor 

gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 

bedrijfsactiviteit, niet zijnde een zaak waar uitsluitend via internet goederen worden verkocht.  

8.18  duurzame beëindiging 

feitelijke beëindiging zonder de intentie het gebruik binnen een termijn van drie maanden 

weer te hervatten, waarbij geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit 'het 

oprichten/veranderen/in werking hebben van een inrichting' zijn ingetrokken. 
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8.19  energieneutraal 

het totaal van het bedrijfsgebonden plus gebruikersgebonden energieverbruik min de 

opbrengst van lokale duurzame bronnen is op jaarbasis per saldo nul. 

8.20  evenement 

elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van 

bioscoopvoorstellingen, markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de 

Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen, het in een inrichting in 

de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen, betogingen, 

samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties, activiteiten 

als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening, een braderie/snuffelmarkt die door 

een kerkgenootschap, (sport)vereniging of school wordt georganiseerd op eigen terrein. 

Onder evenement wordt mede verstaan: een herdenkingsplechtigheid, een 

braderie/snuffelmarkt, niet zijnde een braderie/snuffelmarkt als hiervoor bedoeld, een 

optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening, op de weg, een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg. 

8.21  gebouw 

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

wanden omsloten ruimte vormt.  

8.22  geluidgevoelige functies 

in of krachtens de Wet geluidhinder aangewezen geluidsgevoelige functies, gebouwen, 

ruimtes en/of terreinen. 

8.23  geluidzoneringsplichtige inrichtingen 

in het Besluit omgevingsrecht aangewezen inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder 

kunnen veroorzaken. 

8.24  gevaarlijke stoffen 

stoffen die door hun specifieke eigenschappen, reeds in kleine hoeveelheden, gevaar, schade 

of ernstige hinder veroorzaken voor mens, dier en milieu, waaronder begrepen ontplofbare 

stoffen en voorwerpen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, 

brandbare vloeistoffen, brandbare vaste stoffen, voor zelfontbranding vatbare stoffen, 

stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen, stoffen die de 

verbranding bevorderen, organische peroxiden, giftige stoffen, infectueuze stoffen of 

bijtende stoffen. 

8.25  haaks parkeren 

parkeren in een parkeervak dat haaks op de weg staat of schuin ten opzichte van de weg. 

8.26  hakhout 

een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen. 
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8.27  hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het 

belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 

8.28  houtopstand 

hakhout, een houtwal of een of meer bomen. 

8.29  ingrijpende wijziging van de bedrijfsvoering 

een wijziging van de bedrijfsvoering waarvoor andere dan standaardmaatregelen en / of 

voorzieningen nodig zijn om te kunnen voldoen aan de milieuwaarden in artikel 17.2. 

8.30  inrichting 

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen 

bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. 

8.31  Inrichtingen die in belangrijke mate luchtverontreiniging veroorzaken 

Inrichtingen die een significante bijdrage leveren aan de uitstoot van met name stikstofoxide 

(NO2), fijn stof (PM10, PM2,5), lood (Pb), benzeen (C6H6) en roet, zijnde bedrijven met 

stookinstallaties groter dan 1 MW (en bepaalde risicovolle inrichtingen en 

geluidzoneringsplichtige inrichtingen, die in dit plan reeds zijn uitgesloten), tenzij 

aantoonbaar sprake is van een duurzame installatie die niet in belangrijke mate 

luchtverontreiniging veroorzaakt. 

8.32  kampeermiddel 

een onderkomen of voertuig waarvoor geen vergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld 

in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist, 

dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief 

nachtverblijf. 

8.33  kantoor 

gebouw, ruimte of voorzieningen gericht op het verlenen van diensten op administratief, 

financieel, architectonisch/ontwerptechnisch, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te 

stellen gebied, waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te 

woord wordt gestaan en geholpen. 

8.34  kwetsbaar object 

Kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

8.35  langsparkeren 

parkeren in een parkeerstrook naast en evenwijdig aan de weg. 

8.36  maaiveld 

hoogte van het aansluitende terrein gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw. 

8.37  maatwerkvoorschriften 

nadere eisen als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder d van de Wro en/of voorschriften 

verbonden aan een melding of omgevingsvergunning. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/
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8.38  milieuwaarden 

waarden op het gebied van geluid, geur, luchtkwaliteit, bodem en andere milieuaspecten 

waarvoor in dit plan normen worden gesteld. 

8.39  muziekcentrum 

gebouw, ruimte of voorzieningen gericht op het bieden van oefenruimtes voor het bespelen 

van muziekinstrumenten en / of zang, daaronder begrepen het geven van try-outs voor 

eigen leden. 

8.40  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.  

8.41  omgevingsplanactiviteit 

activiteit waarvoor in het omgevingsplan een vergunningplicht is gecreëerd en regels zijn 

gesteld, op basis van het bepaalde in artikel 2.1 lid 1 sub c en/of sub g Wabo en/of in artikel 

3.6 lid 1 sub c Wro. 

8.42  ondergeschikte functie 

een functie die qua omvang en uitstraling ondergeschikt is aan een op dezelfde plaats 

voorkomende (hoofd)functie en daarvan ten dienste staat c.q. daar functioneel mee 

verbonden is. 

8.43  onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden 

Van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden 

is sprake wanneer een activiteit de bestaande bedrijfsvoering van een ander bedrijf hindert. 

8.44  saldobenadering 

Onder de saldobenadering wordt verstaan een combinatie van onderling samenhangende 

plannen, projecten of handelingen waarvan één of enkele afzonderlijk een verhoging van de 

CO2-uitstoot tot gevolg heeft, maar waarvan de gecombineerde uitvoering leidt tot een 

verlaging van de CO2-uitstoot. 

8.45  risicovolle inrichting 

een bedrijf zoals bedoeld in artikel 3 en 4 van het Registratiebesluit externe veiligheid.  

8.46  seksinrichting 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 

of frequentie die daarmee overeenkomt, gelegenheid wordt geboden tot het verrichten van 

seksuele handelingen of waar vertoningen van erotische- of pornografische aard 

plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, escortbedrijf, 

seksautomatenhal, parenclub, (raam)prostitutie(bedrijf) en een erotische massagesalon, al 

dan niet in combinatie met elkaar. 
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8.47  speeltoestel 

element in de openbare ruimte, bedoeld voor kinderen om mee te spelen, zoals een 

schommel, glijbaan, wipwap, zandbank, klimrek. 

8.48  standplaats 

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop 

aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van 

fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. 

8.49  straatmeubilair: 

de op of bij de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals: verkeerstekens, 

wegbebakeningen, bewegwijzeringen, verlichting, halte-aanduidingen, parkeerregulerende 

constructies, roadbarriers, afvalinzamelsystemen, brandkranen, informatie- en 

reclameobjecten, rijwielstandaards, papier- en plantenbakken, zitbanken, 

communicatievoorzieningen, beeldende kunst, gedenktekens, speelvoorzieningen, abri's e.d. 

8.50  vellen 

omhakken, laten vallen, rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van 

handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten 

gevolge kunnen hebben. 

8.51  vloeroppervlakte 

de totale gebruiksoppervlakte (van alle verdiepingen) van een gebouw inclusief daarbij 

behorende magazijnen en dienstruimten e.d.  

8.52  volumineuze detailhandel 

detailhandel in de volgende categorieën: 

a. detailhandel in volumineuze goederen, zoals auto's, keukens, badkamers, boten, 

motoren, caravans, landbouwwerktuigen en grove bouwmaterialen en daarmee 

rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, 

onderdelen en materialen; 

b. tuincentra; 

c. grootschalige meubelbedrijven, al dan niet - in ondergeschikte mate - in 

combinatie met woninginrichting en stoffering; 

d. bouwmarkten. 

8.53  waterhuishoudkundige voorzieningen: 

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, 

waterberging, hemelwaterinfiltratie en/of waterkwaliteit zoals duikers, stuwen, 

infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten etc. 

8.54  woning 

een complex van ruimten geschikt en bestemd voor de huisvesting van één huishouden. 

8.55  zeer kwetsbaar object 

Kwetsbare object waar groepen personen verblijven met een beperkte zelfredzaamheid, 

zoals minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten. 
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Artikel 9  Wijze van meten 

Bij het toepassen van deze regels wordt als volgt gemeten c.q. gerekend: 

9.1  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens: 

tussen de zijdelingse grenzen van een bouwperceel en enig punt van het op dat 

bouwperceel voorkomend (hoofd-)gebouw, waar die afstand het kortst is. 

9.2  het bebouwingspercentage: 

het percentage van een bouwperceel dat met gebouwen mag worden bebouwd. 

9.3  de bouwhoogte van een bouwwerk 

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

geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 

schoorstenen, installatieruimten, installaties en antennes en naar de aard daarmee gelijk te 

stellen bouwonderdelen. 

9.4  de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

9.5  de 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. 

9.6  de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

9.7  de lengte, breedte en diepte van een bouwwerk 

de buitenwerks tussen de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidingsmuren 

gemeten grootste afstand. 

9.8  de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk 

vanaf peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend. 

9.9  de 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. 

