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inhoudsopgave

Opdrachtgevers
Gemeente Ridderkerk
Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk
Contactpersoon, mevrouw L. Zwinkels-Schoenmakers
l.zwinkels@bar-organisatie.nl

Deskundige
J.L. Jongkind, Register Taxateur, werkzaam ten kantore van de Verhagen Groep B.V.,
Beneden Oostdijk 6, 3261 KX Oud-Beijerland,
telefoon 0186-615577, hjongkind@verhagen-groep.nl, www.verhagen-groep.nl.
Ondergetekende voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid en heeft geen financieel
belang in de uitkomst van dit advies.
Opdrachten voor het uitvoeren van werkzaamheden worden door de Verhagen Groep B.V.
alleen uitgevoerd op basis van een van tevoren overeengekomen tarief, waarbij de uitkomst
van de werkzaamheden geen invloed heeft op het honorarium van de deskundige(n).
Deskundige voldoet aan de permanente educatie zoals gesteld door de brancheorganisatie
van taxateurs. Deskundige is ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
(NRVT) onder registratienummer RT779978168.
Deskundige verklaart over voldoende vakkennis te beschikken voor het professioneel
uitvoeren van het advies.

Opdrachtverstrekking
In vervolg op het verzoek en de daaropvolgende offerte van 3 juni 2019 is door
opdrachtgever op 3 juni 2019 per e-mail opdracht verstrekt voor bepalen van een
vergoeding te betalen aan houder van het recht van opstal bij beëindigen van het recht van
opstal op verzoek van houder van het recht van opstal.
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Belang
Gevraagd het bepalen van een bedrag te betalen bij beëindigen van het recht van opstal
op verzoek van de houder van het recht van opstal.
De opstal is om niet van de gemeente gekregen en er is geen vergoeding bij het beëindigen
van het recht van opstal.

Type advies
Het advies, bestaande uit een visuele opname, met een planologisch onderzoek.

Opname
De opname heeft op 4 juni 2019 plaatsgevonden.

Kadastrale aanduiding en grootte van het te waarderen object
Eigendom belast met recht van erfpacht, Gemeente Ridderkerk, sectie A, nummer 8760,
groot 722 m2.
De Erfpachter is Stichting Sport en Welzijn, Sportlaan 8-10, 2982 SN Ridderkerk.
Het recht eindigt op 31 augustus 2055.
De retributie bedraagt bij aanvang €1.450,00. Er is in de akte geen bepaling opgenomen voor
het aanpassen van de retributie
Aan einde van het recht van opstal is geen vergoeding van de waarde van de opstal
verschuldigd.
Eigendom belast met recht van opstal, Gemeente Ridderkerk, sectie D, nummer 3658, goot
145 m2.
De houder van het RvO is Stichting Sport en Welzijn,
gevestigd Sportlaan 8-10, 2982 SN, Ridderkerk.
Het recht eindigt op 1 januari 2025.
Bovengenoemde kadastrale situatie is op basis van het kadastrale uittreksel d.d. 7 juni 2019.
Bijlage 2: kadastrale informatie, en kadastraal plan.
Bij titel hypotheken 4, deel 40625 nummer 195, ingeschreven d.d. 28 februari 2005 is het
recht van opstal door de gemeente uitgegeven aan Stichting Ridderkerkse
Sportaccommodaties (later door fusies/overnames Stichting Sport en Welzijn).
Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster:
er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening:
er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
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Gebruikssituatie
Het getaxeerde object is in gebruik als opslag door meerder gebruikers.

Figuur 1 uittreksel eigendomsbewijs

Huidige bestemming object
Bestemmingsplan
: Sportpark Reijerpark
Type plan
: bestemmingsplan
Eigenaar
: gemeente Ridderkerk
Status
: onherroepelijk (vastgesteld 04-07-2017)
Uitgebreide status : vastgesteld (plan) ; geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
: NL.IMRO.0597.BPWEST2017REIJERPA-VG01
Enkelbestemming
: sport
Dubbelbestemming : waarde – archeologie 1
De omschrijving van de bestemming en detailinformatie is in de bijlage opgenomen.

Figuur 2 uitsnede verbeelding bestemmingsplan Sportpark Reijerpark
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Geraadpleegde bronnen
Deskundige heeft informatie ingewonnen en diverse bronnen geraadpleegd om zoveel
mogelijk alle waarde bepalende factoren in beeld te brengen.
De volgende bronnen zijn geraadpleegd:
• Website Ruimtelijkeplannen.nl;
• Kadaster;
• Bodemloket.

