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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Drie jaar geleden is onder de leden van de Stichting L' Abri het idee ontstaan om  

in Ridderkerk een particulier kleinschalig woonzorginitiatief te ontwikkelen voor 

ouderen met een protestants christelijke leefsfeer. De grote, toenemende behoefte 

aan zorg voor ouderen en aan een passende plek om te wonen, gecombineerd met 

de passie voor deze doelgroep deed de gedachte uitgroeien tot een formeel project. 

In de zoektocht naar het vinden van een passende locatie om dit woonzorginitiatief 

uit te rollen is men uitgekomen bij het perceel Benedenrijweg 69-69a te Ridderkerk. 

 

Het perceel Benedenrijweg 69-69a te Ridderkerk betreft een voormalige agrarische 

bedrijfslocatie. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn al geruime tijd beëindigd.  

Het perceel is gelegen in de bebouwde kom van Ridderkerk in de wijk Slikkerveer. 

Op het perceel is een Rijksmonumentale boerderij en een paardenstoeterij gelegen.  

 

De Stichting L' Abri is voornemens om het perceel te transformeren naar een 

kwalitatief hoogwaardig woonzorgconcept in de vorm van een boerenerf. De  

Rijksmonumentale boerderij blijft behouden. De Rijksmonumentale boerderij zal 

ondersteunend zijn aan het zorgconcept. De huidige paardenstoeterij, bestaande  

uit ca. 1790 m
2

 aan stallen en overige bebouwing, twee buitenrijbakken, twee 

longeercirkels, vier paddocks en een stapmolen, worden gesloopt/verwijderd.  

 

Op het achtererfgebied van de Rijksmonumentale boerderij worden drie schuur- 

volumes gerealiseerd met in een boerenerfensemble passende agrarische 

uitstraling. In de drie schuurvolumes worden een zorgcomplex (18 eenheden),  

16 aanleunappartementen en 6 aanleunwoningen gerealiseerd. De appartementen 

en woningen zullen worden verhuurd aan zorgbehoevende senioren.  

 

Het plan is in strijd met de regels van het vigerende bestemmingsplan ‘Slikkerveer’ 

(onherroepelijk op 25 november 2009). Het perceel heeft bestemming ‘Agrarische 

doeleinden’. Op deze gronden is het niet toegestaan om een zorgcomplex te 

realiseren. Om het plan juridisch-planologisch mogelijk te maken dient een 

ruimtelijke procedure te worden doorlopen. 

 

In het kader van de nieuwe Omgevingswet zal voorafgaand aan de ruimtelijke 

procedure een rondetafelgesprek plaatsvinden. De voorliggende ruimtelijke 

onderbouwing dient als basis voor het rondetafelgesprek. 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

Het perceel Benedenrijweg 69-69a te Ridderkerk is gelegen in de bebouwde kom  

van Ridderkerk in de wijk Slikkerveer. Het plangebied grenst aan de oostzijde aan  

de Benedenrijweg. Aan de zuid- en noordzijde wordt het plangebied begrensd  

door een brede watergang en de perceelsgrenzen met de woonpercelen aan de 

Kievitsweg. Aan de westzijde grenst het plangebied aan een stuk open grasland wat 

behoort bij de stoeterij. Een deel hiervan maakt onderdeel uit van het plangebied.  

Het plangebied is kadastraal bekend als Ridderkerk, sectie A, nummers 2130, 8267 

(gedeeltelijk), 8268 en 8269.  
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Afbeelding 1: Ligging plangebied 

 

Afbeelding 2: Begrenzing plangebied 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 

 

Bestemmingsplan ‘Slikkerveer’ 

Het plangebied valt binnen de contouren van het bestemmingsplan ‘Slikkerveer’, 

vastgesteld op 25 november 2009 door de gemeente Ridderkerk. Het plangebied 

betreft de enkelbestemming: 

• Agrarische doeleinden; 

 

En de aanduidingen: 

• Zonder gebouwen; 

• Paardrijactiviteiten;  

• Monument; 

• Maximum goot- of boeibordhoogte van hoofdgebouwen (m): 4.  

 

Het plan is in strijd met de regels van het vigerende bestemmingsplan ‘Slikkerveer’ 

(onherroepelijk op 25 november 2009). Het perceel heeft bestemming ‘Agrarische 

doeleinden’. Op deze gronden is het niet toegestaan om een zorgcomplex te 

realiseren. Om het plan juridisch-planologisch mogelijk te maken dient een 

ruimtelijke procedure te worden doorlopen. 

 

 
 Afbeelding 3: Uitsnede bestemmingsplan ‘Slikkerveer’  

1.4 Leeswijzer 

Deze ruimtelijke onderbouwing bestaat uit de volgende hoofdstukken, waarin de 

achtergronden van het plan zijn beschreven: 

 

- Hoofdstuk 2: Planbeschrijving;  

- Hoofdstuk 3: Beleidskaders;  

- Hoofdstuk 4: Milieuaspecten;  

- Hoofdstuk 5: Economische uitvoerbaarheid; 

- Hoofdstuk 6: Maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
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2. Planbeschrijving 

2.1 Bestaande situatie 

2.1.1 Ruimtelijke structuur 

Het plangebied is gelegen in de wijk Slikkerveer te Ridderkerk. Het oorspronkelijke 

buurtschap Slikkerveer ligt in het noordoosten van de gemeente Ridderkerk bij de 

driesprong van de Noord, de Nieuwe Maas en de Lek. Slikkerveer is de tweede helft 

van de 15
e

 eeuw ontstaan als zelfstandige dorpsnederzetting. De bebouwing 

ontwikkelde zich in de vorm van een dijklint langs de in 1441 opgeworpen rivierdijk, 

de Ringdijk/Benedenrijweg, die de polders Oud- en Nieuw Reijerwaard beschermde 

tegen het rivierwater. De huizen langs de Benedenrijweg waren gelegen aan de kop 

van de kavels van het achtergelegen polderland, waarbij de in Slikkerveer wonende 

scheepstimmerlieden langs de Ringdijk waren gevestigd. 

 

Het hoge dijklichaam van de Ringdijk, het ruime profiel van de Rotterdamseweg  

en het groene en relatief open landgoed van Huys ten Donck zijn de belangrijkste 

ruimtelijke structuurelementen van de wijk Slikkerveer. Slikkerveer ligt relatief laag 

ten opzichte van de dijk. De Kievitsweg, de Willemstraat en de Oranjestraat zijn de 

belangrijkste structuurassen.  Veel wegen eindigen op de Kievitsweg, waarbij het 

ruimtelijk beeld wordt opgevangen door de markante bebouwing. De Kievitsweg 

vormt een strakke beëindiging van het rechte bebouwingspatroon van Slikkerveer. 

 

De assen van de Kievitsweg en de Willemstraat vormen een ruimtelijke scheiding 

tussen de ter weerszijden van de weg tot ontwikkeling gekomen woon- en 

centrumgebieden. Ten zuidoosten van de Willemstraat bestaat de bebouwing met 

name uit lange rijen van grondgebonden eengezinswoningen, ten noordwesten voor 

een belangrijk deel uit meergezinshuizen. Binnen de min of meer centraal gelegen 

meergezinshuizen heeft zich een klein centrumgebied ontwikkeld. Het gebied ten 

noordoosten van de Kievitsweg vormde reeds lange tijd een dorpsgebied 

waarbinnen zich een zekere ruimtelijke samenhang heeft ontwikkeld.  

 

Het gebied ten zuidwesten van deze weg is lange tijd onbebouwd gebleven. Naast 

een paar historische boerderijen komt hier ook nog een oude waterloop met onder 

meer een karakteristieke beplanting van knotbomen voor. De nog onbebouwde 

agrarische kavels met de centraal gelegen oude waterloop in het zuidwestelijk  

deel van Slikkerveer worden gezien als de meest opvallende groenelementen in het 

gebied. Het plangebied is gelegen in dit onbebouwde gebied en grenst aan de oude 

waterloop. Het plangebied betreft een voormalige agrarische bedrijfslocatie. Op  

de kop van het perceel, aan de Benedenrijweg, is een Rijksmonumentale boerderij 

gelegen. 
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Afbeelding 4: Ruimtelijke structuur  

2.1.2 Huidig gebruik 

Het perceel Benedenrijweg 69-69a te Ridderkerk betreft een voormalige agrarische 

bedrijfslocatie. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn al geruime tijd beëindigd.  

Op het perceel is een Rijksmonumentale boerderij en een paardenstoeterij gelegen.  

De voorgevel van de boerderij is nog in de oorspronkelijke staat. De rest van de 

boerderij en de overige stallen zijn herbouwd en/of dateren uit een latere periode. 

 

 

Afbeelding 5: Bestaande situatie  
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Afbeelding 6: Rijksmonumentale boerderij Benedenrijweg 69 Ridderkerk 

 

 

Afbeelding 7: Luchtfoto bestaande situatie  
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2.2 Nieuwe situatie 

Het plan is om het perceel Benedenrijweg 69-69a te Ridderkerk te transformeren 

naar een kwalitatief hoogwaardig woonzorgconcept in de vorm van een boerenerf. 

De Rijksmonumentale boerderij blijft behouden. De Rijksmonumentale boerderij zal 

ondersteunend zijn aan het zorgconcept. De huidige paardenstoeterij, bestaande  

uit ca. 1790 m
2

 aan stallen en overige bebouwing, twee buitenrijbakken, twee 

longeercirkels, vier paddocks en een stapmolen, worden gesloopt/verwijderd.  

 

Op het achtererfgebied van de Rijksmonumentale boerderij worden drie schuur- 

volumes gerealiseerd met in een boerenerfensemble passende agrarische 

uitstraling. In de drie schuurvolumes worden een zorgcomplex (18 eenheden),  

16 aanleunappartementen en 6 aanleunwoningen gerealiseerd. De appartementen 

en woningen zullen worden verhuurd aan zorgbehoevende senioren. In de schuur- 

volumes zijn zorgbehoevende senioren woonachtig in diverse categorieën. Hiermee 

kunnen bewoners, zodra er sprake is van toenemende zorgvraag, in hun vertrouwde 

omgeving blijven wonen (afbeelding 9). 

 

 

Afbeelding 8: Schetsplan nieuwe situatie 

 

Aanleunwoningen. 

In een aanleunwoning kunnen de bewoners zelfstandig en veilig wonen met een 

steuntje in de rug. De bewoners zijn onderdeel van de totale gemeenschap van de 

Zorghoeve. Ze worden in het oog gehouden door de gemeenschap. De woningen 

zijn geschikt voor echtparen waarvan 1 van de partners beginnende/ verwachte  

zorg nodig te zal hebben. Bewoners kunnen gebruiken maken van de sociale 

voorzieningen op het terrein. 