9.10  ondergeschikte bouwdelen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, gevel- en kroonlijsten en 

overstekende daken buiten beschouwing gelaten, tot een maximum van 1.50 m, tenzij de 

overschrijding grenst aan de openbare weg en zich op een hoogte tot 4 m bevindt. 
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9.11  Peil 

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de as van de weg grenzen of waarvan de 

hoofdtoegang minder dan 1 m van de weg ligt: de hoogte van de bovenkant van 

die weg; 

b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde 

hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de 

hoofdtoegang; 

c. indien wordt gebouwd in of aan een dijk, waterkering of in gebieden waar het 

peil op een perceel een verhang kent van meer dan 1 m: 

1. voor gebouwen voor zover gelegen binnen een zone van ten hoogste 12 m uit de 

grens van een hoofdbestemming Verkeer: de hoogte van bovenkant van die weg; 

2. voor gebouwen en andere bouwwerken buiten deze zone: de gemiddelde hoogte 

van het aansluitende afgewerkte terrein. 
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Hoofdstuk 3  Toedeling van functies aan locaties 

Artikel 10  Bedrijventerrein 

10.1  Toegestane functies en gebruik 

Binnen de locatie 'Bedrijventerrein' zijn de volgende functies en gebruik toegestaan: 

1. Hoofdfunctie(s) Nadere uitleg of voorwaarden 

Functies die passend zijn op een 

bedrijventerrein, waaronder in ieder geval 

worden begrepen: 

a. Bedrijven; 

b. Kantoren, uitsluitend niet-zelfstandig en als 

ondergeschikte activiteit bij bedrijven; 

c. Detailhandel, uitsluitend als ondergeschikte 

activiteit bij bedrijven; 

d. Opslag, overslag en transport van 

containers, grondstoffen, halffabrikaten en 

goederen ter plaatse van de aanduiding 

'haven'; 

e. Wonen in een bedrijfswoning uitsluitend ter 

plaatse van de aanduiding bedrijfswoning. 

Voldaan moet worden aan het bepaalde in 

Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5. 

 

2. Bijbehorende functie(s) Nadere uitleg of 

voorwaarden 

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

a. Bij de hoofdfuncties behorende 

voorzieningen. 

Voorbeelden: 

ontsluitingswegen en 

paden, 

parkeervoorzieningen, 

groenvoorzieningen, 

nutsvoorzieningen, 

water, 

waterhuishoudingkun

dige voorzieningen. 

n.v.t. functies zijn 

rechtstreeks toegelaten. 

10.2  Verboden functies en gebruik 

Binnen de locatie 'Bedrijventerrein' zijn de volgende functies en gebruik verboden: 

1. Functie(s) Nadere uitleg of 

voorwaarden 

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

a. Seksinrichtingen; 

b. Coffeeschop, smartshop, growshop; 

c. Shisa lounge 

d. Volumineuze detailhandel; 

e. Zelfstandige kantoren; 

f. Tankstation; 

g. Horeca; 

n.v.t. deze functies 

zijn geheel 

uitgesloten. 

Voor zover genoemd 

onder j zijn nieuwe 

risicovolle inrichtingen 

toegestaan , mits: 

- 100% letaliteitscontour 

(meest geloofwaardige 

scenario) valt niet over 
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h. Speel-, gok of gamehal; 

i. Al dan niet ondergeschikte detailhandel 

in vuurwerk en gevaarlijke stoffen; 

j. Risicovolle inrichtingen, behoudens ter 

plaatse van de aanduiding 'risicovolle 

inrichting'; 

k. Geluidzoneringsplichtige inrichtingen; 

Inrichtingen die in belangrijke mate 

luchtverontreiniging veroorzaken; 

kwetsbare bestemmingen; 

- het groepsrisico met 

maximaal 5 % toeneemt; 

- contour van grens en 

richtwaarde van  

plaatsgebonden risico valt 

niet buiten de eigen 

inrichtingsgrens; 

- het betreft geen bedrijf 

dat thuishoort op een 

locatie waar o.a. risicovolle 

inrichtingen worden 

geclusterd. 

 

10.3  Bouwregels bouwvlak 

Binnen de locatie 'Bedrijventerrein' gelden binnen het bouwvlak de volgende bouwregels: 

 Bouwregel Omgevingsvergunnig 

omgevingsplanactiviteit 

1. Maximale bouwhoogte a. de aangeduide hoogte; 

b. de maximale bouwhoogte 

mag worden overschreden 

door dakkapellen en 

ondergeschikte bouwdelen 

(zoals technische ruimten en 

antennes). 

overschrijden bouwhoogte, mits 

dit niet leidt tot onevenredige 

aantasting van de 

stedenbouwkundige kwaliteit van 

het bedrijventerrein en niet leidt 

tot onevenredige aantasting van 

de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

2. Maximale goothoogte 

(uitsluitend voor 

bedrijfswoningen) 

a. de aangeduide hoogte; 

b. de maximale goothoogte 

mag worden overschreden 

door dakkapellen en 

dakruimten. 

n.v.t. 

3. Bebouwingspercentage het aangeduide 

bebouwingspercentage op de 

verbeelding. 

overschrijden 

bebouwingspercentage, mits dit 

niet leidt tot onevenredige 

aantasting van de 

stedenbouwkundige kwaliteit van 

het bedrijventerrein en niet leidt 

tot onevenredige aantasting van 

de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

4. Dakhelling afdekken met plat dak is 

verplicht, uitgezonderd ter 

plaatse van de aanduiding 

'bedrijfswoning'. 

kap, mits dit niet leidt tot 

onevenredige aantasting van de 

stedenbouwkundige kwaliteit van 

het bedrijventerrein en niet leidt 

tot onevenredige aantasting van 

de gebruiksmogelijkheden van de 



106   concept - ontwerp maart 2018 

aangrenzende gronden. 

 

10.4  Overige bouwregels 

Binnen de locatie 'Bedrijventerrein' gelden de volgende overige bouwregels: 

 Bouwregel Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

1. Situering gebouwen 

en bijbehorende 

bouwwerken 

uitsluitend binnen het bouwvlak, 

tenzij in deze regels anders is 

geregeld 

n.v.t. 

2. Bouwhoogte 

erfafscheidingen  

max. 2,5 m n.v.t. 

3. Bouwhoogte 

bedrijfsinstallaties  

max. 3 m n.v.t. 

4. Bouwhoogte overige 

bouwwerken, geen 

gebouw zijnde 

max. 8 m n.v.t. 
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Artikel 11  Bedrijventerrein in combinatie met overige functies 

11.1  Toegestane functies en gebruik 

Binnen de locatie 'Bedrijventerrein in combinatie met overige functies' zijn de volgende 

functies en gebruik toegestaan: 

1. Hoofdfunctie(s) Nadere uitleg of 

voorwaarden 

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

Functies die passend zijn op een 

bedrijventerrein, waaronder in ieder 

geval worden begrepen: 

a. Bedrijven; 

b. Kantoren; 

c. Horeca in de vorm van een 

eetgelegenheid uitsluitend ter plaatse 

van de aanduiding 'horeca'; 

d. Muziekcentrum met ondergeschikte 

horeca uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'muziekcentrum'; 

e. Tankstation met LPG met 

ondergeschikte detailhandel uitsluitend 

ter plaatse van de aanduiding 

'tankstation'; 

f. Detailhandel, uitsluitend als 

ondergeschikte activiteit bij bedrijven; 

7. Wonen in een bedrijfswoning 

uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding bedrijfswoning. 

Voldaan moet worden 

aan het bepaalde in 

Hoofdstuk 4 en 

Hoofdstuk 5. 

n.v.t. functies zijn 

rechtstreeks toegelaten. 

 

2. Bijbehorende functie(s) Nadere uitleg of 

voorwaarden 

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

a. Bij de hoofdfuncties behorende 

voorzieningen. 

Voorbeelden: 

ontsluitingswegen en paden, 

parkeervoorzieningen, 

groenvoorzieningen, 

nutsvoorzieningen, water,  

waterhuishoudingkundige 

voorzieningen. 

n.v.t. functies zijn 

rechtstreeks toegelaten. 

11.2  Verboden functies en gebruik 

Binnen de locatie 'Bedrijventerrein in combinatie met overige functies' zijn de volgende 

functies en gebruik verboden: 

1. Functie(s) Nadere uitleg of 

voorwaarden 

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

a. Seksinrichtingen; 

b. Coffeeschop, smartshop, growshop; 

c. Shisa lounge 

n.v.t. . deze functies 

zijn geheel 

uitgesloten. 

Voor zover genoemd onder 

i zijn nieuwe risicovolle 

inrichtingen toegestaan , 
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d. Volumineuze detailhandel; 

e. Groothandel; 

f. Tankstation; 

g. Al dan niet ondergeschikte 

detailhandel in vuurwerk en 

vergelijkbare gevaarlijke stoffen; 

h. Speel-, gok of gamehal; 

i. Risicovolle inrichtingen, behoudens ter 

plaatse van de aanduiding 'risicovolle 

inrichting'; 

j. Geluidzoneringsplichtige inrichtingen; 

k. Inrichtingen die in belangrijke mate 

luchtverontreiniging veroorzaken; 

k. Vanaf de straatzijde zichtbare 

buitenopslag (anders dan een 

vuilcontainer e.d.). 

mits: 

- 100% letaliteitscontour 

(meest geloofwaardige 

scenario) valt niet over 

kwetsbare bestemmingen; 

- geen relevante toename 

groepsrisico; 

- contour van grens en 

richtwaarde van  

plaatsgebonden risico valt 

niet buiten de eigen 

inrichtingsgrens; 

- het betreft geen 

grootschalig bedrijf dat 

thuishoort op een locatie 

waar o.a. risicovolle 

inrichtingen worden 

geclusterd. 