Omschrijving object
Het object betreft een eenvoudig gebouw opslag voor bijgelegen sportverenigingen en
groenvoorziening.
Het gebouw is groot ca. 145 m2. Gebouwd rond 1980. Eenvoudige bouwwijze. Gemetselde
zijgevels, de achtergevel is uitgevoerd in houten delen. Aan de voorzijde rust de
houtconstructie op gemetselde kolom aan de achterzijde is de draagconstructie hout. 1
geheel met constructie van dak. Houten dakconstructie met bitumineuze dakbedekking.
Het pand is toegankelijk via de parkeerplaats middels een doodlopend verhard pad. Het
object is met de auto bereikbaar.

Uitgangspunten bodem en milieu
Ondergetekende heeft geen onderzoek gedaan, of laten doen, naar de milieukundige
toestand van de grond en het grondwater.
Het rapport van het Bodemloket geeft aan dat er een verkennend onderzoek is uitgevoerd (7
maart 2017) en dat er nader onderzoek moet worden uitgevoerd.

Figuur 3 kaart bodemloket

In de toelichting van het vigerende bestemmingplan is de volgenden bepaling opgenomen.
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“4.4 Bodem
Normstelling en beleid
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met
de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit
voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak.
In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm
voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de
desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in
tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden
gesaneerd.
Ten behoeve van ruimtelijke plannen dient ten minste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het
historisch onderzoek, te worden verricht. Indien uit het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op de
betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging dient een
volledig verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd.
Conclusie
Er is geen sprake van een functiewijziging, ten behoeve van de planologische procedure is bodemonderzoek
derhalve niet noodzakelijk. In het kader van de aanvraag omgevingsvergunning dient een actueel
bodemonderzoek bijgevoegd te worden.”

SWOT-analyse
Bij deze waardering is een SWOT-analyse niet vereist. De getaxeerde waarde zal worden
gebruikt voor het beëindigen van een overeenkomst.

Bijzonder uitgangspunt
De gemeente Ridderkerk krijgt het gebouw op 1 januari 2025 weer in volle eigendom als het
huidige recht van opstal blijft voortbestaan.
Gezien de korte resterende looptijd van het recht van opstal heeft het recht van opstal geen
marktwaarde. Voor het bepalen van een vergoeding is het onderstaande uitgangspunt
gehanteerd.
Uitgangspunt bij dit advies is dat de gemeente het gebouw 5 jaar eerder, dan contractueel
met het recht van opstal is afgesproken, in eigendom terugkrijgt.
Wanneer de sportvereniging, de gebruiker, dezelfde ruimte op een andere locatie moet
huren wordt de huurprijs daar geschat op ca. € 5.000,00 per jaar.
De huidige retributie voor het recht van opstal bedraagt € 1.450,00 per jaar.
De sportvereniging zal derhalve gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst
€ 3.350,00 per jaar meer huur moeten betalen dan thans het geval is.
Voor de resterende looptijd bedraagt dat totaal € 17.750,00
Gezien de korte looptijd en de lage rente is verdisconteren van het bedrag niet aan de orde.

Advies Kastanjelaan 36 Ridderkerk (7595)

12 juni 2019

5

Verhagen
6roep

Voorbehouden rapport

.
o
o
o
o
o

¡

Ondergetekende aanvaardt ten aanzien van de inhoud van het onderhavige rapport geen
verantwoordel ij kheíd jege ns a nd eren da n de opd ra chtgevers.
Dit advies is geen taxatie.
Dit rapport zal zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgevers niet aan derden
worden verstrekt.
B¡j het bepalen van het bedrag is het genoemde uitgangspunt gebruikt.
Alle genoemde prijzen zijn voorover van toepassing exclusief eventuele btw.
Door deskundige is geen ander onderzoek gedan dan vermeld, naar
bodemverontreiniging. Bij de bepaling van de vergoeding is geen rekening gehouden met
een waarde drukkende factor van eventuele verontreinigingen. Zonder opdracht tot
nader onderzoek en zonder schriftelijke garanties van eigenaar/ gebruiker/ huurder/
pachter van het te waarderen object aanvaardt ondergetekende voor de gevolgen
daarvan geen aansprakelijkheid.
Gezíen het bouwjaar is het mogelijk dat er asbest in het gebouw is verwerkt. Bij de
opname is het op de meest voorkomende plaatsen niet aangetroffen.