 

Aanleunappartementen 

In een aanleunwoning kunnen de bewoners zelfstandig en veilig wonen met zorg  

en dienstverlening dichtbij. Door de nabijheid van het woonzorgcentrum kan er 

eenvoudig gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van het woonzorgcentrum, 

de zorg, ondersteuning en aanvullende diensten. De appartementen zijn ingericht 

Aanleun-

appartementen  

Aanleun- 

woningen  

Zorgcomplex 

L’Abri 

Rijksmonumentale 

boerderij 
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geschikt voor rolstoel toegankelijkheid en vanzelfsprekend bereikbaar met lift of 

gelijkvloers. Voorkeur voor bewoners met een zorgindicatie of een van de partners 

heeft een zorgindicatie. 

 

 

Afbeelding 9: Woonzorgconcept 

 

Zorgcomplex L’Abri 

L’Abri is een woongemeenschap voor ouderen met geheugenproblemen en/of 

dementie en/of een lichamelijke beperking, die niet meer zelfstandig willen  

of kunnen wonen. L’Abri biedt persoonsgerichte ondersteuning in zorg voor 

welbevinden, binnen een huiselijk dagritme. De bewoner voelt zich thuis, in  

een herkenbare Protestants Christelijke leefsfeer. 

 

De kernwaarden van L’Abri zijn:  

• Menselijke maat, de bewoner is in al ons handelen doel en vertrekpunt; 

• L’Abri is een thuis, vertrouwd, veilig en geborgen; 

• L’Abri vormt een woongemeenschap door bewoners; 

• De dagen kennen een vertrouwd ritme binnen een overzichtelijke omgeving; 

• Er is persoonlijke aandacht en oprechte interesse voor de bewoners; 

• Het leven is beschermwaardig; 

• Het huis heeft een protestants christelijke grondslag.  

 

L‘Abri onderscheidt zich in waardige zorg op maat in een woonomgeving waar de 

bewoners zich thuis voelen. L’Abri biedt professionele verzorging, begeleiding en 

verpleging aan ouderen met een geïndiceerde zorgvraag. Samen met bewoners en 

familie wordt gewerkt aan een sfeer die de beleving van thuis evenaart. De werk- 

wijze wordt geïnspireerd vanuit doorleefde waarden en normen. De uitvoering ligt 

bij één of twee teams van professionals die affiniteit hebben met de doelgroep.  



       10 
 

Zij weten wat de waarde van woongemeenschap is en kunnen een huiselijke sfeer 

creëren. De instelling richt zich op gelijkgestemde ouderen, bijvoorbeeld ouderen 

die dezelfde referenties delen en kiezen voor samen  wonen. Voorafgaand aan  

de toelating van een bewoner wordt aandacht besteed aan kernwaarden van de 

instelling. De wooneenheden worden door de familie van de bewoner ingericht:  

door de eigen meubels, schilderijen, foto’s is de woonomgeving herkenbaar en 

vertrouwd. 

 

Bij L’Abri hebben (dementerende) ouderen de mogelijkheid om in een zo normaal 

mogelijke woonomgeving te wonen. De ouderen kunnen het hun-vertrouwde leven 

voortzetten. L’Abri is hun (t)huis. De nadruk ligt op: een gemeenschappelijk huis, 

een mooie woning waar het goed toeven is en ze lekker kunnen eten, op de omgang 

met betrokken medewerkers, op ruim voldoende persoonlijke aandacht en rust. 

Voor bewoners is er een veilige buitenruimte in een goed verzorgde en ruime tuin. 

Er wordt in groepen van acht tot tien bewoners samen gekookt en gegeten, en de 

activiteiten van het dagelijks leven vinden plaats in de woonkamer. 

 

Rijksmonumentale boerderij (boerderijhoeve) 

De boerderijhoeve blijft gehandhaafd als private woning. De monumentale waarde 

kan op deze wijze gewaarborgd worden. De relatie woning/ bewoners met het 

achterliggende terreinen is vergelijkbaar met de huidige situatie: betrokken maar 

werk/prive gescheiden. De grote schuurgedeelte kan een mogelijkheid bieden  

voor het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten of een maatschappelijk 

wenselijke dienstverlening (bijvoorbeeld een fysiopraktijk).  

 

Afbeelding 10: Impressie aanzicht achterzijde plangebied nieuwe situatie 
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Afbeelding 11: Impressie aanzicht voorzijde plangebied nieuwe situatie 
 

 
Afbeelding 12: Impressie nieuwe situatie 
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2.3 Verkeer en parkeren 

 

Ontsluiting 

Het plangebied wordt in de bestaande situatie ontsloten via de Benedenrijweg.  

Dit blijft in de nieuwe situatie ongewijzigd.  

 

 

Afbeelding 13: Ontsluiting plangebied  

Parkeren 

Voor de berekening van de parkeerbehoefte is uitgegaan van de CROW-publicatie 

381 (Toekomstbestendig parkeren, 2018). In het CROW-beleid wordt uitgegaan van 

een bandbreedte van een minimale tot een maximale parkeernorm. In de parkeer-

berekening is uitgegaan van het gemiddelde. Het plangebied valt qua stedelijkheids- 

graad in de categorie ‘matig stedelijk’. Het plangebied is gelegen in het gebiedstype 

‘rest bebouwde kom.  

 

Parkeerbehoefte 

 

Zorgcomplex L’abri 

Het zorgcomplex valt binnen de categorie ‘verpleeg- en verzorgingstehuis’ van het 

CROW-beleid. Voor deze categorie geldt in de ‘rest bebouwde kom’ van een ‘matig 

stedelijk’ gebied een gemiddelde parkeernorm van 0,6 parkeerplaatsen per woon- 

eenheid. Het zorgcomplex bestaat uit 18 wooneenheden. Dit resulteert in een 

parkeerbehoefte van 10,8 parkeerplaatsen.  

 

Aanleunappartementen 

De aanleunappartementen vallen binnen de categorie ‘huur, appartement, midden/ 

goedkoop’ van het CROW-beleid. Voor deze categorie geldt in de ‘rest bebouwde 

kom’ van een ‘matig stedelijk’ gebied een gemiddelde parkeernorm van 1,4 parkeer- 

plaatsen per woning. Het plan telt in totaal 16 appartementen. Dit resulteert in een 

parkeerbehoefte van 22,4 parkeerplaatsen.  
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Aanleunwoningen 

De aanleunwoningen vallen binnen de categorie ‘huur, huis, sociale huur’ van het 

CROW-beleid. Voor deze categorie geldt in de ‘rest bebouwde kom’ van een ‘matig 

stedelijk’ gebied een gemiddelde parkeernorm van 1,6 parkeerplaatsen per woning. 

Het plan telt in totaal 6 aanleunwoningen. Dit resulteert in een parkeerbehoefte van 

9,6 parkeerplaatsen. 

 

Rijksmonumentale boerderij 

De Rijksmonumentale boerderij valt binnen de categorie ‘koop, vrijstaand’ van het 

CROW-beleid. Voor deze categorie geldt in de ‘rest bebouwde kom’ van een ‘matig 

stedelijk’ gebied een gemiddelde parkeernorm van 2,2 parkeerplaatsen per woning. 

Dit resulteert in een parkeerbehoefte van 2,2 parkeerplaatsen. 

 

Totaal 

De parkeerbehoefte van het plan bedraagt in totaal afgerond 45 parkeerplaatsen.  

 

Parkeeroplossing 

De parkeerbehoefte wordt volledig op eigen terrein opgelost. Binnen het plangebied 

worden in totaal 56 parkeerplaatsen gerealiseerd. Hiermee wordt voldaan aan de 

gestelde parkeernorm. Passend in het boerenerfensemble worden de parkeer- 

plaatsen achter de bebouwing gesitueerd dan wel groen ingepakt middels 

streekeigen erfbeplanting.  

 

Afbeelding 14: Parkeren (56 parkeerplaatsen) 
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Verkeer  

Om er zeker van te zijn dat de verkeersbewegingen als gevolg van dit plan op 

een goede wijze kan worden afgewikkeld is in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening tevens uitvoerig aandacht besteed aan het aspect verkeersgeneratie. Voor 

het bepalen van de verkeersgeneratie van dit plan is gebruikt gemaakt van 

de CROW-publicatie 381.  

 

Verkeersgeneratie 

In de verkeersgeneratieberekening is uitgegaan van het gemiddelde kencijfer,  

de stedelijkheidsgraad “matig stedelijk” en gebiedstype ‘rest bebouwde kom’. 

 

Zorgcomplex 

Het zorgcomplex valt binnen de categorie ‘verpleeg- en verzorgingstehuis’ van  

het CROW-beleid. Voor deze categorie, uitgaande van geen autobezit/-mobiliteit,  

is uitgegaan van 2 verkeersbewegingen per wooneenheid/per etmaal (voor 

bezoekers). Het zorgcomplex bestaat uit 18 wooneenheden. Dit resulteert in  

een verkeersgeneratie van 36 verkeersbewegingen.  

 

Aanleunappartementen 

De aanleunappartementen vallen binnen de categorie ‘huur, appartement, midden/ 

goedkoop’ van het CROW-beleid. Voor deze categorie geldt in de ‘rest bebouwde 

kom’ van een ‘matig stedelijk’ gebied een gemiddelde verkeersgeneratie van 3,6 

verkeersbewegingen per woning. Het plan telt in totaal 16 appartementen. Dit 

resulteert in een verkeersgeneratie van 57,6 verkeersbewegingen.  

 

Aanleunwoningen 

De aanleunwoningen vallen binnen de categorie ‘huur, huis, sociale huur’ van het 

CROW-beleid. Voor deze categorie geldt in de ‘rest bebouwde kom’ van een ‘matig 

stedelijk’ gebied een gemiddelde verkeersgeneratie van 4,85 verkeersbewegingen  

per woning. Het plan telt in totaal 6 aanleunwoningen. Dit resulteert in een 

verkeersgeneratie van 29,1 verkeersbewegingen. 

 

Boerderij 

De Rijksmonumentale boerderij valt binnen de categorie ‘koop, vrijstaand’ van het 

CROW-beleid. Voor deze categorie geldt in de ‘rest bebouwde kom’ van een ‘matig 

stedelijk’ gebied een gemiddelde verkeersgeneratie van 8,2 verkeersbewegingen  

per woning. Dit resulteert in een verkeersgeneratie van 8,2 verkeersbewegingen. 

 

Totaal 

Het plan resulteert in een verkeersgeneratie van afgerond 131 verkeersbewegingen 

per weekdagetmaal. Een dergelijke intensiteit zal niet leiden tot negatieve effecten 

op het gebied van verkeersafwikkeling. Het aantal ontmoetingen tussen auto’s bij 

een dergelijke intensiteit is zeer gering. 