11.3  Bouwregels bouwvlak 

Binnen de locatie 'Bedrijventerrein in combinatie met overige functies' gelden binnen het 

bouwvlak de volgende bouwregels: 

 Bouwregel Omgevingsvergunnig 

omgevingsplanactiviteit 

1. Maximale bouwhoogte a. de aangeduide hoogte; 

b. de maximale bouwhoogte 

mag worden overschreden 

door dakkapellen en 

ondergeschikte bouwdelen 

(zoals technische ruimten en 

antennes). 

overschrijden bouwhoogte, mits 

dit niet leidt tot onevenredige 

aantasting van de 

stedenbouwkundige kwaliteit van 

het bedrijventerrein en niet leidt 

tot onevenredige aantasting van 

de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

2. Maximale goothoogte 

(uitsluitend voor 

bedrijfswoningen) 

a. de aangeduide hoogte; 

b. de maximale goothoogte 

mag worden overschreden 

door dakkapellen en 

dakruimten. 

n.v.t. 

3. Bebouwingspercentage het aangeduide 

bebouwingspercentage op de 

verbeelding. 

overschrijden 

bebouwingspercentage, mits dit 

niet leidt tot onevenredige 

aantasting van de 

stedenbouwkundige kwaliteit van 

het bedrijventerrein en niet leidt 

tot onevenredige aantasting van 

de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

4. Dakhelling afdekken met plat dak is kap, mits dit niet leidt tot 
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verplicht, uitgezonderd ter 

plaatse van de aanduiding 

'bedrijfswoning'. 

onevenredige aantasting van de 

stedenbouwkundige kwaliteit van 

het bedrijventerrein en niet leidt 

tot onevenredige aantasting van 

de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

 

11.4  Overige bouwregels 

Binnen de locatie 'Bedrijventerrein in combinatie met overige functies' gelden de volgende 

overige bouwregels: 

 Bouwregel Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

1. Situering gebouwen 

en bijbehorende 

bouwwerken 

uitsluitend binnen het bouwvlak, 

tenzij in deze regels anders is 

geregeld 

n.v.t. 

2. Bouwhoogte 

erfafscheidingen  

max. 2,5 m n.v.t. 

3. Bouwhoogte 

bedrijfsinstallaties  

max. 3 m n.v.t. 

4. Bouwhoogte overige 

bouwwerken, geen 

gebouw zijnde 

max. 8 m n.v.t. 
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Artikel 12  Groen 

12.1  Toegestane functies en gebruik 

Binnen de locatie 'Groen' zijn de volgende functies en gebruik toegestaan: 

1. Hoofdfunctie(s) Nadere uitleg of 

voorwaarden 

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

a. Groen 

b. Water 

 n.v.t functies zijn 

rechtstreeks toegelaten. 

 

2. Bijbehorende functie(s) Nadere uitleg of 

voorwaarden 

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

a. Bij de hoofdfuncties behorende 

voorzieningen zoals voet- en fietspaden. 

Gebruik als 

calamiteitenroute en 

onderhoudsweg is 

toegestaan. 

n.v.t. functies zijn 

rechtstreeks toegelaten. 

12.2  Verboden functies en gebruik 

Binnen de locatie 'Groen' zijn de volgende functies en gebruik verboden: 

1. Functie(s) Nadere uitleg of 

voorwaarden 

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

a. Opslag zie Artikel 23 n.v.t. functie is verboden 
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Artikel 13  Openbare ruimte 

13.1  Toegestane functies en gebruik 

Binnen de locatie 'Openbare ruimte' zijn de volgende functies en gebruik toegestaan: 

1. Hoofdfunctie(s) Nadere uitleg of 

voorwaarden 

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

Functies die passend zijn in de openbare 

ruimte, waaronder in ieder geval worden 

begrepen: 

a. Ontsluitingswegen en paden, 

uitgezonderd ter plaatse van de 

aanduiding 'groen'; 

b. Parkeervoorzieningen, uitgezonderd ter 

plaatse van de aanduiding 'groen' 

c. Groenvoorzieningen; 

d. Nutsvoorzieningen; 

e. Water; 

f. Waterhuishoudkundige voorzieningen; 

Ter plaatse van de 

aanduiding 'groen' 

heeft bescherming 

van de bestaande 

groenstructuur 

prioriteit. 

Realiseren van (uitbreiding 

van) wegen, paden en 

parkeervoorzieningen ter 

plaatse van de aanduiding 

'groen', mits het groen dat 

hierbij verloren gaat, 

voldoende 

gecompenseerd wordt en 

er geen afbreuk wordt 

gedaan aan de 

groenstructuur op het 

bedrijventerrein. 

 

2. Bijbehorende functie(s) Nadere uitleg of 

voorwaarden 

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

a. Bij de hoofdfuncties behorende 

voorzieningen. 

Voorbeelden: 

bruggen/viaducten, 

tunnels, keermuren, 

straatmeubilair, 

duikers, leidingen. 

n.v.t. functies zijn 

rechtstreeks toegelaten. 

13.2  Verboden functies en gebruik 

Binnen de locatie 'Openbare ruimte' zijn de volgende functies en gebruik verboden: 

1. Functie(s) Nadere uitleg of 

voorwaarden 

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

 n.v.t. n.v.t. 

 

13.3  Bouwregels gebouwen 

Binnen de locatie 'Openbare ruimte' gelden voor gebouwen de volgende bouwregels: 

 Bouwregel Omgevingsvergunnig omgevingsplanactiviteit 

1. Maximale 

bouwhoogte 

3 m overschrijden maximale bouwhoogte mits dit vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is en dit 

niet leidt tot onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden. 

2. Maximum oppervlak 

per gebouw 

25 m2  overschrijden oppervlak per gebouw, mits dit niet 

leidt tot onevenredige aantasting van de 
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stedenbouwkundige kwaliteit van het 

bedrijventerrein en niet leidt tot onevenredige 

aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

13.4  Overige gebouwen 

Binnen de locatie 'Openbare ruimte' gelden de volgende overige bouwregels: 

 Bouwregel Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

1. Situering gebouwen en 

bijbehorende bouwwerken 

binnen de openbare ruimte n.v.t. 

2. Bouwhoogte overige 

bouwwerken, geen gebouw 

zijnde. 

max. 9 m overschrijden bouwhoogte mits dit 

noodzakelijk is voor een goed 

functioneren van (het betreffende 

bouwwerk binnen) de openbare 

ruimte en mits dit vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt 

aanvaardbaar is en niet leidt tot 

onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 
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Artikel 14  Water 

14.1  Toegestane functies en gebruik 

Binnen de locatie 'Water' zijn de volgende functies en gebruik toegestaan: 

1. Hoofdfunctie(s) Nadere uitleg of 

voorwaarden 

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

a. Vaarweg, transport over water; 

b. Haven; 

c. Water aan- en afvoer, alsmede voor de 

waterberging; 

d. Water; 

e. Waterhuishoudkundige voorzieningen. 

n.v.t. n.v.t. functies zijn 

rechtstreeks toegelaten. 

 

2. Bijbehorende functie(s) Nadere uitleg of 

voorwaarden 

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

a. Bij de hoofdfuncties behorende 

voorzieningen. 

Voorbeelden: 

bruggen/viaducten, 

tunnels, keermuren, 

kademuren, steigers, 

duikers, oevers, leidingen. 

n.v.t. functies zijn 

rechtstreeks toegelaten. 

14.2  Verboden functies en gebruik 

Binnen de locatie 'Water' zijn de volgende functies en gebruik verboden: 

1. Functie(s) Nadere uitleg of 

voorwaarden 

Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

a. Wonen (bijvoorbeeld in een woonboot) n.v.t. n.v.t. functie is verboden 

 

14.3  Bouwregels gebouwen 

Binnen de locatie 'Water' gelden voor gebouwen de volgende bouwregels: 

 Bouwregel Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

1. Toegestane bouwwerken Gebouwen zijn niet 

toegestaan. 

n.v.t. 

 

14.4  Overige bouwregels 

Binnen de locatie 'Water' gelden de volgende overige bouwregels: 

 Bouwregel Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

1. Situering bouwwerken, 

geen gebouw zijnde 

ter plaatse van het water n.v.t. 

2. Bouwhoogte overige max. 9 m overschrijden bouwhoogte mits dit 
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bouwwerken, geen gebouw 

zijnde. 

noodzakelijk is voor een goed 

functioneren van (het betreffende 

bouwwerk in of op) het water, mits 

dit vanuit stedenbouwkundig 

oogpunt aanvaardbaar is, mits dit 

niet leidt tot onevenredige 

aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden en mits 

advies is uitgebracht door de 

beheerder van het water. 
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Artikel 15  Algemene bouwregels (voor alle locaties) 

15.1  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. 

15.2  Ondergronds bouwen 

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende bouwregels: 

 Bouwregel Omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit 

1. Afstand tot perceelgrens min. 1 m n.v.t. 

2. Verticale diepte max. 4 m onder peil; 

direct aansluitend aan een 

bovengronds bouwwerk; 

voor een grotere verticale diepte, 

mits tot max. 10 m onder peil 

wordt gebouwd en de 

waterhuishouding niet wordt 

verstoord. Hierover dient advies 

door de waterbeheerder 

uitgebracht te worden. 

3. Situering toegang direct aansluitend aan een 

bovengronds bouwwerk. 

Voor een in- en uitrit voor een 

ondergrondse parkeergarage, 

mits de in- en uitrit: 

- in verkeerskundig opzicht niet 

leidt tot gevaar voor het verkeer; 

- een vlotte doorstroming van 

het verkeer niet belemmert. 