Ondergetekende vertrouwt erop met dit advies te hebben gehandeld in overeenstemming
met de strekking van de opdracht en de hem ten dienste staande gegevens correct te
hebben geinterpreteerd en te hebben weergegeven.
Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap,
and op 12 juni 2019

te Oud-Be

J.L

nd
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Bijlage 1: Inschrijving Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

BEWIJS VAN REGISTRATIE
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

2019
de heer J.L. Jongkind
Beneden Oostdijk 6
3261KX OUD-BEIJERLAND
RT-nummer: RT779978168
Kamer(s)

Ingeschreven vanaf

Geldig tot

Kamer Wonen

01-01-2016

31-12-2019

Directeur
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

Drs. M. Waldmann

Bijlage 2: Kadastrale informatie

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40625/195 28-02-2005 09:15

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40625/195 28-02-2005 09:15

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40625/195 28-02-2005 09:15

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40625/195 28-02-2005 09:15

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40625/195 28-02-2005 09:15

BETREFT

Ridderkerk D 3658
UW REFERENTIE

7593
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

11-06-2019 - 13:45

S11033704660

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

07-06-2019 - 14:59

07-06-2019 - 14:59

BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Ridderkerk D 3658
Kadastrale objectidentificatie : 019410365870000

Locatie Kastanjelaan 36

2982 CM Ridderkerk
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 145 m²
Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 100001 - 432684
Omschrijving Berging - stalling (garage-schuur)
Ontstaan uit Ridderkerk D 3576

AANTEKENINGEN
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
Landelijke Voorziening

RECHTEN
1 Eigendom belast met Opstal (zie 1.1)
Soort recht Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk 84 RDK01/30101 RTD
Naam gerechtigde Gemeente Ridderkerk
Adres Koningsplein 1

2981 EA RIDDERKERK
Postadres Postbus 271

2980 AG RIDDERKERK
Statutaire zetel RIDDERKERK
KvK-nummer 24493197 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.1 Opstal (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 58572/159

Hyp4 9971/61 Rotterdam

Ingeschreven op 15-07-2010 om 11:26

BETREFT

Ridderkerk D 3658
UW REFERENTIE

7593
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

11-06-2019 - 13:45

S11033704660

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

07-06-2019 - 14:59

07-06-2019 - 14:59

BLAD

2 van 2

Naam gerechtigde STICHTING SPORT EN WELZIJN
Adres Sportlaan 8 10

2982 SN RIDDERKERK
Statutaire zetel RIDDERKERK
KvK-nummer 41134998 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Vermeld in stukken Hyp4 58719/00024

Ingeschreven op 17-08-2010 om 09:00

Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 58697/00073

Ingeschreven op 10-08-2010 om 14:21

Naamswijziging rechtspersoon
Aantekening recht Einddatum recht
Einddatum recht 01-01-2025
Afkomstig uit stuk Hyp4 40625/195 Rotterdam

Ingeschreven op 28-02-2005 om 09:15

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 7593

3658
4086

36

0m

12345
25

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Geleverd op 11 juni 2019

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Ridderkerk
D
3658

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Omgevingskaart

Klantreferentie: 7593

0m

125 m

625 m

Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object Ridderkerk D 3658
Kastanjelaan 36, 2982CM Ridderkerk
CC-BY Kadaster.

Schaal 1: 12500

Bijlage 3: Bestemmingsplaninformatie

Plannaam:

Sportpark Reijerpark

Datum afdruk:

2019-06-11

Naam overheid:
Type plan:
Planidn:
Dossierstatus:

gemeente Ridderkerk
bestemmingsplan
NL.IMRO.0597.BPWEST2017REIJERPA-VG01
geheel onherroepelijk in werking

IMRO-versie:
Plan datum:
Planstatus:

IMRO2012
2017-07-04
vastgesteld

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.

Pagina 1 van 2

Legenda
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2.2 bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte
bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

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

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Ar kel 3 Sport
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. sportvelden en gebouwde sportvoorzieningen met verenigingsgebouwen en daarbij behorende ondergeschikte horeca, voor zover
voorkomend in categorie 1b van de Staat van Horeca-ac viteiten;
b. bij deze bestemming bijbehorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen, groen en water.