 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat er in de bestaande situatie een paarden- 

stoeterij met boerderij is gevestigd. Middels dit plan wordt de paardenactiviteiten 

met daaraan gerelateerde verkeersbewegingen weggenomen. De verkeersgeneratie 

als gevolg van dit plan is daarmee per saldo lager, waardoor het niet aannemelijk is 

dat het plan zal leiden tot negatieve effecten op het gebied van verkeersafwikkeling 

en -veiligheid. De Benedenrijweg beschikt over voldoende capaciteit om de beperkte 

extra verkeersgeneratie als gevolg van dit plan af te wikkelen. 
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2.4 Beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing 

 

Gezien de mate van flexibiliteit in een bestemmingsplan is het in het kader van 

een goede ruimtelijke ordening wenselijk om kaders op te stellen wat betreft het 

aspect beeldkwaliteit. Het doel hiervan is om ongewenste situaties te voorkomen  

en een toetsingskader te bieden voor de gemeente Ridderkerk voor de verdere 

planuitwerkingen van het plan. Deze beeldkwaliteitsparagraaf is geen hard 

toetsingskader, maar richtinggevend. Het geeft de beoogde sfeer en kwaliteit aan, 

maar is dermate flexibel dat de architect een eigen creatieve invulling kunnen geven 

aan de beeldkwaliteitseisen. Uitzonderingen op beeldkwaliteitseisen worden niet 

uitgesloten, maar leggen een bewijslast bij de architect. Hierdoor kan worden 

ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, de markt en innovaties. 

 

Kenmerken omgeving 

Het plangebied is gelegen in de wijk Slikkerveer te Ridderkerk. Het hoge dijklichaam 

van de Ringdijk, het ruime profiel van de Rotterdamseweg en het groene en relatief 

open landgoed van Huys ten Donck zijn de belangrijkste ruimtelijke structuur- 

elementen van de wijk Slikkerveer. Slikkerveer ligt relatief laag ten opzichte van  

de dijk. Slikkerveer wordt gekenmerkt door een relatief dichte bebouwingsstructuur 

maar bezit, door de veelheid aan groen in de randzones, een groene setting.  

 

De assen van de Kievitsweg en de Willemstraat vormen een ruimtelijke scheiding 

tussen de ter weerszijden van de weg tot ontwikkeling gekomen woon- en centrum- 

gebieden. Ten zuidoosten van de Willemstraat bestaat de bebouwing met name  

uit lange rijen van grondgebonden eengezinswoningen, ten noordwesten voor  

een belangrijk deel uit meergezinshuizen. Binnen de min of meer centraal gelegen 

meergezinshuizen heeft zich een klein centrumgebied ontwikkeld. De Kievitsweg,  

de Willemstraat en de Oranjestraat zijn de belangrijkste structuurassen. De 

Kievitsweg vormt aan de zuidwestzijde een strakke beëindiging van het rechte 

bebouwingspatroon van Slikkerveer. 

 

De eerste bebouwing ontwikkelde zich in de vorm van een dijklint langs de in  

1441 opgeworpen rivierdijk, de Ringdijk/Benedenrijweg. Buiten de latere woon- en 

centrumgebieden van Slikkerveer ziet men nog overblijfselen van het verleden. In 

het dijklint ziet men een afwisseling van (grotere) historische (woon)boerderijen, 

voormalige arbeiderswoningen en vervangende vrijstaande nieuwbouwwoningen.  

In deze delen van het dijklint langs de Ringdijk/Benedenrijweg is sprake van 

luchtige stedenbouwkundige opzet. Wat betreft de architectuur van deze dijklint- 

bebouwing ziet men hoofdzakelijk traditionele bouwstijlen. De historische 

boerderijen hebben veelal een monumentale status en zijn rijk gedetailleerd. De 

gebruikte bouwmaterialen zijn overwegend traditioneel. De hoofdgebouwen (zowel 

traditioneel als nieuwbouw) zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit bakstenen gevels met 

een gebakken pan of riet als dakbedekking. De gebruikte kleuren zijn ingetogen  

en in harmonie met de omgeving. De bijgebouwen hebben een ondergeschikte 

uitstraling ten opzichte van de hoofdgebouwen. De bijgebouwen zijn eveneens 

opgetrokken uit baksteen of potdekselwerk en hebben overwegend een donkerdere 

kleur dan de hoofdvolumes. Zowel de hoofd- als bijgebouwen worden overwegend 

gekenmerkt door een heldere eenduidige kap- vorm in de vorm van een zadeldak, 

een gebroken kapconstructie (mansardekap) of een afgeleide daarvan. De huizen 

langs de Benedenrijweg zijn van oudsher op de kop van de kavels gesitueerd.  
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Kenmerken plangebied 

Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van de Kievitsweg. Dit gebied is lange tijd 

onbebouwd gebleven. Het perceel is gelegen in de bebouwde kom van Ridderkerk  

in de wijk Slikkerveer. Op het perceel is een Rijksmonumentale boerderij en een 

paardenstoeterij gelegen. De paardenstoeterij bestaat uit ca. 1790 m
2

 aan stallen en 

overige bebouwing, twee buitenrijbakken, twee longeercirkels, vier paddocks en  

een stapmolen. Tenslotte is grenzend aan het perceel nog een oude waterloop  

met onder meer een karakteristieke beplanting van knotbomen gelegen.  

 

 

Afbeelding 15: Waardevolle structuurelementen plangebied en omgeving  

 

Beeldkwaliteitseisen 

 

Algemeen 

• De Rijksmonumentale boerderij betreft het representatieve hoofdgebouw van 

het perceel. De nieuwe woonvolumes dienen een ondergeschikte uitstraling 

te hebben ten opzichte van de Rijksmonumentale boerderij én dienen 

passend te zijn in het dijklint langs de Benedenrijweg (uitstraling van  

een boerenerf). 

 

Situering bebouwing  

• De nieuwe woonvolumes dienen achter de voorgevelrooilijn van de 

Rijksmonumentale boerderij te worden gesitueerd. 

• De situering van de nieuwe woonvolumes is evenwijdig aan het 

verkavelingspatroon/haaks op de Benedenrijweg.  

• De afstand van de nieuwe woonvolumes tot de karakteristieke oude 

waterloop dient minimaal 5 meter te bedragen. 

• De afstand van de nieuwe woonvolumes tot de zijdelingse perceelsgrens 

dient ten minste 3 meter te bedragen. 

 

 

  



       17 
 

Bouwmassa  

• De nieuwe woonvolumes hebben een eenvoudig bouwvolume (zoals een 

kapschuur, hooiberg, stookhuisje of vergelijkbaar agrarisch bouwvolume).  

• De nieuwe woonvolumes bestaan uit maximaal twee bouwlagen met een kap.   

• Eventuele bijgebouwen bestaan uit maximaal één bouwlaag met een kap.  

• De nieuwe woonvolumes hebben een schuine dakvorm (zadeldak), een 

gebroken kapconstructie (mansardekap) of een afgeleide daarvan.  

 

Kleur- en materiaalgebruik 

• De bestaande boerderij en nieuwe woonvolumes dienen zich duidelijk van  

elkaar te onderscheiden, waarbij de nieuwe bebouwing een ondergeschikte 

uitstraling heeft ten opzichte van de bestaande boerderij. 

• Kleur- en materiaalgebruik is in onderlinge samenhang. 

• De gebruikte kleuren zijn ingetogen passend bij het karakter van het dijklint. 

• Er dient gebruik te worden gemaakt van traditionele (streekeigen) 

bouwmaterialen of hedendaagse stalen gevelbekleding, afhankelijk van de 

“tijdsgeest”, of een alternatief met een gelijkwaardige uitstraling. 

• Gevels van baksteen in kleurstelling: rood, donkerbruin, grijs of zwart 

(ingetogen), eventueel aangevuld met stucwerk, houten gevelbekleding 

(potdekselwerk) of metselwerk. 

• Zwarte, grijze (antracieten) of andere donkere kleur kozijnen. 

• Deuren en kozijnen van hout of aluminium. 

• De dakbedekking van de kappen bestaat uit dakpannen, dakplaten, riet of 

een alternatief met een gelijkwaardige uitstraling. 

 

Landschappelijke inpassing 

• De bestaande karakteristieke oude waterloop aan de zuidwestzijde van het 

plangebied dient behouden te blijven.  

• Bestaande karakteristieke beplanting van knotbomen langs de oude 

watersloop dient behouden dan wel versterkt te worden. 

• Voor de landschappelijke inrichting dient gebruik te worden gemaakt van 

streekeigen beplanting. 

• Optioneel kan het agrarische karakter van het plangebied worden versterkt 

middels de realiseren van een boerenvoortuin of een boomgaard aan de 

straatzijde. 

• Voor de erafscheidingen dient gebruik te worden gemaakt van streekeigen 

beplanting. 

• Toepassen van natuurlijke materialen zoals gebakken klinkers, grind, split, 

gras en (inheemse) bomen. 

• Parkeren zoveel mogelijk aan het zicht onttrekken middels een groene 

inpassing bestaande uit streekeigen beplanting. 

 

Referentiebeelden 

Onderstaand een aantal referentiebeelden van de beoogde sfeer en kwaliteit voor de 

nadere uitwerking van het plan.  
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Toepassing plan 

Het plan is om het plangebied in te richten in de vorm van een traditioneel boeren- 

erf. De bestaande karakteristieke elementen, de Rijksmonumentale boerderij en de 

oude waterloop, blijven behouden. Wat betreft de architectonische uitwerking van 

de nieuwe woonvolumes wordt aangesloten bij het bestaande dijklint. De woon- 

volumes krijgen een ondergeschikte uitstraling ten opzichte van de boerderij 

(schuurvolumes).   
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3. Beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie in werking getreden.  

Deze visie bevat de hoofdzaken van het strategisch rijksbeleid voor de fysieke 

leefomgeving. Dit is een combinatie van beleid uit de bestaande beleids- 

documenten, met en zonder wettelijke grondslag, en nieuw strategisch beleid.  

De grote en complexe opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, circulaire 

economie, bereikbaarheid en woningbouw zullen Nederland gaan veranderen. De 

NOVI schrijft een toekomstperspectief met de ambities van het rijk. In de NOVI  

zijn 21 nationale belangen met bijbehorende opgaven geformuleerd. Deze nationale 

belangen komen samen in vier prioriteiten: 

• Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 

• Duurzaam economisch groeipotentieel; 

• Sterke en gezonde steden en regio's; 

• Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

 

Voor de vier NOVI-prioriteiten geldt steeds dat er zowel maatregelen op korte 

termijn als maatregelen op lange termijn nodig zijn. Deze maatregelen dienen in de 

praktijk voortdurend op elkaar in te spelen. Bij de afweging van de belangen staat 

een evenwichtig gebruik van de fysieke leefomgeving centraal voor zowel de boven- 

als de ondergrond. 

 

Het plan is kleinschalig van aard en worden er geen rijksbelangen geschaad. 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)  

Kern van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is dat alle overheden hun ruimtelijke 

belangen vooraf kenbaar maken en aangeven via welke weg zij die belangen denken 

te realiseren. Het Rijk geeft dit aan in de AMvB Ruimte. De nieuwe AMvB Ruimte,  

het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) is gebaseerd op enkele 

hoofdstukken uit de voorgaande AMvB Ruimte en enkele nieuwe toevoegingen.  