 

15.3  Parkeergelegenheid bij gebouwen 

Bij gebouwen dient op de volgende wijze te zijn voorzien in parkeergelegenheid: 

1. Parkeergelegenheid  1. Indien de omvang of de bestemming van een 

gebouw daartoe aanleiding geeft, moet ten 

behoeve van het parkeren of stallen van auto’s in 

voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of 

onder het gebouw, dan wel op of onder het 

onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. 

2. Aan het voorgaande (in voldoende mate ruimte 

aanbrengen) wordt voldaan indien wordt voldaan 

aan de minimale parkeerkencijfers opgenomen in 

de ASVV 2012 van het CROW, die in dit verband 

worden beschouwd als gemeentelijke 

beleidsregels. 

3. Indien de ASVV 2012 worden gewijzigd of 

herzien, wordt rekening gehouden met de 

gewijzigde of herziene parkeernormen. 

4. Parkeerplaatsen moeten altijd toegankelijk en 
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bereikbaar zijn. 

2. Minimale afmetingen parkeerruimten 1,80 m x 5,00 m 

3. Maximale afmetingen parkeerruimten 3,25 m x 6,00 m 

4. Minimale afmetingen gereserveerde 

parkeerruimte voor een gehandicapte 

(voor zover ruimte niet in lengterichting 

aan troittoir grenst) 

3,50 m x 5,00 m 

5. Ruimte voor laden en lossen van 

goederen 

Indien de bestemming van een gebouw 

aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte 

aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, 

moet in deze behoefte in voldoende mate zijn 

voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op 

of onder het onbebouwde terrein dat bij dat 

gebouw behoort. 

6. Omgevingsvergunning voor 

omgevingsplanactiviteit 

1. Afwijking van het vereiste van het aanbrengen 

van parkeerruimte kan worden toegestaan indien 

aangetoond wordt dat op andere wijze wordt 

voorzien in de parkeerbehoefte of dat op andere 

wijze parkeeroverlast wordt voorkomen, mits 

aandacht is besteed aan het aspect 

'duurzaamheid' in relatie tot mobiliteit.  

2. Voor het op andere wijze voorzien in de 

parkeerbehoefte of het op andere wijze 

voorkomen van parkeeroverlast kunnen 

maatwerkvoorschriften worden gesteld. 

 

15.4  Ruimte tussen bouwwerken 

1. De zijdelingse begrenzing van een bouwwerk moet ten opzichte van de zijdelingse 

grens van het erf zodanig zijn gelegen dat tussen dat bouwwerk en de op het 

aangrenzende erf aanwezige bebouwing geen tussenruimten ontstaan die: 

a. vanaf de hoogte van het erf tot 2,2 meter daarboven minder dan 1 meter breed 

zijn; 

b. niet toegankelijk zijn. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor bebouwing van ondergeschikte aard 

op het erf of op het aangrenzende erf. 

3. Het bevoegd gezag kan met een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit van 

het eerste lid afwijken, indien voldoende mogelijkheid aanwezig is voor reiniging en 

onderhoud van de vrij te laten ruimte. 
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15.5  Bodemverontreiniging 

Indien sprake is van een (vermeend) geval van bodemverontreiniging moeten de volgende 

regels in acht genomen worden: 

1. Verbod tot bouwen op 

verontreinigde bodem. 

Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of 

gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de 

gebruikers, mag niet worden gebouwd voorzover dat 

bouwen betrekking heeft op een bouwwerk: 

a. waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen 

zullen verblijven; 

b. voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning 

voor het bouwen is vereist; en  

1. dat de grond raakt, of  

2. waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet 

wordt gehandhaafd. 

2. Voorwaarden aan 

omgevingsvergunning voor 

bouwen. 

In afwijking van het verbod tot bouwen op verontreinigde 

bodem en onverminderd het bepaalde in artikel 2.4 van de 

Regeling omgevingsrecht kan het bevoegd gezag 

voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor 

het bouwen, in het geval zij op grond van het in de Regeling 

omgevingsrecht bedoelde onderzoeksrapport en/of andere 

bij hen bekende onderzoeksresultaten dan wel op grond van 

het overeenkomstig het tweede lid van artikel 39 van de Wet 

bodembescherming goedgekeurde saneringsplan bedoeld 

in artikel 39, eerste lid, van die Wet van oordeel zijn, dat de 

bodem niet geschikt is voor het beoogde doel maar door 

het stellen van voorwaarden alsnog geschikt kan worden 

gemaakt. 

3. Vereisten bodemonderzoek 

(art. 8 lid 4 Woningwet). 

a. Bevat de resultaten van een milieuhygiënisch 

bodemonderzoek dat niet ouder is dan 2 jaar (mits deze 

resultaten nog actueel zijn) verricht volgens NEN 

5740:2009+A1:2016 nl, in overeenstemming met het 

onderzoeksprotocol dat volgt uit figuur 1; 

b. Als op basis van het onderzoek aanleiding bestaat te 

veronderstellen dat asbest, daaronder mede begrepen 

asbestvezels, -deeltjes of –stof, in de bodem aanwezig is, 

vindt het onderzoek mede plaats op de wijze als voorzien in 

NEN 5707:2015 nl. 

4. Plicht tot het indienen van 

een onderzoeksrapport (artikel 

2.4 Regeling omgevingsrecht). 

a. Plicht geldt niet als het bouwen betrekking heeft op een 

bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan een 

bouwwerk als genoemd in het Besluit omgevingsrecht, 

artikelen 2 en 3 van bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht. Deze verwijzing geldt niet voor de 

hoogtebepalingen artikelen 2 en 3 van bijlage II van het 

Besluit omgevingsrecht; 

b. Het bevoegd gezag staat een geheel of gedeeltelijke 

afwijking van de plicht toe, als voor toepassing van artikel 

2.4.1 bij het bevoegd gezag reeds bruikbare en actuele 
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onderzoeksresultaten beschikbaar zijn. 

5. Plicht tot het indienen van 

een onderzoeksrapport bij 

bouwwerken met beperkte 

instandhoudingstermijn. 

Het bevoegd gezag kan een gedeeltelijk afwijken van de 

plicht toestaan voor een bouwwerk met een beperkte 

instandhoudingtermijn, als bedoeld in artikel 2.23 Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.16 van 

het Besluit omgevingsrecht, als uit het in NEN 5725, uitgave 

2009, bedoelde vooronderzoek naar het historisch gebruik 

en naar de bodemgesteldheid blijkt, dat de locatie 

onverdacht is dan wel de gerezen verdenkingen een volledig 

veldonderzoek volgens NEN 5740:2009+A1:2016 nl niet 

rechtvaardigen. 

6. Tijdstip uitvoeren 

bodemonderzoek. 

Als het bouwen pas kan plaatsvinden nadat de aanwezige 

bouwwerken zijn gesloopt, dient het bodemonderzoek 

plaats te vinden nadat is gesloopt en voordat met de bouw 

wordt begonnen. 

7. Instandhouden 

isolatiemaatregel Ridderhaven 

(Donkerslootsedijk). 

De aangebrachte isolatievoorziening (asfaltverharding en 

betonvloeren) moet in stand worden gehouden. De 

asfaltbestrating inclusief de aansluitingen van riolering en 

bouwwerken moet regelmatig worden geïnspecteerd en 

worden onderhouden. Hiertoe heeft de gebruiker van dit 

terrein een inpectie- en onderhoudsschema en een 

procedure voor herstelwerkzaamheden opgesteld. Bij 

geconstateerde beschadigingen, verzakkingen of andere 

beschadigingen van de asfaltbestrating, moet deze 

onmiddellijk worden gerepareerd. 

8. Verbod 

grondwerkzaamheden 

Ridderhaven 

(Donkerslootsedijk). 

Ter plaatse van de aangebrachte isolatievoorziening is het 

verboden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning grondwerkzaamheden uit te voeren, 

tenzij daarvan melding is gedaan aan het bevoegd gezag 

Wet bodembescherming dan wel Waterwet en dit bevoegd 

gezag heeft ingestemd met de werkzaamheden. 
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Artikel 16  Welstand 

16.1  Algemeen 

1. Voor het uiterlijk van bouwwerken gelden, behoudens het bepaalde in artikel 16.2 en 

16.3, geen bijzondere eisen van welstand. 

2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet indien er sprake is van ernstige strijd met de redelijke 

eisen van welstand, waarvan sprake is bij een buitensporigheid in het uiterlijk die ook 

voor niet-deskundigen evident is en die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van 

het bedrijventerrein. 

3. Een buitensporigheid als bedoeld in lid 2 kan bijvoorbeeld betrekking hebben op: 

a. Het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk van zijn omgeving; 

b. Ernstig verval van bouwwerken; 

c. Het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij 

aanpassing van een bouwwerk; 

d. Armoedig materiaalgebruik; 

e. Toepassing van felle en/of (sterk) contrasterende kleuren; 

f. Te opdringerige reclames; 

g. Een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is. 

16.2  Vrijstaande reclamezuilen 

1. Vrijstaande reclamezuilen zijn alleen toegestaan mits de getoonde reclame een 

directe relatie heeft met het ter plaatse gevestigde bedrijf. 

2. Vrijstaande reclamezuilen moeten (in afwijking op de hoofdregel van artikel 16.1) 

voldoen aan redelijke eisen van welstand.  

