
 
 
 

Pagina 1 van 3 
 

Onderwerp:  
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Openbaar 

 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Medewerking te verlenen aan een uitbreiding van verpleeghuis Salem aan de Vlietlaan 2 in 
Ridderkerk, via een uitgebreide WABO procedure. 

2. Kennis te nemen van de Nota van Overlegreacties, opgesteld naar aanleiding van de 
vooroverlegreacties (artikel 3.1.1 Bro) op het ontwerpbestemmingsplan. 

3. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van de uitbreiding 
van verpleeghuis Salem. 

4. Het college te delegeren een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven indien er 
bij de vaststelling sprake is van een ongewijzigd plan en geen zienswijzen ingediend zijn tegen 
de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit. 

5. Dit ontwerpbesluit ter inzage te leggen. 
 
Inleiding 
Hiermee start de officiële ruimtelijke procedure voor de uitbreiding van Verpleeghuis Salem. Een eerder 
plan kon niet op voldoende steun rekenen van omwonenden. De behandeling van het beroep bij de Raad 
van State is door Salem in oktober 2018 ingetrokken. Ondertussen besloot Salem een nieuw bouwplan te 
maken waarbij de nieuwe bebouwing niet aan de zijde van de woonwijk, maar aan de zijde van de 
Rotterdamseweg toegevoegd wordt. Na overleg met de omwonenden en de gemeente is gekozen voor 
een uitgebreide WABO procedure. 
 
Beoogd effect 
Het ruimtelijk mogelijk maken van een uitbreiding van verpleeghuis Salem. Het aantal eenheden neemt 
niet toe, maar het pand en de woonomstandigheden voldoen daarmee aan de eisen van de huidige tijd. 
 
Relatie met beleidskaders:  
Bestemmingsplan ‘Donkersloot, Het Zand en Oud Reijerswaard (29ste uitwerking)’ 
 
Argumenten 
1.1 Deze procedure is nodig om de woonomstandigheden aan te passen aan de eisen van de huidige 

tijd.  
Met de nieuwe plannen komen er meer zelfstandige wooneenheden, maar het aantal bewoners neemt 
niet toe. Dat vraagt om meer ruimte en dus om ver- en nieuwbouw aan en bij het bestaande pand. De 
uitgebreide ruimtelijke motivatie om dit mogelijk te maken is toegevoegd in bijlage 1. 
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1.2 De uitgebreide WABO procedure sluit nauwgezet aan bij de eerder gestelde kaders uit de participatie 
met de omgeving. 
De omgeving vond bij het vorige plan de toevoeging van bebouwing aan de zijde van de woningen 
ongewenst en slecht voor het woongenot van de huiseigenaren. Het nieuwe plan voegt bebouwing aan 
de zijde van de Rotterdamseweg toe. Daar staan geen woningen dichtbij. Om het woonklimaat in de 
nieuwbouw van Salem goed te houden zullen er op een aantal plaatsen zogenaamde dove gevels komen 
of andere geluid reducerende maatregelen om verkeerslawaai buiten te houden. Na een 
participatietraject zijn de omwonenden akkoord gegaan met deze planaanpassing. Hiervoor 
ondertekenden de omwonenden en Salem onderling een overeenkomst. Het bouwplan uit deze 
overeenkomst ligt nu voor ter besluitvorming. 
 
2.1 De nota van overlegreacties geeft geen aanleiding het plan aan te passen. 
Hiermee is voldaan aan een verplichte stap in de ruimtelijke procedure. Deze nota van overlegreacties is 
toegevoegd in bijlage 2. 
 
3.1 Er zijn geen ruimtelijke belemmeringen om tot de herontwikkeling van het perceel te komen. 
Dit alles is onderzocht en is verwoord in een ruimtelijke motivatie, inclusief verschillende onderzoeken. Uit 
de getoetste onderzoeken - die zijn uitgevoerd op het gebied van flora en fauna, milieu, verkeer, geluid, 
water, ecologie en archeologie - is gebleken dat het plan geen nadelige invloed heeft op deze 
onderdelen. Het plan kan dan ook gezien worden als passend op het geplande perceel. 
 