Het Barro omvat alle ruimtelijke rijksbelangen uit eerder uitgebrachte PKB's 

(planologische kernbeslissingen) die juridisch doorwerken op het niveau van 

bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het bundelen van 

verstedelijking, de bufferzones, nationale landschappen, de ecologische 

hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling 

van Rotterdam en de Waddenzee. Met het Barro maakt het Rijk proactief duidelijk 

waar provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten 

voldoen. 

 

Het plan is kleinschalig van aard en maakt geen onderdeel uit van de genoemde 

ruimtelijke Rijksbelangen in het Barro. 

3.1.3 Besluit ruimtelijke ordening (Bro)  

In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de verplichting 

opgelegd aan gemeenten en provincies om in de toelichting van een 

bestemmingsplan waarmee een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt 

gemaakt, een beschrijving op te nemen over de behoefte aan de voorgenomen 

stedelijke ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, dient de 

toelichting, aanvullend op de beschrijving van de behoefte en het resultaat van  
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het nodige overleg, een motivering te bevatten waarom niet binnen het bestaand 

stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien. Voordat een stedelijke 

ontwikkeling plaats kan vinden zal deze moeten worden getoetst aan de ‘Ladder 

voor duurzame verstedelijking’. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking  

Of toetsing van het plan aan de hand van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ 

wettelijk verplicht is hangt af van het feit of er sprake is van een ‘stedelijke 

ontwikkeling’. Een voorziene ontwikkeling dient voldoende substantieel te zijn  

om als stedelijke ontwikkeling te kunnen worden aangemerkt. Inmiddels biedt 

jurisprudentie een beoordelingskader van welke ontwikkelingen als nieuwe 

‘stedelijke ontwikkeling’ worden aangemerkt. In artikel 1.1.1, lid 1, onder i  

van het Bro is de volgende definitie van stedelijke ontwikkeling opgenomen:  

‘Ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 

kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’. 

 

Het plan is om het perceel Benedenrijweg 69-69a te Ridderkerk te transformeren 

naar een kwalitatief hoogwaardig woonzorgconcept in de vorm van een boerenerf.  

Op het achtererfgebied van de Rijksmonumentale boerderij worden drie schuur- 

volumes gerealiseerd. In de drie schuurvolumes worden een zorgcomplex (18 

eenheden), 16 aanleunappartementen en 6 aanleunwoningen gerealiseerd. Hiermee 

is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, waardoor toetsing aan de Ladder 

voor duurzame verstedelijking noodzakelijk is. 

 

Toetsing aan ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ 

Drie jaar geleden is onder de leden van de Stichting L' Abri het idee ontstaan om  

in Ridderkerk een particulier kleinschalig woonzorginitiatief te ontwikkelen voor 

ouderen met een protestants christelijke leefsfeer. De grote, toenemende behoefte 

aan zorg voor ouderen en aan een passende plek om te wonen, gecombineerd met 

de passie voor deze doelgroep deed de gedachte uitgroeien tot een formeel project. 

In de zoektocht naar het vinden van een passende locatie om dit woonzorginitiatief 

uit te rollen is men uitgekomen bij het perceel Benedenrijweg 69-69a te Ridderkerk. 

 

Het plan betreft een kleinschalig particulier woonzorginitiatief in de bebouwde kom 

van Ridderkerk (binnen bestaand stedelijk gebied (BSD). Het plan sluit aan bij het 

gemeentelijk woonbeleid van de gemeente Ridderkerk (Woonvisie Ridderkerk 2021-

2026). Het plan speelt in op de kwantitatieve woningbouwopgave van minimaal 900 

woningen van 2021 tot 2030. Met de regio Rotterdam is het Regioakkoord Nieuwe 

Woningmarktafspraken Regio Rotterdam gesloten voor de periode 2018-2030. In dit 

akkoord maken de veertien gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen regio  

Rotterdam (SvWrR) zich samen sterk om het aantal woningen in de regio Rotterdam 

met ongeveer 54.000 uit te breiden. Het onderzoek dat is uitgevoerd voor de 

Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 heeft inzicht opgeleverd in de woonwensen en 

potentiële tekorten en overschotten op de woningmarkt van Ridderkerk (kwalitatieve 

vraag). Hieruit is geconcludeerd dat er ten eerste behoefte is aan meer kleine(re), 

levensloopbestendige woningen voor het toenemend aantal kleine huishoudens. Het 

plan voorziet in 16 aanleunappartementen en 6 aanleunwoningen die geschikt zijn 

voor senioren, alleenstaanden en overige kleine huishoudens. Daarnaast is er in 

Ridderkerk behoefte aan woon-zorgconcepten. Het plan speelt concreet in op deze 

bijzondere woon-zorgvraag. Het plan voorziet in een zorgcomplex in de vorm van 

een geclusterde woonvorm voor ouderen met geheugenproblemen en/of dementie 

en/of een lichamelijke beperking, die niet meer zelfstandig willen of kunnen wonen.  

 

Het plan voldoet aan de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. 
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3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Omgevingsvisie Zuid-Holland 

Op 20 februari 2019 hebben de Provinciale staten van Zuid-Holland het 

Omgevingsbeleid vastgesteld. De Omgevingsvisie van Zuid-Holland biedt een 

strategische blik op de lange(re) termijn voor de gehele fysieke leefomgeving en 

bevat de hoofdzaken van het te voeren integrale beleid van de provincie Zuid-

Holland. De Omgevingsvisie vormt samen met de Omgevingsverordening en het 

Omgevingsprogramma het provinciale Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-

Holland. Het Omgevingsbeleid beschrijft hoe de provincie werkt aan een goede 

leefomgeving, welke plannen daarvoor zijn, welke regels daarbij gelden en welke 

inspanningen de provincie daarvoor levert. Op 10 oktober 2020 is een herziening 

van de Omgevingsvisie Zuid-Holland Koers 2020 gepubliceerd (ontwerp-

Omgevingsvisie Zuid-Holland - Koers 2020). De provincie Zuid-Holland heeft in  

de Omgevingsvisie zeven richtinggevende ambities geformuleerd. Deze ambities 

dienen als stip  

op de horizon: 

1. Samen werken aan Zuid-Holland: inwoners, organisaties en bedrijven in een 

vroeg stadium betrekken bij besluiten. 

2. Bereikbaar Zuid-Holland: efficiënt, veilig en duurzaam over weg, water en 

spoor. 

3. Schone energie voor iedereen: op zoek naar schone energie, haalbaar en 

betaalbaar voor iedereen. 

4. Een concurrerend Zuid-Holland: diversiteit, de economische kracht van Zuid-

Holland. 

5. Versterken natuur in Zuid-Holland: een aantrekkelijk landelijk gebied draagt 

bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. 

6. Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland: versnellen van de woningbouw met 

behoud van ruimtelijke en sociale kwaliteit. 

7. Gezond en veilig Zuid-Holland: beschermen en bevorderen van een gezonde, 

veilige leefomgeving. 

 

De provincie streeft naar een optimale wisselwerking tussen gewenste ruimtelijke 

ontwikkelingen en een goede omgevingskwaliteit. Onder ‘omgevingskwaliteit’ wordt 

verstaan het geheel aan kwaliteiten die de waarde van de fysieke leefomgeving 

bepalen. Hierbij gaat het om een samenvoeging van ruimtelijke kwaliteit (belevings- 

waarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde) en milieukwaliteit (gezondheid en 

veiligheid). 

 

Stedelijke ontwikkelingen 

De provincie streeft naar een compact, samenhangend en kwalitatief hoogwaardig 

bebouwd gebied en wil de bebouwde ruimte daarom beter benutten. De provincie 

zet ten eerste in op verdichting, concentratie, diversiteit en specialisatie binnen het 

bestaand stads- en dorpsgebied, en ten tweede op een hiërarchie van 

complementaire knooppunten en centra met een goede onderlinge bereikbaarheid. 

 

Niet alle vraag naar wonen en werken kan en hoeft te worden opgevangen binnen 

bestaand stads- en dorpsgebied (BSD). Stedelijke ontwikkelingen die niet binnen  

BSD gerealiseerd kunnen worden en kleinschalige stedelijke ontwikkelingen, kunnen 

in het landelijk gebied plaatsvinden in aansluiting op BSD of in bebouwingslinten.  

Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen buiten BSD dient de Ladder voor duurzame 

verstedelijking te worden doorlopen en dient het plan te voldoen aan het provinciaal 

beleid voor ruimtelijke kwaliteit. Stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare 

buiten BSD dienen eerst door Provinciale Staten worden afgewogen en worden op de 
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kaart ‘woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en andere stedelijke ontwikkelingen’ 

(ook wel genoemd: ‘3 ha kaart’) gezet. 

 

Het plangebied valt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied (BSD). Het plan 

sluit hiermee aan bij het provinciaal beleid om de verstedelijkingsopgave primair 

te realiseren binnen bestaand stedelijk gebied (BSD). 

 

 

Afbeelding 16: Bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) 

Ruimtelijke kwaliteit  

De provincie geeft richting en ruimte aan een optimale wisselwerking tussen 

ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedskwaliteit : een evenwicht en samenspel van 

toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde. Ruimtelijke kwaliteit speelt 

op verschillende niveaus: veelal plek gebonden, maar ook op het niveau van de 

gehele provincie en soms daarbuiten. In de gehele provincie, zowel in het stedelijk 

gebied als in het landelijk gebied, beoogt het kwaliteitsbeleid een ‘ja, mits-beleid’: 

ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of versterking van de 

ruimtelijke kwaliteit (waarborg ruimtelijke kwaliteit). 

 

De essentie van ‘verbeteren van ruimtelijke kwaliteit’ is dat initiatiefnemers van 

ruimtelijke ontwikkelingen enerzijds inspelen op de aanwezige kwaliteiten in de 

omgeving (zeker als de omgeving hoge cultuurhistorische of identiteitsbepalende 

waarden vertegenwoordigt) en er anderzijds specifieke kwaliteiten aan toevoegen 

die te maken hebben met de samenleving van vandaag. 

 

Kwaliteitskaart 

De kwaliteitskaart is voor de provincie Zuid-Holland een belangrijk instrument 

om ruimtelijke ontwikkelingen zodanig te sturen dat ze een bijdrage leveren 

aan de ruimtelijke kwaliteit. De provincie wil de kenmerken als de identiteit 

van de plek (historische, culturele, toeristische en ruimtelijke kenmerken), de 

geografische strategische ligging in het stedelijk netwerk en de aanwezige en 

nieuwe economische dragers van iedere stad en ieder centrum in het systeem 

beschermen. Iedere locatie betreft een unieke plek met een eigen (ruimtelijke) 
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karakteristiek. Een brede waaier aan woon- en werkmilieus is een belangrijke 

voorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Als herstructurering, 

transformatie of verdichting plaatsvindt binnen de stad, dan draagt dit bij 

aan de versterking van de ruimtelijke karakteristiek. 