3. De redelijke eisen van welstand bedoeld in het eerste lid zijn opgenomen in de 

beleidsregels 'Welstand Ridderkerk' (objectgerichte welstandscriteria, object 4). 

Indien dit welstandsbeleid wordt gewijzigd of herzien, wordt rekening gehouden met 

deze wijziging of herziening. 

16.3  Welstand zones 

1. Voor bouwwerken gelegen in Welstand zones geldt (in afwijking op de hoofdregel 

van artikel 16.1) dat het uiterlijk daarvan moet voldoen aan de volgende bijzondere 

redelijke eisen van welstand. 

2. Aan de bijzondere redelijke eisen van welstand bedoeld in het eerste lid is voldaan 

als een positieve beoordeling wordt gegeven op de volgende aspecten: 

a. Ligging 

 gebouwen zijn georiënteerd op de weg of op de rivier de Noord; 

 representatieve, openbare en woonfuncties zijn naar de straat gericht; 

 de rooilijnen kunnen verspringen ten opzichte van elkaar; 

 opslag vindt bij voorkeur uit het zicht plaats. 

b. Massa 

 gebouwen zijn in principe individueel en afwisselend; 

 gebouwen zijn eenvoudig van opbouw; 

 gebouwen bestaan bij voorkeur uit een ongedeelde hoofdmassa; 

 gebouwen hebben een onderbouw van twee lagen met een plat of hellend 

dak. 

c. Architectonische uitwerking 

 de architectonische uitwerking is soms sober maar in ieder geval zorgvuldig; 

 accenten en geledingen ten behoeve van het onderscheiden van functies 
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zijn wenselijk; 

 wijzigingen in stijl, maat en afwerking zijn afgestemd op het hoofdvolume. 

d. Materiaal- en kleurgebruik 

 gevels zijn van baksteen, een enkele keer gepleisterd of van plaatmateriaal; 

 onderlinge samenhang is uitgangspunt voor het kleurgebruik, waarbij 

terughoudende kleuren de voorkeur hebben maar bij zorgvuldige 

toepassing ook felle kleuren mogelijk zijn. 
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Hoofdstuk 4  Regels voor overige activiteiten 

Artikel 17  Activiteiten met gevolgen voor milieuwaarden 

17.1  Melding 

17.1.1  Meldingsplicht aanvangen of veranderen functie dan wel ingrijpende wijziging 

bedrijfsvoering met mogelijk negatieve gevolgen voor milieuwaarden 

1. Het aanvangen of veranderen van een functie dan wel een ingrijpende wijziging van 

de bedrijfsvoering, met mogelijk negatieve gevolgen voor de milieuwaarden in 

artikel 17.2 en / of een verhoging van de CO2-uitstoot tot gevolg, is uitsluitend 

toegestaan indien daarvoor een melding is gedaan volgens het bepaalde in artikel 

17.1.2. 

2. Bij de melding dient: 

a. te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de normen zoals opgenomen in 

artikel 17.2; 

b. te worden aangetoond dat geen verhoging van de CO2-uitstoot plaats vindt, 

dan wel dat deze binnen het plangebied gecompenseerd wordt middels de 

saldobenadering; en 

c. te worden beschreven op welke wijze aan de inspanningsverplichting in artikel 

18.2 voldaan wordt. 

3. Het college van burgemeester en wethouders kan, indien dat voor de 

omgevingskwaliteit van belang is, maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de 

gemelde activiteiten en met betrekking tot de aspecten genoemd in lid 2. 

4. Een melding is niet noodzakelijk indien er redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan dat 

wordt voldaan aan de milieuwaarden in artikel 17.2 en / of geen verhoging van de 

CO2-uitstoot zal optreden. 

17.1.2  Regels voor het doen van een melding en voor de inhoud van de melding 

1. De melding wordt tenminste vier weken voor aanvang van de activiteit gedaan bij 

het college van burgemeester en wethouders. 

2. De melding wordt, indien van toepassing, bij voorkeur gelijktijdig gedaan met de 

melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

3. Bij de melding worden de volgende gegevens verstrekt:  

a. adres en nummer van de Kamer van Koophandel van het bedrijf; 

b. naam en adres van degene die de functie aanvangt dan wel verandert en, indien 

dit iemand anders is, van degene die het bedrijf drijft of zal drijven; 

c. tijdstip waarop de verandering in werking zal worden gebracht; 

d. aard en omvang van de activiteiten en processen in het bedrijf; 

e. indeling en uitvoering van het bedrijf, waarbij de grenzen van het terrein van het 

bedrijf, de ligging en de indeling van de gebouwen en de functie van de te 

onderscheiden ruimten worden aangegeven; 

f. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van 

het bedrijf ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van 

een noordpijl. 

4. Indien nodig gaat de melding vergezeld van een onderzoeksrapport waaruit blijkt: 

a. dat voldaan wordt aan de van toepassing zijnde milieuwaarden; 

b. wat de gevolgen voor de CO2-uitstoot zijn; en  
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c. de (mate van) energieneutraliteit van de bedrijfsvoering. 

17.1.3  Omgevingsvergunning voor omgevingsplanactiviteit 

1. Indien niet aan de normen opgenomen in artikel 17.2 wordt voldaan, kan niet 

worden volstaan met een melding als bedoeld in artikel 17.1.1 behoudens het 

bepaalde in het volgende lid. 

2. Het bevoegd gezag kan in de situatie als bedoeld in lid 1, in afwijking van het 

bepaalde in artikel 17.1.1 lid 1 een omgevingsvergunning (voor een 

omgevingsplanactiviteit) verlenen voor afwijking van de betreffende norm(en), 

waarbij een specifieke beoordeling op maat plaatsvindt, met de normen van artikel 

17.2 en het bepaalde in artikel 2 als referentiekader. 

17.2  Normen voor veroorzaken van milieuhinder 

17.2.1  Geluid 

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de tot de 

inrichting behorende toestellen en installaties en door de tot de inrichting 

behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten mag niet meer bedragen dan 

de op de Kaart grenswaarden geluid (bij deze regels) aangeven waarden. 

2. Het maximale geluidniveau (LAmax) veroorzaakt door de tot de inrichting behorende 

toestellen en installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte 

werkzaamheden en/of activiteiten mag niet meer bedragen dan de op de Kaart 

grenswaarden geluid (bij deze regels) aangeven waarden + 10 dB. 

3. Aan de normen van de Kaart grenswaarden geluid wordt geacht te worden voldaan, 

indien: 

a. de afstand van de inrichting tot de immissielijnen op de "Kaart grenswaarden 

geluid" groter is dan 200 meter; 

b. bij een afstand kleiner dan 200 meter kan dit worden bepaald aan de hand van 

een door het college van burgemeester en wethouders op te stellen 

beoordelingslijst. 

4. Ook indien sprake is van cumulatie van geluid van wegverkeer en geluid van 

bedrijven gelden de bovenvermelde binnenwaarden voor dat gecumuleerde 

geluidniveau. 

5. De normen van lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op bestaande bedrijfswoningen. 

Voor die woningen gelden de regels van het Activiteitenbesluit. 

6. Voor festiviteiten, evenementen en overige geluidshinder niet afkomstig van 

bedrijven geldt de normstelling en beoordelingsmethodiek voor geluid uit hoofdstuk 

4, Afdeling 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2018. Indien de 

Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2018 wordt gewijzigd of herzien, 

wordt rekening gehouden met de gewijzigde of herziene normstelling en 

beoordelingsmethodiek voor geluid. 

7. De Handleiding meten en rekenen Industrielawaai uit 1999 is van toepassing bij het 

bepalen van de in voorgaande voorschriften toegestane waarden. 

8. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen voor de emissie- of 

immissienormen per bedrijf indien nodig voor het waarborgen van het geluidsniveau 

als bedoeld onder 1. 
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17.2.2  Geur 

1. De geurhinder veroorzaakt door een bedrijf  op het bedrijventerrein bedraagt niet 

meer dan aangegeven in onderstaande tabel (immissienormen). 

 

Toetsingspunt Gemiddelde 

geurconcentratie 

Piekbelasting 

Maximaal geurniveau op de grens van 

woonpercelen,  bestaande uit 

woningen incl. tuinen en erven, voorzien 

van de bestemming of functie 'wonen' 

en/of 'tuin' of een vergelijkbare 

bestemming of functie, niet zijnde 

bedrijfswoningen. 

0,5 ouE/m3 als 

98-percentielwaarde    

2,5 ouE/m3 als 

99,99-percentielwaarde 

Maximaal geurniveau op de grens van 

natuur- of rercreatiegebied of terreinen 

met verblijfsrecreatieve objecten, 

voorzien van de bestemming of functie 

'natuur' of 'recreatie' of een 

vergelijkbare bestemming of functie. 

0,5 ouE/m3 als 

98-percentielwaarde    

2,5 ouE/m3 als 

99,99-percentielwaarde 

 

2. Voor bedrijven die nu binnen het plangebied zijn gevestigd, gelden voor hun 

bestaande activiteiten op hun huidige terrein de vigerende geurvoorschriften uit de 

milieu- of omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit. Significante uitbreidingen 

en wijzigingen van de bedrijfsvoering worden wel getoetst aan de nieuwe planregels.  

17.2.3  Licht 

1. De hoeveelheid licht veroorzaakt door en/of verband houdende met een bedrijf op 

het bedrijventerrein, zoals terreinverlichting en reclame-uitingen, bedraagt niet meer 

dan aangegeven in onderstaande tabel (immissienormen). 