3.2 Het participatieproces heeft tot dit ontwerp geleid. 
Dit ontwerp voor Salem kent een overeenkomst met de omwonenden als grondslag. Waar eerdere 
ontwerpen tot meer bebouwing nabij de omliggende woningen rond Salem leidde, zorgt het huidige 
ontwerp voor bebouwing aan de zijde van de Rotterdamseweg.  
 
3.3 De uitgebreide WABO procedure is het meest passend voor alle belangen. 

Door de keuze voor een uitgebreide WABO procedure staan we dit ontwerp toe. Verdere speelruimte is 
daarmee niet mogelijk, waardoor Salem en de omwonenden maximale zekerheid krijgen dat alleen dit 
ontwerp mogelijk is. Salem koos na intensief overleg met omwonenden wat de gemeente mede 
initieerde, voor een uitgebreide WABO procedure. Alle betrokkenen geven aan dat deze procedurekeuze 
het participatieproces bevorderde.  
 
Salem trok daarop haar hoger beroep in bij de Raad van State rond de eerdere procedure die samenhing 
met de eerdere bouwplannen nabij de naburige woningen. 
 
4.1 Delegatie aan college zorgt voor versnelling van de proceduretijd.  
Het planproces rond Salem speelt al geruime tijd. Met dit ontwerp en deze procedure is er 
overeenstemming tussen Salem en de omgeving. Om geen verdere proceduretijd te verliezen, verdient 
het aanbeveling de bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen aan 
het college te delegeren. Deze bevoegdheid geldt alleen wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend. De 
procedure kan dan circa 2 maanden verkort worden. 
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5.1 De terinzagelegging is een wettelijke verplichting. 
In deze periode van 6 weken kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken. Ingediende 
zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het plan. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Overleg gevoerd met 
Salem, Provincie Zuid-Holland (e-formulier), Waterschap Hollandsche Delta (WSHD), Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond (VRR), Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR). 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende 
stukken liggen zes weken ter inzage. Hierbij zitten ook de WABO activiteit bouwen en het hogere 
grenswaardebesluit. Aan het begin van deze periode zal Salem de omwonenden via een nieuwsbrief op 
de hoogte stellen van de terinzagelegging. Als gemeente maken we de terinzagelegging bekend in de De 
Blauwkai, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website. Iedereen kan gedurende de periode van 
terinzagelegging zienswijzen indienen.  
 
Na de periode van terinzagelegging worden de zienswijzen samengevat, voorzien van een gemeentelijke 
reactie en voor zover daar aanleiding voor is verwerkt. Bij zienswijzen zal het college dit voorstel opnieuw 
aan de gemeenteraad voorleggen. Het besluit ligt dan opnieuw gedurende een periode van 6 weken ter 
inzage. Zijn er geen zienswijzen, dan gaat de gemeente direct tot vergunningverlening over. 
 
Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing. 
 
Financiën. 
In overleg met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst opgesteld waarin afspraken zijn 
gemaakt over de kosten. Hierin zijn onder andere de te verhalen plankosten, kosten voor ambtelijke inzet 
en dergelijke opgenomen.   
 
Juridische gevolgen 
Met een uiteindelijk vastgestelde uitgebreide WABO procedure wordt de beoogde ontwikkeling juridisch-
planologisch mogelijk gemaakt. 
 
Duurzaamheid 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Wij maken de terinzagelegging van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen met de ontwerp-
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen bekend op de gebruikelijk wijze. Iedereen kan gedurende 
de periode van terinzagelegging (6 weken) een zienswijze indienen. Aan het begin van deze periode 
worden alle betrokken via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht door de initiatiefnemer.  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1A  Ontwerp ruimtelijke onderbouwing “verpleeghuis Salem” tbv uitgebreide WABO procedure. 
1B  Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning. 
2 Nota van Overlegreacties. 
3 Raadsbesluit. 
 
 