 

Het plangebied is gelegen in de gebieden ‘Steden en dorpen’ en ‘Rivierdelta- 

landschappen’ van de provinciale kwaliteitskaart. 

 

  

Afbeelding 17: Uitsnede kwaliteitskaart (Laag van de stedelijke occupatie) 

Steden en dorpen 

Voor ontwikkelingen in ‘steden en dorpen’ heeft de provincie de volgende 

richtpunten vastgesteld: 

• Ontwikkelingen dragen bij aan de karakteristieke kenmerken/identiteit van 

stad, kern of dorp; 

• Hoogteaccenten (waaronder hoogbouw) vallen zoveel mogelijk samen met 

centra (zwaartepunten) en interactiemilieus in de stedelijke structuur; 

• Daar waar hoogbouw niet samenvalt met “zwaartepunten” in de stedelijke 

structuur geeft een beeldkwaliteitsparagraaf inzicht in de effecten, invloed en 

aanvaardbaarheid van hoogbouw op de (wijde) omgeving; 

• Ontwikkelingen dragen bij aan versterking van de stedelijke groen- en 

waterstructuur; 

• Een nieuwe uitbreidingswijk bouwt voort op het bestaande stads- en 

dorpsgebied en versterkt de overgangskwaliteit van de stadsrand (zie stads- 

en dorpsranden); 

• Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en stedenbouwkundige patronen 

worden behouden door ze waar mogelijk een functie te geven die aansluit bij 

de behoeften van deze tijd; 

• Het eigen karakter van het historisch centrum wordt versterkt; 

Plangebied 
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• Historische centra en kernen blijven ervaarbaar vanuit het omringende 

gebied; 

• Bij bedrijventerreinen krijgt de beeldkwaliteit van de randen, een goede 

ontsluiting en de samenhang met de omgeving extra aandacht. 

 

  

Afbeelding 18: Uitsnede kwaliteitskaart (laag van de cultuur- en natuurlandschappen) 

Rivierdeltalandschappen 

Een aantal Zuid-Hollandse eilanden kent nog steeds een eilandkarakter: omlijst door 

deltawateren met beperkte verbindingen met de andere eilanden of het vasteland. 

Ze zijn gelegen in de luwte van de Randstad en vormen landschappelijk een geheel 

met Zeeland. IJsselmonde en het Eiland van Dordrecht zijn daarentegen meer 

onderdeel van het stedelijk netwerk. 

 

De drie eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten hebben elk 

een eigen karakter. Dit karakter wordt mede gevormd door de verschillen in afstand 

tot en de verbinding met het stedelijk gebied, de landschappelijke opbouw van de 

eilanden zelf en de aard van het omringende water. Versterken van het deltakarakter 

en vergroten van de diversiteit van karakters van de eilanden draagt bij aan het 

behoud van diversiteit in de Delta. Een opgave is het om de recreatieve gebruiks- 

waarde van de eilanden te vergroten in combinatie met een gebiedsspecifieke, in de 

omgeving passende inrichting. Ontwikkelingen aan de rand van de eilanden dienen 

bij te dragen aan het versterken van het stoere deltakarakter en passen bij de maat 

en schaal van dijk en open wateren. 

 

Ontwikkelingen worden benaderd in het licht van het eiland als geheel, waarbij 

bijvoorbeeld in Voorne-Putten en Hoeksche Waard een duidelijk verschil zit tussen 

de ‘dynamische’ noordrand en het ‘luwe’ zuiden. 

 

Plangebied 
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Toepassing plan 

Bij de uitwerking van het plan wordt zorgvuldig rekening gehouden met de  

identiteit van de omgeving waarbinnen het plangebied ligt. Het plan is om het 

plangebied te transformeren naar een hoogwaardig en duurzaam woonzorgconcept 

in de vorm van een boerenerf. De cultuurhistorisch waardevolle elementen, 

waaronder de Rijksmonumentale boerderij en de oude waterloop, blijven behouden. 

Het plan sluit aan bij de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart.  

3.2.2 Omgevingsverordening Zuid-Holland 

Gelijktijdig met de omgevingsvisie hebben de Provinciale staten van Zuid-Holland 

op 20 februari 2019 de Omgevingsverordening vastgesteld. Op 10 oktober 2020 is  

een herziening van de Omgevingsverordening gepubliceerd (ontwerp-Omgevings- 

verordening Zuid-Holland - Koers 2020). Deze verordening vormt de vertaling van 

het provinciaal beleid, in algemene regels (zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Wet 

ruimtelijke ordening). Hiermee is het beleid van de provincie juridisch verankerd.  

In de verordening zijn regels gesteld over de inhoud van bestemmingsplannen en  

de inhoud van de toelichting van bestemmingsplannen. Bij het opstellen van 

bestemmingsplannen dient daarom ook rekening te worden gehouden met 

provinciaal beleid. Het gaat daarbij verder vooral om het integrale ruimtelijke  

beleid dat is opgenomen in de provinciale Omgevingsvisie. 

 

Ruimtelijke kwaliteit 

In paragraaf 6.2.2 van de Omgevingsverordening zijn regels opgenomen voor 

ruimtelijke kwaliteit. Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke 

ontwikkeling, onder de volgende voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 

a. De ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, 

voorziet geen wijziging op structuurniveau, past bij de aard en schaal van het 

gebied en voldoet aan de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart 

(inpassen); 

b. Als de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, 

maar wijziging op structuurniveau voorziet (aanpassen), wordt deze 

uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk 

blijft door: 

▪ zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening 

houdend met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart; en 

▪ het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen; 

c. Als de ruimtelijke ontwikkeling niet past bij de bestaande gebiedsidentiteit 

(transformeren), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke 

kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd door: 

▪ Een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van 

het gehele gebied ook aandacht is besteed aan de fysieke en visuele 

overgang naar de omgeving en de fasering in ruimte en tijd, alsmede 

rekening is gehouden met de relevante richtpunten van de 

kwaliteitskaart; en 

▪ Het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen. 

 

Om te kunnen bepalen of een ruimtelijke ontwikkeling passend is, is vooral de 

ruimtelijke impact van belang. Daarbij hanteert de provincie met het oog op de 

wisselwerking tussen gebiedskwaliteiten en ontwikkelingen twee uitgangspunten: 

• Een kleinschalige ontwikkeling heeft in beginsel minder ruimtelijke impact op 

gebiedskwaliteiten dan een grootschalige ontwikkeling en vraagt daarom 

weinig tot geen provinciale betrokkenheid; 
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• Hoe hoger en specifieker de kwaliteit van een gebied is, des te groter is in 

beginsel de ruimtelijke impact en des te eerder raken ze provinciale doelen of 

belangen. 

 

Inpassen 

In dit licht kan het plan kan worden geschaard in de categorie ‘inpassen’. Dit betreft  

een ontwikkeling die sterk aansluit bij de bestaande identiteit en structuur van het 

landschap. De ontwikkeling is gebiedseigen, passend bij de maat en de aard van de 

bestaande kenmerken van een gebied. Bij het plan veranderen bestaande structuren 

en kwaliteiten niet tot nauwelijks en wordt voldaan aan de relevante richtpunten van 

de kwaliteitskaart. 

 

Gebiedsidentiteit 

De gebiedsidentiteit is de aard of karakteristiek van een gebied dat is ontstaan in  

de loop der jaren. In die tijd zijn gemeenschappelijke kernwaarden in het gebied 

ontstaan die gekoppeld zijn aan gebruik en de verschijningsvorm. De gebieds- 

identiteit van een plek is verbonden met de mensen die er wonen, werken en er  

zich thuis voelen. Een gebiedsidentiteit is meestal van grote omvang. Het plan 

betreft een kleinschalig particulier woonzorginitiatief in de bebouwde kom  

van Ridderkerk. Er vinden geen wijziging plaats in de landschapsstructuur, de 

leefbaarheid van het gebied en/of de waterstructuren. Het plan is passend binnen 

de gebiedsidentiteit. 

 

Gebiedseigen 

De ontwikkeling is gebiedseigen, passend bij de maat en de aard van de bestaande 

kenmerken van een gebied. Het plan betreft een gebiedseigen ontwikkeling of 

functie dat naadloos aansluit op de bestaande kenmerken en gebruikswaarden van 

het gebied. Een gebiedseigen ontwikkeling draagt bij aan behoud en versterking van 

de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en heeft daarmee geen negatieve invloed 

op de (kenmerken) van de omgeving. 

 

Stedelijke ontwikkelingen (Ladder voor duurzame verstedelijking) 

In paragraaf 6.2.3 van de Omgevingsverordening zijn regels opgenomen voor 

stedelijke ontwikkelingen. Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende eisen: 

a. De toelichting van het bestemmingsplan gaat in op de toepassing van de 

ladder voor duurzame verstedelijking overeenkomstig artikel 3.1.6, tweede, 

derde en vierde lid van het Besluit ruimtelijke ordening; 

b. Indien in de behoefte aan de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand 

stads- en dorpsgebied kan worden voorzien en voor zover daarvoor een 

locatie groter dan 3 hectare nodig is, wordt gebruik gemaakt van locaties die 

zijn opgenomen in het Programma ruimte. 

 

Het plan betreft een kleinschalig particulier woonzorginitiatief in de bebouwde kom 

van Ridderkerk (binnen bestaand stedelijk gebied (BSD). Het plan speelt in op de 

kwantitatieve woningbouwopgave van minimaal 900 woningen van 2021 tot 2030.  

Het plan speelt concreet in op de behoefte aan kleine(re), levensloopbestendige 

woningen voor het toenemend aantal kleine huishoudens. Het plan voorziet in  

16 aanleunappartementen en 6 aanleunwoningen die geschikt zijn voor senioren, 

alleenstaanden en overige kleine huishoudens. Daarnaast is er in Ridderkerk 

behoefte aan woon-zorgconcepten. Het plan speelt concreet in op deze bijzondere 

woon-zorgvraag. Het plan voorziet in een zorgcomplex in de vorm van een 

geclusterde woonvorm voor ouderen met geheugenproblemen en/of dementie  
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en/of een lichamelijke beperking, die niet meer zelfstandig willen of kunnen wonen. 

Het plan voldoet aan de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’.  