 

     Dagdeel 

Toetsingspunt 

07.00 - 

19.00 

19.00 - 

23.00 

23.00 - 

07.00 

Verlichtingssterkte Ev (lx) op de grens van woonpercelen 

(dus woningen incl. tuinen en erven, voorzien van de 

bestemming of functie 'wonen' en/of 'tuin' of een 

vergelijkbare bestemming of functie, niet zijnde 

bedrijfswoning). 

10 lx 10 lx   2 lx 

17.3  Maatwerkvoorschriften 

Het bevoegd gezag kan met het oog op een goed woon- en leefklimaat in de omgeving van 

het bedrijventerrein naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 17.1, 

maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot: 

a. geluid(hinder), voor zover nodig in aanvulling op of afwijking van het bepaalde 

in artikel 17.2.1; 
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b. geur(hinder), voor zover nodig in aanvulling op of afwijking van het bepaalde in 

artikel 17.2.2; 

c. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag de houtopstanden 

te vellen of te doen vellen die staan vermeld op de Groene Kaart (bij deze 

regels). 

d. trillingen; 

e. stofhinder; 

f. luchtkwaliteit 

g. externe veiligheid (voorkoming en bestrijding van calamiteiten); 

h. bodemkwaliteit 

i. duurzaamheid; 

j. gezondheid; 

k. visuele uitstraling. 
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Artikel 18  Energietransitie 

18.1  Zorgplicht 

Voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 2.1 houdt in ieder geval 

in dat bedrijven in hun bedrijfsvoering voldoende rekening houden met een duurzame, 

CO2-arme energievoorziening. 

18.2  Aanvangen of veranderen functie dan wel ingrijpende wijziging bedrijfsvoering 

1. Het aanvangen of veranderen van een functie dan wel een ingrijpende wijziging van 

de bedrijfsvoering, met mogelijk negatieve gevolgen voor de milieuwaarden en / of 

een verhoging van de CO2-uitstoot is alleen toegestaan indien dit gepaard gaat met 

de inspanning tot het zoveel mogelijk energieneutraal inrichten van de 

bedrijfsvoering. 

2. Het college van burgemeester en wethouders kan beleidsregels vaststellen ter 

concretisering of uitwerking van de in het eerste lid opgenomen voorwaardelijke 

verplichting. Indien deze beleidsregels worden gewijzigd of herzien, wordt rekening 

gehouden met deze wijziging of herziening. 

18.3  Uitvoeringsprogramma 

1. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks een 

uitvoeringsprogramma voor het plangebied vast. 

2. Het uitvoeringsprogramma, zoals vermeld onder lid 1, bevat ten minste grens-, richt- 

en/of streefwaarden voor opwekking van duurzame energie, energiebesparing en de 

afbouw van de aardgasvoorziening voor het plangebied.  

18.4  Experimenteerbepaling 

1. Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van wettelijke bepalingen 

en bindende provinciale regels, bij wijze van experiment afwijken van het bepaalde in 

dit omgevingsplan; 

2. Een experiment wordt alleen aangewezen als dit beoogt bij te dragen aan de in 

artikel 18.3 genoemde doelstelling; 

3. Bij de afwijking als bedoeld onder a wordt in ieder geval bepaald 

a. wat het doel van het experiment is; 

b. wat de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving zijn; 

c. wat de tijdsduur van het experiment is, waarbij geldt dat het experiment niet 

langer duurt dan nodig is voor het doel van het experiment; 

d. van welke regels van dit omgevingsplan kan worden afgeweken; 

e. welke afwijkingen zijn toegestaan; 

f. voor welk gebied of voor welke besluiten die afwijkingen zijn toegestaan; 

g. hoe lang die afwijkingen ten hoogste zijn toegestaan; 

h. welke afwijkingen na afloop van het experiment toegestaan blijven; 

i. hoe de evaluatie van het experiment wordt uitgevoerd en hoe vaak tussentijds 

wordt gemonitord met het oog op het uitvoeringsprogramma als genoemd  in 

artikel 18.3; 

j. op welke wijze de gemeenteraad wordt geïnformeerd over het experiment. 

4. Afwijkingen als bedoeld in lid 3, zijn alleen toegestaan wanneer het in 

overeenstemming brengen met de regelgeving na afloop van het experiment 

onevenredig is in verhouding tot het te beschermen belang van de fysieke 
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leefomgeving. 

5. Als uit de monitoring en evaluatie, zoals bedoeld in lid 3, onder i, blijkt dat het 

experiment niet bijdraagt aan het uitvoeringsprogramma, zoals bedoeld in artikel 

18.3, neemt degene die het experiment uitvoert maatregelen gericht op het bereiken 

van die doelstelling. 

6. Als de te nemen maatregelen niet toereikend zijn, kunnen burgemeester en 

wethouders besluiten om het experiment te beëindigen. Aan dat besluit kunnen 

voorschriften worden verbonden. 

7. Als de evaluatie van een experiment aanleiding geeft tot het aanpassen van 

regelgeving, kunnen burgemeester en wethouders, in afwijking van de maatregel 

waarbij de tijdsduur van het experiment is bepaald, een besluit nemen om die 

tijdsduur met ten hoogste vijf jaar te verlengen met het oog op het aanpassen van 

die regelgeving. 

 

Artikel 19  Functiewijziging met gevolgen voor parkeerbehoefte 

1. Het is verboden een bestaande functie te wijzigen of een nieuwe functie aan te 

vangen indien dit leidt tot een substantiële toename van de parkeerbehoefte. 

2. Van een substantiële toename van de parkeerbehoefte is sprake indien de 

parkeerbehoefte van de bestaande functie (berekend op basis van de 

parkeerkencijfers opgenomen in de ASVV 2012 van het CROW) met meer dan 10 % 

toeneemt. Bij nieuwvestiging is altijd sprake van een substantiële toename. 

3. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit 

verlenen voor afwijking van het bepaalde in het eerste lid, mits op eigen terrein 

wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen of anderzins gewaarborgd is dat 

parkeeroverlast wordt voorkomen en mits aandacht is besteed aan het aspect 

'duurzaamheid' in relatie tot mobiliteit middels een vooraf te overleggen 

mobiliteitsplan. Indien nodig kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld. 

4. Aan het voorgaande (voorzien in voldoende parkeerplaatsen) wordt voldaan indien 

wordt voldaan aan de minimale parkeerkencijfers opgenomen in de ASVV 2012 van 

het CROW, die in dit verband worden beschouwd als gemeentelijke beleidsregels. 

Indien de ASVV 2012 worden gewijzigd of herzien, wordt rekening gehouden met de 

gewijzigde of herziene parkeernormen. 

  

Artikel 20  Kappen of rooien van houtopstanden 

1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag de houtopstanden te 

vellen of te doen vellen die staan vermeld op de Groene Kaart (bij deze regels). 

2. De vergunning kan worden geweigerd op grond van: 

a. de natuurwaarde van de houtopstand; 

b. de landschappelijke waarde van de houtopstand; 

c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon; 

d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand; 

e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; 

f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand. 

3. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen 

voorschriften. 
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Artikel 21  Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg 

1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan 

overeenkomstig de publieke functie daarvan, als: 

a. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de 

bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan 

wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van 

de weg; 

b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet 

voldoet aan de redelijke eisen van welstand zoals uiteen gezet in artikel 20. 

2. Het plaatsen, aanbrengen of hebben van voorwerpen of stoffen op dat gedeelte van 

de weg dat is ingericht als blindenroute, alsmede binnen een strook van 60 cm ter 

weerszijde daarvan, wordt in ieder geval aangemerkt als een gevaar voor het veilig 

gebruik van de weg. 

3. Het bevoegd gezag kan in het belang van de woon- en leefomgeving nadere regels 

stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen. 

4. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het 

in het eerste lid gestelde verbod. 

5. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor: 

a. evenementen; 

b. standplaatsen. 

6. Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp 

wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de 

Wegenverkeerswet, of het Provinciaal wegenreglement. 

 

Artikel 22  Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg 

1. Het is verboden een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een 

weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of 

anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg. 

2. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het 

in het eerste lid gestelde verbod.  

3. Het verbod in het eerste lid geldt niet: 

a. voor overheden bij het uitvoeren van hun publieke taak; 

b. voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek 

van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, het Provinciaal 

wegenreglement, de Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de daarop 

gebaseerde Algemene verordening ondergrondse infrastructuren. 
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Artikel 23  Opslag voertuigen, vaartuigen, afvalstoffen 

1. Het is verboden op een door het college van burgemeester en wethouders 

aangewezen plaats buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de 

openlucht en buiten de weg gelegen in het belang van het uiterlijk aanzien van de 

gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van 

schade aan de openbare gezondheid, de volgende voorwerpen of stoffen op te 

slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben: 

a. onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of 

vaartuigen of onderdelen daarvan; 

b. bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan; 

c. kampeermiddelen of onderdelen daarvan, indien het plaatsen of aanwezig 

hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een 

commercieel doel; 

2. Het is verboden op een door het college van burgemeester en wethouders 

aangewezen plaats een bepaald voorwerp of bepaalde stof op te slaan, te plaatsen 

of aanwezig te hebben. 

3. Het college van burgemeester en wethouders kan bij de aanwijzing als bedoeld in 

het eerste en tweede lid nadere regels stellen. 

4. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp 

wordt voorzien door de Provinciale Verordening. 

 

Artikel 24  Hinderlijke of gevaarlijke reclame 

Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door 

middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt 

gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving. 