3.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
3.2.1 Gebouwen
a. de totale oppervlakte van gebouwen bedraagt ten hoogste het met de maatvoeringsaanduiding aangegeven 'maximum bebouwingspercentage
(%)';
b. ter plaatse van de speciﬁeke bouwaanduiding 'zonder bebouwing' mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd;
c. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringsaanduiding aangegeven 'maximum bouwhoogte (m)'.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 15 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m.

3.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen ter afwijking van het bepaalde in lid 3.2.1 onder c voor het verhogen van de maximum
bouwhoogte ten behoeve van de bouw van een sporthal tot een hoogte van 14 m, mits:
a. de bouwhoogte noodzakelijk is voor een goede sportbeoefening en de daarbij behorende vormgeving van het gebouw;
b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
c. de afwijking wordt voorzien van een stedenbouwkundige mo va e.

Ar kel 4 Water
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de wateraanvoer en -afvoer;
b. de waterberging.

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

a. duikers, waterovergangen, keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen
worden gebouwd;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd indien en voor zover deze noodzakelijk zijn voor oeververbindingen of voor een
doelma g kwaliteit- en kwan teitsbeheer van het oppervlaktewater;
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

Ar kel 5 Leiding - Aardgas
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Aardgas' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor een
aardgastransportleiding met een diameter van ten hoogste 30 inch en een druk van ten hoogste 66,2 bar.

5.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 5.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden
gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 1 m;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en)
geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking hee op vervanging, vernieuwing of verandering van
bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de
bestaande fundering.

5.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen overeenkoms g de andere daar voorkomende
bestemming(en) (lid 5.2 onder b) indien de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schri elijk advies is ingewonnen bij de
betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
5.4.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Aardgas' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken,
geen bouwwerk zijnde, aan te leggen, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanbrengen/rooien van diepwortelende beplan ngen en bomen;
c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband
houdende construc es, installa es of apparatuur;
d. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en
aanleggen van drainage;
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.
5.4.2 Uitzondering op het aanlegverbod
Het verbod van lid 5.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend, zoals in lid 5.3
bedoeld;
b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreﬀen;
c. reeds in uitvoering zijn op het jds p van de inwerkingtreding van het plan.
5.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 5.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het leidingbelang daardoor niet wordt geschaad. Hiervoor
dient voorafgaand aan de werkzaamheden schri elijk advies te worden ingewonnen bij de leidingbeheerder.

Het college van burgemeester en wethouders kan de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van overschrijding van
bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het
bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.

Ar kel 12 Overige regels
12.1 Werking we elijke regelingen
De we elijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het plan.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Ar kel 13 Overgangsrecht
13.1 Overgangsrecht bouwwerken
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a. een bouwwerk dat op het jds p van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden
krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt
vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een
bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het jds p 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.

13.2 Overgangsrecht gebruik
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het jds p van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag
worden voortgezet;
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander
met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het jds p van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt
onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te herva en of te laten herva en;
d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen
de overgangsbepalingen van dat plan.

Ar kel 14 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Sportpark Reijerpark'.

Bijlagen regels
Bijlage 1 Staat van Horeca-ac viteiten

Bijlage 4: Ligging perceel

Bijlage 5: Rapport Bodemloket

Rapport Bodemloket
Geen locatiecode
Reijerparc (sportcomplex) Ridderkerk
Datum: 11-06-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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Geen locatiecode Reijerparc (sportcomplex) Ridderkerk

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Reijerparc (sportcomplex) Ridderkerk

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

1.2

1.3

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA059702203

Adres:

Kastanjelaan 36 2982CM Ridderkerk

Gegevensbeheerder:

Milieudienst Rijnmond

Statusinformatie
Vervolg:

uitvoeren NO.

Omschrijving:

Er moet op de locatie een nader onderzoek worden
uitgevoerd om de omvang en ernst van de
vastgestelde verontreiniging te bepalen. De basis
voor dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek
deel 1' (Sdu, 1995) of de 'Richtlijn nader
onderzoek' (Sdu, 1995).

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

Start

Onderzoeksrapporten
Type

Auteur

Verkennend onderzoek Koenders en Partners
NEN 5740

1.5

Datum

170068

2017-03-07

Kenmerk

Datum

Saneringsinformatie
Bovengronds
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Nummer

Besluiten
Type

1.6

Eind

Ondergronds

Start

Eind

1.7

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
DCMR Milieudienst Rijnmond
Bodemtelefoon: 010 2468140
info@dcmr.nl
Online bodeminformatie

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Bijlage 6: Fotobladen