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 

De gemeente Ridderkerk heeft veel verschillende wijken met allemaal een eigen 

karakter. Samen vormen ze een unieke gemeente om te leven en te werken. Om dit 

unieke karakter optimaal te benutten legt de gemeente de kaders van het beleid tot 

2035 vast in een Omgevingsvisie, vastgesteld in 2017. Deze visie geeft richting aan 

toekomstige ontwikkelingen en laat ruimte voor initiatieven vanuit de Ridderkerkse 

samenleving. De visie is de basis voor alle (gemeentelijke) plannen. De identiteit,  

het karakter van Ridderkerk is in drie kernwaarden samen te vatten:  

1. Sterke wijken, goed verbonden;  

2. Groen-blauwe oase; 

3. Kloppend hart. 

 

Sterke wijken, goed verbonden 

De wijken van Ridderkerk, veelal ontstaan als dorpen, zijn een absolute kernwaarde 

van Ridderkerk. Veel mensen waarderen vooral de identiteit die de verschillende 

wijken kenmerkt: Slikkerveer met zijn typerende woningen uit de jaren 30, Rijsoord 

en Oostendam als typische dijkdorpen, Bolnes met de nog steeds aanwezige 

historische water gerelateerde bedrijvigheid en het centrum van Ridderkerk,  

centraal gelegen in de gemeente. De sociale cohesie binnen de wijken is sterk.  

Dat uit zich in een sterk en hecht verenigingsleven en het feit dat nieuwe bewoners 

niet kiezen voor Ridderkerk, maar specifiek willen wonen in één van de wijken.  

De wijken Bolnes, Slikkerveer en Drievliet hebben een levendig wijkwinkelcentrum. 

 

Groen-blauwe oase 

De aanwezigheid van een rijke, stevige, groene infrastructuur, die de rand van 

Ridderkerk in een groene jas hult en de woon- en werkgebieden dooradert, is een 

belangrijke kernwaarde om te behouden en te versterken. Deze groene gebieden  

en het water dienen als buffer tegen de verstedelijkingsdruk van de regio Rotterdam  

en de regio Drechtsteden. Daarnaast dragen de groene gebieden en het water bij 

aan een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreëren en een 

aantrekkelijk leefklimaat. De ‘groen-blauwe kraag’ van Ridderkerk is samengesteld 

uit de bestaande grotere groengebieden Oosterpark, Reyerpark, Donckse Bos en 

Donckse velden, de Gorzen, de Grienden en het Waalbos en uit de rivieren de Noord, 

de Nieuwe Maas en de Waal. Recent heeft de nieuwe inrichting van de Crezéepolder 

als getijdepark die groene omhulling versterkt. 

 

Kloppend hart 

Ridderkerk is uniek vanwege de centrale ligging van bedrijventerrein Donkersloot. 

Ongeveer de helft van het aantal werknemers in Donkersloot woont ook in 

Ridderkerk. Daarnaast kenmerkt de Ridderkerker zich door een hoge arbeidsethos. 

Ridderkerk heeft een werkend en kloppend hart, waar een grote diversiteit aan 

bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en winkels aanwezig is. 

 

Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van de Kievitsweg. Dit gebied is lange tijd 

onbebouwd gebleven. Het perceel is gelegen in de bebouwde kom van Ridderkerk  

in de wijk Slikkerveer. Op het perceel is een Rijksmonumentale boerderij en een 

paardenstoeterij gelegen. De cultuurhistorisch waardevolle elementen, waaronder  

de Rijksmonumentale boerderij en de oude waterloop (groen element), blijven 

behouden. Het plan levert een bijdrage aan het vergroten van de differentiatie  



       29 
 

in woningtypen en woonvormen. Het plan draagt bij aan het behoud dan wel 

versterken van de kernwaarden van de wijk Slikkerveer.   

3.3.2 Woonvisie Ridderkerk 2021-2026   

Op 30 april 2021 heeft de gemeente Ridderkerk de Woonvisie Ridderkerk 2021-

2026 vastgesteld. De visie van de gemeente Ridderkerk op het gebied van wonen in 

de toekomst is uitgewerkt in vijf thema’s:  

 

Thema 1: Voldoende woningen 

Voor de gemeente Ridderkerk ligt er een kwantitatieve woningbouwopgave van 

minimaal 900 woningen van 2021 tot 2030. Met de regio Rotterdam is het 

Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam gesloten voor  

de periode 2018-2030. In dit akkoord maken de veertien gemeenten van het 

Samenwerkingsverband Wonen regio  Rotterdam (SvWrR) zich samen sterk om 

het aantal woningen in de regio Rotterdam met ongeveer 54.000 uit te breiden.  

 

Thema 2: Meer variatie, de juiste woningen 

De gemeente Ridderkerk heeft de ambitie om te zorgen voor de juiste woningen op 

de juiste plek, voor de juiste doelgroepen. Het onderzoek dat is uitgevoerd voor de 

Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 heeft inzicht opgeleverd in de woonwensen en 

potentiële tekorten en overschotten op de woningmarkt van Ridderkerk (kwalitatieve 

vraag). Hieruit is geconcludeerd dat er ten eerste behoefte is aan meer kleine(re), 

levensloopbestendige woningen voor het toenemend aantal kleine huishoudens.  

 

Verder ligt het accent van de woningbouwopgave op de koopsector. En dan vooral 

op de goedkopere koop. Waarbij zowel behoefte is aan grondgebonden woningen 

als appartementen. Deze woningen zijn belangrijk om starters/jongeren voor 

Ridderkerk te behouden.  

 

Thema 3: Duurzame woningvoorraad 

De ambitie is om in 2050 ongeveer 20.000 woningen aardgasvrij te hebben 

gemaakt. Dit noemt men de warmtetransitie. Er ligt dus een belangrijke opgave  

voor de aanpak van de bestaande woningvoorraad in Ridderkerk: het verlagen  

van het energieverbruik, het isoleren van woningen, het plaatsen van zonnepanelen, 

naar aardgasvrij wonen.  

 

Thema 4: Wonen en zorg 

In Ridderkerk is er behoefte aan woon-zorgconcepten. De gemeente wil dat alle 

inwoners in een veilige thuissituatie kunnen leven. Mensen met een zorgvraag 

kunnen op de plek waar zij een (sociale) binding mee hebben lang zelfstandig thuis 

wonen. De ambitie is om in alle  wijken een naar zorgdoelgroepen gevarieerd 

woonaanbod te hebben.  

 

Thema 5: Leefbare wijken 

Slikkerveer is een wijk met veel voorzieningen. De woningvoorraad is divers, en 

heeft een redelijk goede kwaliteit. In Slikkerveer is sprake van saamhorigheid en 

gezelligheid. Het behoud van het dorpse karakter  en leefbaarheid is van groot 

belang voor de inwoners. Slikkerveer moet een levensloopbestendige wijk worden, 

waar zowel jongeren, gezinnen als ouderen naar tevredenheid wonen. 
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Het plan is om het perceel Benedenrijweg 69-69a te Ridderkerk te transformeren 

naar een kwalitatief hoogwaardig woonzorgconcept in de vorm van een boerenerf. 

Op het achtererfgebied van de Rijksmonumentale boerderij worden drie schuur- 

volumes gerealiseerd met in een boerenerfensemble passende agrarische 

uitstraling. In de drie schuurvolumes worden een zorgcomplex (18 eenheden),  

16 aanleunappartementen en 6 aanleunwoningen gerealiseerd. De appartementen 

en woningen zullen worden verhuurd aan zorgbehoevende senioren met geheugen- 

problemen en/of dementie en/of een lichamelijke beperking, die niet meer 

zelfstandig willen of kunnen wonen. In de schuurvolumes zijn zorgbehoevende 

senioren woonachtig in diverse categorieën. Hiermee kunnen bewoners, zodra er 

sprake is van toenemende zorgvraag, in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. 

In Ridderkerk er specifiek behoefte aan dergelijke woon-zorgconcepten. Het plan 

sluit aan bij zowel de kwantitatieve als kwalitatieve woningvraag in de gemeente 

Ridderkerk.  

 

De woonvolumes worden gebouwd conform de meest actuele normen uit het 

Bouwbesluit. Deze normen schrijven een zeer hoge kwaliteit voor met betrekking 

tot energiezuinige bouwwerken en duurzame materialen. De woonvolumes worden 

gebouwd volgens de nieuwste eisen en technieken. Het plan zal conform de 

BENG-norm gerealiseerd worden. Deze eis wordt gehaald met zo veel mogelijk 

permanente oplossingen, zoals isolatie en kierdichting, en gebruiksvriendelijke 

installaties. De toegepaste materialen zijn duurzaam en voor hergebruik geschikt. 

De woonvolumes wordt zonder gasaansluitingen gerealiseerd. De energievraag 

wordt ingevuld met warmtepompsystemen al dan niet in combinatie met zonne-

energie. 

 

Het plan sluit aan bij het gemeentelijk woonbeleid van de gemeente Ridderkerk 

(Woonvisie Ridderkerk 2021-2026). 

3.4 Conclusie 

 

Op basis van hoofdstuk 3 ‘Beleidskader’ kan worden geconcludeerd dat: 

 

• Het plan voldoet aan de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’; 

• Het plan past binnen de rijks-, provinciale en gemeentelijke beleidskaders.  
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4. Milieuaspecten  

4.1 Milieueffectrapportage (vormvrije m.e.r.)  
 

Beleidskader  

In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt onderscheid gemaakt  

tussen activiteiten, die m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde bijlage C activiteiten)  

en activiteiten, die m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D 

activiteiten). Tot slot is voor activiteiten die wel genoemd zijn bij bijlage D, maar die 

niet voldoen aan de gestelde drempelwaarde, de verplichting tot het vaststellen op 

grond van de selectiecriteria in de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling of sprake is 

van geen m.e.r.-beoordelingsplicht in het ruimtelijk plan. 

 

Onderzoek  

De activiteit, het realiseren van (zorg)woningen, wordt genoemd in de bijlage 

onderdeel D 11.2 van het besluit m.e.r. Het plan betreft een kleinschalig woonzorg- 

initiatief (in totaal 40 wooneenheden). Er is daarmee geen directe m.e.r-plicht  

voor het opstellen van milieueffectrapportage of m.e.r.-beoordeling. Bij dit aantal 

woningen, onder de grenswaarde van 2.000 woningen waarvoor een direct m.e.r-

plicht geldt, geldt wel de vergewisplicht. Voor de vergewisplicht dient voor de 

voorgenomen activiteit te worden beoordeeld of er vanwege de activiteit belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen optreden. 

 

Kenmerken van het plan  

Het plan is om het plangebied (paardenstoeterij) te transformeren naar een 

hoogwaardig en duurzaam woonzorgconcept in de vorm van een boerenerf.  

De Rijksmonumentale boerderij blijft behouden. 

 

Ligging van het plangebied 

Het plangebied maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie 

betreffende: Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand 

van circa 1,8 km ligt het Natura 2000-gebied ‘Boezems Kinderdijk. Op een afstand 

van circa 780 meter ligt het dichtstbijzijnde Natuurnetwerk Nederland.  

 

Kenmerken van de potentiële effecten van het plan  

Er is sprake van een ontwikkeling van zeer beperkte omvang. Als gevolg van  

de ontwikkeling zal het aantal verkeersbewegingen niet onevenredig toenemen.  

Gezien de kleinschaligheid van het plan zullen geen van de toenames leiden tot 

significante negatieve effecten op het milieu. 