 

Artikel 25  Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 

1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te 

plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig als 

functie in het omgevingsplan is toegekend. 

2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik 

door de rechthebbende op een terrein, tenzij dit in strijd is met hetgeen is bepaald in 

Hoofdstuk 3. 

3. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het 

verbod als bedoeld in het eerste lid. 

4. De omgevingsvergunning kan worden geweigerd in het belang van: 

a. de veiligheid; 

b. de volksgezondheid; 

c. de bescherming van het milieu; 

d. de bescherming van natuur en landschap. 

5. Het college van burgemeester en wethouders kan plaatsen aanwijzen waarop het 

verbod van het eerste lid niet geldt. Het college van burgemeester en wethouders 

kan daarbij nadere regels stellen in het belang van de gronden, genoemd in het 

vierde lid. 
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Artikel 26  (Slaap)verblijf op de weg, in voertuigen en in kampeermiddelen 

1. Het is verboden op de weg, al dan niet in een motorvoertuig, te slapen, dan wel op 

of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent, caravan of een soortgelijk of ander 

onderkomen te plaatsen met het kennelijke doel dit als slaapplaats te gebruiken of 

daarin te slapen dan wel gelegenheid daartoe te bieden. 

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het gebruik van een eenvoudig 

kampeermiddel tijdens het beoefenen van de hengelsport.  
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Artikel 27  Parkeerexcessen 

27.1  Defecte voertuigen 

Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen 

gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op 

de weg te parkeren. 

27.2  Voertuigwrakken 

1. Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud 

en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren. 

2. Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 

door de Wet milieubeheer. 

27.3  Kampeermiddelen e.d. 

1. Het is verboden een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, 

keetwagen, boottrailer of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel 

anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt: 

a.  langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te 

hebben; 

b. op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats te 

parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de 

gemeente. 

2. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het 

in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod. 

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde 

onderwerp wordt voorzien door het Provinciaal wegenreglement of de Provinciale 

landschapsverordening. 

27.4  Parkeren van reclamevoertuigen 

1. Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van 

handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee 

handelsreclame te maken. 

2. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het 

in het eerste lid bedoelde verbod. 

27.5  Parkeren van grote voertuigen 

1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van 

meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door 

het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het 

uiterlijk aanzien van de gemeente. 

2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van 

meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit 

parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van 

beschikbare parkeerruimte. 

3. Het verbod in het tweede lid geldt niet op werkdagen van maandag tot en met 

vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur. 

4. Het verbod in het tweede lid is voorts niet van toepassing op campers, 

kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer 
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dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden. 

5. Het college kan een ontheffing verlenen voor afwijking van de in het eerste en 

tweede lid gestelde verboden. 

27.6  Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen 

1. Het is verboden voertuigen, niet zijnde voertuigen als bedoeld in artikel 27.5, in de 

directe omgeving van woningen te parkeren op een zodanige wijze dat daardoor het 

uitzicht van bewoners en gebruikers op hinderlijke wijze wordt belemmerd. 

2. Het verbod in het eerste lid geldt niet: 

a. op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur; 

b. gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van 

werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse 

noodzakelijk is. 

27.7  Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen 

1. Het is verboden met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in 

een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of 

groenstrook. 

2. Het verbod bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing: 

a. op de weg; 

b. op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden door of vanwege de 

overheid; 

c. op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die 

voor dit doel zijn bestemd. 

3. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen ter afwijking van het 

verbod bedoeld in het eerste lid. 

 

Artikel 28  Innemen standplaats 

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een 

standplaats in te nemen of te hebben. 

2. De vergunning worden geweigerd: 

a. in het belang van de veiligheid; 

b. in het belang van de volksgezondheid; 

c. in het belang van de bescherming van het milieu;  

d. indien de standplaats, niet zijnde een bouwwerk, hetzij op zichzelf hetzij in 

verband met de omgeving niet voldoet aan eisen van redelijke welstand zoals 

uiteen gezet in artikel 20; 

e. indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel 

van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de 

vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een 

verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt. 

3. Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder 

omgevingsvergunning een standplaats wordt of is ingenomen. 

4. Het verbod bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde 

onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken, of het Provinciaal wegenreglement. 
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Artikel 29  Crossterreinen 

1. Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig als 

bedoeld in artikel 1, onderdeel z, en een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onderdeel 

i van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een wedstrijd dan wel, 

ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen 

houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een 

bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben. 

2. Het college van burgemeester en wethouders kan terreinen aanwijzen waarvoor het 

verbod niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen voor het gebruik van 

deze terreinen: 

a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast; 

b. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en 

ter bescherming van andere milieuwaarden; 

c. in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid 

bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan wat artikel 1 van de 

Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat. 

4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp 

wordt voorzien door de Wet milieubeheer of het Besluit geluidproductie 

sportmotoren. 
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Hoofdstuk 5  Regels voor sectorale aspecten 

Artikel 30  Milieuzone - boringsvrijezone 

30.1  Inrichtingen 

Het is verboden binnen de gebiedsaanduiding 'Milieuzone - boringsvrijezone' een inrichting 

die behoort tot een categorie die is aangewezen in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht 

op te richten of in werking te hebben waarbinnen zich een gesloten of een open 

bodemenergiesysteem bevindt of wordt geinstalleerd. 

30.2  Gedragingen buiten inrichtingen 

1. Het is verboden binnen de gebiedsaanduiding 'Milieuzone - boringsvrijezone' buiten 

inrichtingen: 

a. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben; 

b. de grond dieper te roeren dan 2,5 meer onder het maaiveld of anderszins 

werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen 

worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van 

de slechtsdoorlatende bodemlagen kunnen aantasten; onder deze werken 

worden in elk geval verstaan bodemstabiliseringswerken, grond- en 

funderingswerken en het plaatsen en verwijderen van damwanden en heipalen. 

c. een gesloten of open bodemenergiesysteem te installeeren, in exploitatie te 

nemen of te hebben. 

2. De in artikel 30.2, lid 1, onder a en b, gestelde verboden gelden niet voor: 

a. het oprichten van boorputten ten behoeve van het grondwaterbeheer voorzover 

daarvoor een vergunning krachtens de Waterwet is vereist; 

b. het saneren van de bodem dan wel het verrichten van handelingen tengevolge 

waarvan een verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, 

indien voor dat saneren of die handelingen in het kader van de Wet 

bodembescherming opdracht of toestemming is gegeven; 

c. het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een verleende vergunning 

als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet; 

d. het heien van palen, mits geen palen met verbrede voet worden gebruikt. 

30.3  Ontheffing 

1. Het college van burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het 

verbod in artikel 30.2, lid 1, onder a, b en c. 
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Artikel 31  Archeologische (verwachtings)waarden 

31.1  Bouwverbod en verbod uitvoeren werken en werkzaamheden 

Op de gronden met archeologische waarden mag in het belang van de archeologische 

monumentenzorg in afwijking van het bepaalde in Hoofdstuk 3 slechts worden gebouwd en 

mogen slechts werken en werkzaamheden worden uitgevoerd en/of op een andere manier 

de bodem worden verstoord als de waarden in onderstaande tabel niet worden 

overschreden.  

 Verstoringsdiepte Terreinoppervlakte van de 

bodemverstorende activiteit 

hoge archeologische 

verwachting (archeologie 1) 

0,50 m beneden maaiveld 100 m2 

middel hoge archeologische 

verwachting (archeologie 2) 

0,50 m beneden maaiveld 200 m2 

lage archeologische 

verwachting (archeologie 3) 

0,80 m beneden maaiveld 200 m2 

water (archeologie 4) huidige onderwaterbodem 200 m2 

31.2  Specificatie werken en werkzaamheden 

Onder werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 31.1 wordt verstaan: 

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, 

afgraven; 

e.  het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband 

houdende  constructies e.d.; 

f.  het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen. 

31.3  Uitzonderingen verbod 

Het bepaalde in artikel 31.1 is niet van toepassing op: 

a. normaal onderhoud en beheer; 

b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis; 

c. werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering waren op het moment van 

inwerkingtreding van het plan; 

d. bestaande weg- en leidingcunetten; 

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

oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering; 

f. een bouwwerk dat of werken en werkzaamheden die uitsluitend voor 

archeologisch onderzoek is respectievelijk zijn bestemd; 

g. gronden die door het college van burgemeester en wethouders archeologisch 

zijn vrijgegeven (op basis van verricht archeologisch onderzoek). 
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31.4  Omgevingsvergunning voor omgevingsplanactiviteit 

1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning (voor een 

omgevingsplanactiviteit) afwijken van het verbod van artikel 31.1 als de aanvrager 

een rapport overlegt waaruit naar het oordeel van het bevoegd gezag blijkt dat door 

de activiteit archeologische waarden niet onevenredig worden geschaad en/of het 

behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden geborgd, al 

dan niet door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning te verbinden 

voorschriften. 

2. Het bevoegd gezag kan de volgende voorschriften verbinden aan de 

omgevingsvergunning: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor 

archeologische/monumentale waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die 

voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties, 

alsmede voorschriften betreffende de gevolgen bij vondsten die worden gedaan 

tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. 
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Artikel 32  Leidingen 

32.1  Leiding - Ondergronds 

32.1.1  Bouwactiviteiten 

Binnen de aanduiding 'Leiding - Ondergronds' moeten bij bouwactiviteiten de volgende 

regels in acht genomen worden: 

1. Verbod bouwen anders dan ten 

behoeve van de leiding. 