 

Conclusie  

Voor dit plan hoeft geen m.e.r.-beoordelingsprocedure te worden gevolgd. Er kan 

worden volstaan met een vormvrije m.e.r. beoordeling. In de volgende hoofdstukken 

worden de verschillende milieuaspecten nader onderbouwd. Er is hiermee afdoende 

aangetoond dat hier geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu zoals omschreven in artikel 17.7 van de Wet milieubeheer.  
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4.2 Geluid 
 

Beleidskader 

In het kader van de Wet geluidhinder dient voor de ontwikkeling van geluids- 

gevoelige functies een akoestisch onderzoek te worden verricht. De kern van de wet 

is dat geluidsgevoelige bestemmingen worden beschermd tegen geluidhinder uit de 

omgeving ten gevolge van wegverkeer, spoorweg en industrie. De Wet geluidhinder 

kent de volgende geluidsgevoelige functies:  

1. Woningen,  

2. Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal),  

3. Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen 

zoals verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, 

poliklinieken, medische kleuterdagverblijven, etc.  

 

De Wet Geluidhinder (Wgh) stelt grenzen aan de geluidsbelasting waaraan woningen 

en andere geluidsgevoelige functies en terreinen mogen worden blootgesteld. De 

gestelde eisen verschillen per geluidsbron (industrie, spoorwegen, wegverkeer) en 

per belast object of terrein (bijvoorbeeld woning, school, etc.). Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen aanwezige objecten en aanwezige geluidsbronnen en 

nieuwe objecten en nieuwe geluidsbronnen. 

 

Onderzoek  

Het plangebied is niet gelegen binnen de invloedsfeer van enig spoorwegtraject 

en/of een gezoneerd industrieterrein, dus kan buiten beschouwing worden gelaten. 

 

Het plangebied is gelegen binnen de geluidszones van de Rotterdamseweg (circa 

155 meter), Ringdijk (circa 115 meter) en de Sportlaan (circa 198 meter). Ten 

behoeve van het ruimtelijke spoor dient daarom onderzoek naar het wegverkeers- 

lawaai verricht te worden. Het akoestisch onderzoek moet aantonen dat binnen  

de voorkeursgrenswaarde gebleven moet worden.   

 

De verwachting is dat de geluidbelasting op de woningen hoger is dan de 

voorkeursgrenswaarde, maar de maximale ontheffingswaarde voor binnenstedelijk 

gesitueerde woningen van 63 dB, incl. aftrek art. 110g Wgh niet overschrijdt (en dus 

een hogere waarde procedure doorlopen moet worden). 

 

Ten behoeve van het bouwkundig spoor verwachten wij dat er onderzoek naar de 

geluidswering van de gevelconstructie uitgevoerd moet worden. Dit onderzoek moet 

aantonen welke maatregelen in de gevelconstructie benodigd zijn om een maximale 

geluidsbelasting van 33 dB binnen de geluidsgevoelige ruimten te kunnen 

waarborgen.  

 

Conclusie 

Voor het plan dient door een deskundig bureau een akoestisch onderzoek 

wegverkeerslawaai te worden uitgevoerd. Voor het plan dienen naar verwachting 

hogere grenswaarden voor wegverkeerlawaai te worden vastgesteld.  
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4.3 Bedrijven en milieuhinder 

 

Beleidskader 

De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat overheden bij het vaststellen 

van bestemmingsplannen moeten aantonen dat sprake is van een goede ruimtelijke 

ordening (Wro artikel 3.1 lid 1). Onderdeel hiervan is het zorgen voor een goede 

milieuzonering: de overheid dient er op toe te zien dat er voldoende afstand in  

acht wordt genomen tussen enerzijds functies die hinder of gevaar veroorzaken 

(bijvoorbeeld bedrijven), en anderzijds functies die daar last van hebben 

(bijvoorbeeld woningen). In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de handreiking 

“Bedrijven en Milieuzonering” van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG, 

editie 2009). Deze handreiking beveelt per standaard bedrijfstype een afstand aan 

tot woningen of andere 'kwetsbare' functies. De afstand hangt onder meer af van  

de aard van de omgeving: een rustige woonwijk verdient een hoger beschermings- 

niveau dan een gebied waar al enige hinder is van bedrijven of infrastructuur 

(gemengd gebied). In onderstaande tabel zijn de afstanden weergeven. 

 

Tabel 1: Richtafstanden per milieucategorie (bron: VNG-handreiking Bedrijven 

en Milieuzonering) 

Milieucategorie Rustige woonwijk Gemengd gebied 

 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

 

Onderzoek 

Het plan is getoetst aan de richtafstanden van het VNG-Handboek Bedrijven en 

milieuzonering (editie 2009). 

 

Gemengd gebied 

Het plangebied is gelegen in het omgevingstype gemengd gebied. Een gemengd 

gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Naast woningen 

zijn andere functies als kleinschalige bedrijvigheid aanwezig. Hierdoor kunnen 

gereduceerde richtafstanden voor geur, stof, geluid en gevaar worden 

gerechtvaardigd. De richtafstand mag daarmee één afstandstrap worden verlaagd. 

 

Op basis van onderstaande tabel kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan 

de gestelde richtafstanden. Op basis hiervan kan worden gesteld dat er sprake is 

van een acceptabel woon- en leefklimaat en dat de bedrijfsvoering van omliggende 

bedrijven niet wordt beperkt als gevolg van dit plan. 
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Tabel 2: Omliggende bedrijven  

Adres Functie  Milieu- 

categorie 

Richtafstand 

(gemengd 

gebied/ 

 

Afstand tot 

plangebied*  

Kievitsweg 1-3  Bedrijven tot 

categorie 2. 

2.0 10 meter Min. 10 meter 

Kievitsweg 25 Kantoor 1.0 0 meter 30 meter 

Prinses 

Margrietstraat 1  

Kringloop- 

winkel / 

bedrijven tot 

categorie 2 

2.0 10 meter  90 meter 

Benedenrijweg 67a Kantoor 1.0 0 meter 78 meter 

Willemstraat 257 Kantoor 1.0 0 meter 150 meter 

* Afstand gemeten van bedrijfsbestemmingsvlak tot gevel(s) nieuw te bouwen 

woonvolumes. 

 

 
Afbeelding 19: Omliggende bedrijven 

 

Conclusie 

Het plan ondervindt voor wat betreft het aspect bedrijf- en milieuhinder geen 

belemmeringen. 

 

 

  

Kievitsweg 25   
Prinses 

Margrietstraat 1 

Willemstraat 257 

Beneden- 

rijweg 67a 

Plangebied  

Kievitsweg 1-3   
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4.4 Bodem 

 

Beleidskader 

Het beleid is erop gericht zorg te dragen dat de bodemkwaliteit geschikt dient te 

zijn voor het geplande gebruik. Hiervoor is het bij nieuwe ontwikkelingen verplicht 

een verkennend bodemonderzoek uit te laten voeren. De provincie hanteert de 

richtlijn dat bij de beoordeling van ruimtelijke plannen tenminste het eerste deel van 

het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek, moet 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 

dan dient het volledig verkennend bodemonderzoek te worden verricht. 

 

Onderzoek 

Om de kwaliteit van de bodem voor het toekomstige woongebruik in kaart te 

brengen dient door een deskundig bureau een verkennend bodemonderzoek te 

worden uitgevoerd. Uit een in 1999 uitgevoerd bodemonderzoek blijkt dat olie  

en PAK lokaal sterk verhoogd is aangetroffen op de locatie. Verder was de grond 

maximaal licht verontreinigd in 1999. De verwachting is dat er een puinlaag 

aanwezig is. Er zijn geen echte aanwijzingen die duiden op eventuele bodem- 

verontreiniging. Om zo veel mogelijk uit te sluiten moet er hier meerdere boringen 

in het beton worden gezet. 

 

Conclusie 

Voor het plan dient door een deskundig bureau een verkennend bodemonderzoek 

te worden uitgevoerd om de kwaliteit van de bodem voor het toekomstige gebruik 

‘wonen’ in kaart te brengen.   
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4.5 Cultuurhistorie en archeologie 

 

Archeologie 

 

Beleidskader 

In Europees verband was het de zogenaamde ‘Verdrag van Malta’ tot stand 

gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag was het archeologisch erfgoed zo veel 

mogelijk in situ te behouden. Sindsdien geldt dat waar dit niet mogelijk is, dient  

het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk 

beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de besluit- 

vorming. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd (Monumentenwet) en op 1 september 

2007 via de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. 

De Wamz was een wijzigingswet en omvatte een wijziging van de Monumentenwet 

1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de Woningwet, op grond 

waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening moesten 

houden met het behoud van archeologische waarden. Sinds de invoering van deze 

wet zijn gemeente belast met de zorgplicht voor het archeologisch erfgoed. Dit is 

niet veranderd met de inwerktreding van de Erfgoedwet (1-7-2016). Sindsdien is  

het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale 

Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de 

nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die in 2022 in werking zal treden. 

Het uitgangspunt is dat de beschermingsniveaus zoals die in eerdere wetten  

en regelingen golden, worden gehandhaafd. 

 

Archeologische Waarden- en Beleidskaart gemeente Ridderkerk 

Met de Archeologische Waardenkaart streeft de gemeente Ridderkerk ernaar bij te 

dragen aan een vlotte en ongehinderde totstandkoming van ruimtelijke plannen, 

terwijl tegelijkertijd recht gedaan wordt aan de archeologische geschiedenis van 

Ridderkerk. De Archeologische Waarden- en Beleidskaart toont voor het gehele 

gemeentelijke grondgebied van Ridderkerk de bekende archeologische waarden en 

verwachtingen Tevens geeft de kaart aan welk archeologisch beleid er geldt voor de 

verschillende gebieden en wanneer bouw- en ontwikkelingsplannen moeten worden 

getoetst op de noodzaak van het uitvoeren van archeologisch (voor)onderzoek. 

 

Onderzoek 

Op de archeologische waarden- en beleidskaart van de gemeente Ridderkerk is te 

zien dat het plangebied is gelegen in een gebied met:  

1. Een hoge archeologische verwachting (rood). De archeologische waarden zijn 

te verwachten dieper dan 50 cm beneden het maaiveld. 

 

Voor gebieden met een hoge archeologische verwachting geldt dat 

grondwerkzaamheden (inclusief heien) die een oppervlakte beslaan van  

meer dan 100 m² en tevens dieper reiken dan respectievelijk 0 cm of 50 cm 

beneden het maaiveld dienen te worden getoetst op de noodzaak van 

archeologisch onderzoek. Dit geldt niet voor werkzaamheden die worden 

uitgevoerd in verband met reguliere agrarische bedrijfsvoering, 

werkzaamheden in bestaande weg- en leidingcunetten en werkzaamheden die 

zijn gericht op het normale onderhoud en beheer van betreffende gebieden. 