In afwijking van het bepaalde in de regels voor 

bouwactiviteiten, mag ter plaatse van de aanduiding 

'Leiding - Ondergronds' uitsluitend worden gebouwd 

ten behoeve van de betreffende leiding. 

2. Uitzondering op verbod. Het verbod geldt niet als het bouwplan betrekking heeft 

op vervanging, vernieuwing of verandering van 

bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte en 

bouwhoogte niet worden vergroot. 

3. Omgevingsvergunning voor 

omgevingsplanactiviteit. 

Van het verbod kan worden afgeweken indien: 

a. dit niet nadelig is voor een goed en veilig 

functioneren van de leiding; 

b. advies is uitgebracht door de leidingbeheerder; 

c. voor zover sprake is van een gasleiding: geen sprake is 

van een kwetsbaar object (tenzij een voldoende veilig 

woon- en leefmilieu kan worden gerealiseerd). 

32.1.2  Overige werkzaamheden 

Binnen de aanduiding 'Leiding - Ondergronds' moeten bij overige werkzaamheden de 

volgende regels in acht genomen worden: 

1. Verbod verrichten werken en 

werkzaamheden. 

a. aanbrengen of verwijderen van diepwortelende 

beplanting en bomen; 

b. aanleggen van wegen of paden en andere 

oppervlakteverhardingen; 

c. indrijven van voorwerpen in de bodem; 

d. uitvoeren van grondbewerkingen zoals afgraven, 

ontginnen en ophogen; 

e. aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, 

vijvers en andere wateren; 

f. permanent opslaan van goederen. 

2. Uitzonderingen op verbod. a. normaal beheer en onderhoud aan de leiding of ten 

behoeve van de toegestane functies; 

b. anderszins werken ten behoeve van de leiding (zoals 

aanleg); 

c. werken waarvoor reeds vergunning is verleend. 

3. Omgevingsvergunning voor 

omgevingsplanactiviteit. 

Van het verbod kan worden afgeweken indien dit niet 

nadelig is voor een goed en veilig functioneren van de 

leiding en advies is uitgebracht door de leidingbeheerder. 
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Artikel 33  Waterstaat 

33.1  Waterstaat - Waterkering 

33.1.1  Bouwactiviteiten 

Binnen de aanduiding 'Waterstaat - Waterkering' moeten bij bouwactiviteiten de volgende 

regels in acht genomen worden: 

1. Verbod bouwen anders dan ten 

behoeve van de waterkering. 

In afwijking van het bepaalde in de regels voor 

bouwactiviteiten, mag ter plaatse van de aanduiding 

'Waterstaat - Waterkering' uitsluitend worden gebouwd 

ten behoeve van de betreffende waterkering. 

2. Uitzondering op verbod. Het verbod geldt niet als het bouwplan betrekking heeft 

op vervanging, vernieuwing of verandering van 

bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte en 

bouwhoogte niet worden vergroot. 

3. Omgevingsvergunning voor 

omgevingsplanactiviteit. 

Van het verbod kan worden afgeweken indien: 

a. dit niet nadelig is voor een goed en veilig 

functioneren van de waterkering; 

b. advies is uitgebracht door de beheerder van de 

waterkering. 

33.1.2  Overige werkzaamheden 

Binnen de aanduiding 'Waterstaat - Waterkering' moeten bij overige werkzaamheden de 

volgende regels in acht genomen worden: 

1. Verbod verrichten werken 

en werkzaamheden. 

a. het wijzigen van het profiel van de bodem en de 

waterkering; 

b. aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting 

en bomen; 

c. aanleggen van wegen of paden en andere 

oppervlakteverhardingen; 

d. het aanleggen van leidingen en andere ondergrondse 

constructies; 

e. het graven van sleuven. 

2. Uitzonderingen op verbod. a. normaal beheer en onderhoud aan de waterkering of ten 

behoeve van de toegestane functies; 

b. anderszins werken ten behoeve van de waterkering; 

c. werken waarvoor reeds vergunning is verleend (bijv. op 

basis van de Keur van het Waterschap Hollandse Delta). 

3. Omgevingsvergunning 

voor omgevingsplanactiviteit. 

Van het verbod kan worden afgeweken indien dit niet nadelig 

is voor een goed en veilig functioneren van de waterkering 

mits advies is uitgebracht door de beheerder van de 

waterkering. 
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33.2  Waterstaat - Waterstaatkundige functie 

33.2.1  Toegestane functies en gebruik 

Binnen de aanduiding 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' zijn de volgende functies en 

gebruik toegestaan: 

Functies Nadere uitleg of voorwaarden 

1. afvoer en berging van oppervlaktewater, 

sediment en ijs; 

2. waterhuishouding; 

3. verkeersvoorzieningen ten behoeve van het 

scheepvaartverkeer; 

4. aanleg, beheer en onderhoud en 

verbetering van de hoofdwaterkering; 

5. het vergroten van de afvoercapaciteit; 

6. de overige ter plaatse aangewezen functies, 

indien geen strijd ontstaat met bovenstaande 

functies. 

n.v.t. 

 

33.2.2  Bouwactiviteiten 

Binnen de aanduiding 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' moeten bij bouwactiviteiten 

de volgende regels in acht genomen worden: 

Voorwaarden voor bouwen anders 

dan ten behoeve van de vaarweg. 

In afwijking van het bepaalde in de regels voor 

bouwactiviteiten, mag ter plaatse van de aanduiding 

'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' uitsluitend 

worden gebouwd indien advies is uitgebracht door de 

beheerder van de vaarweg en geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan de doorvaarbaarheid van de 

vaarweg en het waterbergend vermogen. 

33.2.3  Overige werkzaamheden 

Binnen de aanduiding 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' moeten bij overige 

werkzaamheden de volgende regels in acht genomen worden: 

1. Verbod verrichten werken 

en werkzaamheden. 

a. aanleggen van wegen, paden, banen en andere 

oppervlakteverhardingen; 

b. veranderen van huidig maaiveldniveau door ontginnen, 

bodemverlagen, egaliseren, afgraven en ophogen van 

gronden; 

c. aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen; 

d. uitvoeren van heiwerkzaamheden en op een andere wijze 

indrijven van voorwerpen; 

diepploegen; 

e. aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur; 

f. aanleggen van watergangen of vergraven, verruimen of 
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dempen van reeds bestaande watergangen. 

2. Uitzonderingen op verbod a. normaal beheer en onderhoud van de vaarweg; 

b. werken waarvoor reeds vergunning is verleend. 

3. Omgevingsvergunning 

voor 

omgevingsplanactiviteit. 

Van het verbod kan worden afgeweken indien geen 

(onevenredige) afbreuk wordt gedaan aan de 

doorvaarbaarheid van de vaarweg, het waterbergend 

vermogen en de landschappelijke waarden mits advies is 

uitgebracht door de beheerder van de vaarweg. 

 

Artikel 34  Zoneringen 

34.1  Veiligheidszone - bevi 

Ter plaatse van de aanduiding Veiligheidszone - bevi mogen geen kwetsbare of beperkt 

kwetsbare objecten worden gerealiseerd. 

34.2  Veiligheidszone - lpg 

1. Ter plaatse van de aanduiding Veiligheidszone - lpg (zeer kwetsbare objecten) 

mogen geen zeer kwetsbare objecten worden gerealiseerd. 

2. Ter plaatse van de aanduiding Veiligheidszone - lpg (kwetsbare objecten) mogen 

geen kwetsbare objecten worden gerealiseerd. 

3. Ter plaatse van de aanduiding Veiligheidszone - lpg (beperkt kwetsbare objecten) 

mogen geen beperkt kwetsbare objecten worden gerealiseerd. 

4. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning (voor een 

omgevingsplanactiviteit) afwijken van het verbod van lid 1, 2 en 3 mits: 

a. voldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen; 

b. een motivering voor de afwijking wordt gegeven op basis van 

veiligheidsargumenten; 

c. voor zover het object is gelegen binnen het invloedsgebied van 150 meter, het 

groepsrisico wordt verantwoord.  
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Hoofdstuk 6  Overgangs- en slotregels 

Artikel 35  Overgangsrecht 

35.1  Overgangsrecht bouwwerken 

1. 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, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan 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 teniet 

gegaan. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 

bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

3. Het eerste lid 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. 

35.2  Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 

voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het 

eerste lid, 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. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van 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. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan. 

 

Artikel 36  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: regels van het 'Omgevingsplan Bedrijventerrein 

Donkersloot' van de gemeente Ridderkerk. 
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DEEL D  BIJLAGEN BIJ DE REGELS 
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Bijlage 1  Groene kaart  
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Get: Gec: Afm: Schaal: Dat: Tekeningnr:

2011X00931:7000Anthony xxx A0 23-09-2013

Groene Kaart van de gemeente Ridderkerk

Bezoekadres:
Koningsplein 1

Postbus 271
2981 EA Ridderkerk

telefoon 0180-451234
fax 0180-451590

NOORD

Afdeling Landmeten en Vastgoedinformatie

Vergunningsplicht voor het kappen van bomen
! Bomen gemeente
! Bomen derden

Bomen langs wegen, gemeente
Bomen langs wegen, derden
Bomen in groengebieden., gemeente
Bomen in groengebieden., derden
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Bijlage 2  Kaart grenswaarden geluid 

 



Kaart grenswaarden geluid 

 

Dagdeel 
Kleur 

07.00 uur – 19.00 uur 19.00 uur – 23.00 uur 23.00 uur – 07.00 
uur 

 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 
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