Voor de verlening van een omgevingsvergunning moet een plan van de 

voorgenomen werkzaamheden worden voorgelegd aan de gemeente 

Ridderkerk. Op basis van dit plan wordt beoordeeld of een archeologisch 

vooronderzoek (bureauonderzoek en/of inventariserend veldonderzoek) 

voorafgaande aan de werkzaamheden noodzakelijk is.  
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2. Een redelijk hoge archeologische verwachting (groen). De archeologische 

waarden zijn te verwachten dieper dan 50 cm beneden het maaiveld.  

 

Voor gebieden met een redelijk hoge archeologische verwachting geldt dat 

grondwerkzaamheden (inclusief heien) die een oppervlakte beslaan van meer 

dan 200 m² en tevens dieper reiken dan respectievelijk 50 cm of 80 cm 

beneden het maaiveld dienen te worden getoetst op de noodzaak van 

archeologisch onderzoek. Dit geldt niet voor werkzaamheden die worden 

uitgevoerd in verband met reguliere agrarische bedrijfsvoering, 

werkzaamheden in bestaande weg- en leidingcunetten en werkzaamheden 

die zijn gericht op het normale onderhoud en beheer van betreffende 

gebieden. Voor de verlening van een omgevingsvergunning moet een plan 

van de voorgenomen werkzaamheden worden voorgelegd aan de gemeente 

Ridderkerk. Op basis van dit plan wordt beoordeeld of een archeologisch 

vooronderzoek (bureauonderzoek en/of inventariserend veldonderzoek) 

voorafgaande aan de werkzaamheden noodzakelijk is. 

 

  

Afbeelding 20: Archeologische Waarden- en Beleidskaart gemeente Ridderkerk 

Het plan vindt plaats in het gebied met een redelijk hoge archeologische 

verwachting. De bodemingreep is naar verwachting groter dan 100 m² en reikt 

tevens dieper dan respectievelijk 50 cm beneden het maaiveld. Derhalve dient  

voor het plan door een deskundig bureau een archeologisch onderzoek te worden 

uitgevoerd (bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een 

booronderzoek).  

 

  

Plangebied 
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Cultuurhistorie 

 

Beleidskader 

Onder de noemer Modernisering Monumentenzorg (MoMo) heeft het Rijk in 2009 

een aanzet gegeven voor een goede afweging van het belang van de cultuurhistorie 

in de ruimtelijke ordening. Gepleit wordt voor een verantwoorde verankering van de 

integrale cultuurhistorie in structuurvisies, bestemmingsplannen en milieueffect- 

rapportages. Het voornaamste doel hiervan is om het cultuurhistorische karakter 

van Nederland op gebiedsniveau te behouden en te versterken. 

 

Op 5 juli 2011 is een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2012 moet ieder nieuw bestemmingplan een analyse 

van cultuurhistorische waarden bevatten. In aansluiting op de vaststelling van de 

Wet tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht in mei 2011 zijn op 17 juni 2011 het Bro, het Besluit  omgevings- 

recht (Bor) en het Besluit archeologische monumentenzorg (Bamz) aangepast.  

Door een wijziging van het Bro moeten cultuurhistorische waarden voortaan vooraf 

in het proces van ruimtelijke ordening worden meegenomen, met name bij de 

voorbereiding en vaststelling van bestemmings- plannen. Het Bro bevat eisen 

waaraan de voorbereiding van een bestemmingsplan moet voldoen. Zo wordt er 

onder meer een beschrijving verlangd van de manier waarop met de in het gebied 

aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten 

monumenten wordt omgegaan. De wetgever wil hiermee bereiken dat aandacht voor 

cultuurhistorische waarden voortaan in het planproces naar voren wordt gehaald. 

In de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te worden 

opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en 

in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. De 

opsteller en vaststeller van het bestemmingsplan is daarmee dus verplicht om 

breder te kijken dan alleen naar het facet archeologie. Ook de facetten historische 

(steden)bouwkunde en historische geografie dienen te worden meegenomen in de 

belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel 

beschermde objecten en structuren. 

 

De Erfgoedwet, van kracht sinds 1 juli 2016, bundelt wet- en regelgeving op het 

gebied van behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland in één nieuwe 

wet. Een groot deel van de bestaande wet- en regelgeving (Monumentenwet, Wet 

ruimtelijke ordening) is overgenomen in de Erfgoedwet, bijvoorbeeld de aanwijzing 

van rijksmonumenten, wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe het toezicht 

daarop wordt uitgeoefend. Voor het eerst is er nu één integrale wet die betrekking 

heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en 

onder water. Voorheen was het behoud en beheer van ons erfgoed geregeld in zes 

verschillende wetten met elk hun eigen procedures en beschermingsmaatregelen. 

Het uitgangspunt is dat de beschermingsniveaus zoals die in de eerdere wetten en 

regelingen golden, worden gehandhaafd. Daarnaast worden aan de Erfgoedwet een 

aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Samen met de Omgevingswet die naar 

verwachting in 2019 wordt ingevoerd, wordt een integrale bescherming van ons 

cultureel erfgoed mogelijk. 

 

Cultuurhistorische waardenkaart Ridderkerk woongebieden 

Ridderkerk beschikt met de Kerksingel, de dijkprofielen, de Kerkweg en de restanten 

van het voormalig agrarisch landschap over een cultuurhistorisch waardevolle kern. 

In 2018 is een Cultuurhistorische Waardenkaart voor de woongebieden van 

Ridderkerk vastgesteld. De waardering van cultuurhistorische elementen is 

gebaseerd op de criteria zoals opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel 
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Erfgoed. Voorbeelden van criteria zijn zeldzaamheid, representativiteit, conservering 

en gaafheid. Als er gesproken wordt over cultuurhistorie in relatie tot ruimtelijke 

ordening wordt vaak een onderscheid gemaakt in historische geografie en 

historische bouwkunst. Historische geografie gaat over landschappelijke en 

stedenbouwkundige elementen en structuren zoals dijken, slotenpatronen, 

stratenpatronen en verkavelingen. Historische bouwkunst heeft betrekking op 

bebouwing en architectuur. Voor zowel de geografie als de bouwkunst zijn  

aparte waardenkaarten gemaakt. De historische structuren in de woongebieden  

van Ridderkerk worden onderverdeeld in zeer hoge, hoog en redelijk hoog 

gewaardeerde structuren. 

 

Het perceel Benedenrijweg 69-69a te Ridderkerk betreft een voormalige agrarische 

bedrijfslocatie. Het plangebied is gelegen binnen een gebied met zeer hoge 

historisch geografische waarden. Binnen het plangebied is een Rijksmonumentale 

boerderij gelegen. Verder is grenzend aan het plangebied een oude waterloop met 

onder meer een karakteristieke beplanting van knotbomen gelegen.  

 

Het plan is om het plangebied in te richten in de vorm van een traditioneel boeren- 

erf. De bestaande karakteristieke elementen, de Rijksmonumentale boerderij en  

de oude waterloop, blijven behouden. De voorgevel van de boerderij is nog in de 

oorspronkelijke staat. De rest van de boerderij en de overige stallen zijn herbouwd 

en/of dateren uit een latere periode. Wat betreft de architectonische uitwerking van 

de woonvolumes wordt aangesloten bij het bestaande dijklint. De woonvolumes 

krijgen een ondergeschikte uitstraling ten opzichte van de boerderij (schuur- 

volumes). Er worden geen cultuurhistorische waarden aangetast. 

 

 

Afbeelding 21: Cultuurhistorische waardenkaart Ridderkerk woongebieden 

Conclusie 

Er worden geen cultuurhistorische waarden aangetast. Voor het plan dient door een 

deskundig bureau een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd (bureau- en 

inventariserend veldonderzoek in de vorm van een booronderzoek). Indien men 

tijdens bouw- of andere werkzaamheden op archeologische resten stuit, dan moet 

dit volgens artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 zo spoedig mogelijk gemeld 

worden bij de minister van OC&W (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

  

Plangebied 



       40 
 

4.6 Watertoets 
 

Beleidskader 

In het plangebied is Waterschap Hollandse Delta de waterkwantiteit- en 

waterkwaliteitsbeheerder, de vaarwegbeheerder, de beheerder van de primaire 

en secundaire waterkeringen, beheerder van de rioolwaterzuiveringsinstallaties 

en wegbeheerder van de wegen buiten de bebouwde kom, niet zijnde rijks- of 

provinciale wegen. De watertoets heeft als doel het voorkomen dat nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. 

 

Waterschapsbeleid 

De strategie en het beleid van Waterschap Hollandse Delta is gericht op: 

• Het bieden van veiligheid tegen wateroverlast; 

• Veilige (vaar)wegen; 

• Voldoende en schoon oppervlaktewater. 

 

Daarnaast werkt het Waterschap ook actief aan de ruimtelijke inbedding van "water", 

met oog voor de ecologie en het landschap en dat water mee bepalend wordt voor 

de gewenste ruimtelijk economische ontwikkelingen. Hierbij werkt het Waterschap 

nauw samen met anderen, zowel met medeoverheden als met belangenorganisaties 

en andere gebruikers van ruimte. Door een actieve instelling en open houding 

kunnen belangen tegen elkaar worden afgewogen en kunnen keuzes worden 

gemaakt, die mogen rekenen op voldoende steun en draagvlak. 

 

Verordening ‘de Keur’ 

Het Waterschap Hollandse Delta heeft als regelgeving haar verordening ‘de Keur’. 

Deze verordening is bedoeld om watergangen, wateren, onderhoudspaden, kaden 

en dijken te beschermen tegen beschadiging. In de Keur is geregeld dat voor de 

verschillende typen watergangen een beschermingszone in acht dient te worden 

genomen. Dit houdt in dat binnen de beschermingszone van de watergangen niet 

zonder toestemming van het Waterschap Hollandse Delta werkzaamheden mogen 

plaatsvinden die schade kunnen aanbrengen aan de watergang. De genoemde 

bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit van het profiel en/of veiligheid 

wordt aangetast, de aan- en/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 watergangen worden tijdens de 

jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd. 

 

Onderzoek 

 

Oppervlaktewater 

In de directe omgeving van het plangebied zijn meerdere watergangen gelegen.  

Voor de watergang aan de zuidwestzijde geldt een beschermingszone. De geplande 

werkzaamheden vinden naar verwachting plaats in de beschermingszone. Er worden 

geen ingrepen gedaan in de watergangen. Het aanvragen van een watervergunning 

bij het Waterschap Hollandse Delta is noodzakelijk.  
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Afbeelding 22: Uitsnede Legger wateren en kunstwerken 

Waterberging en -compensatie 

Door een toename aan verharding kan hemelwater niet langer infiltreren in de 

bodem, maar stroomt dit versneld af naar het oppervlaktewatersysteem. Als  

gevolg van deze versnelde afvoer wordt het oppervlaktewatersysteem meer belast. 

Om deze belasting te reduceren moeten compenserende voorzieningen worden 

aangebracht. Voor een ideale dimensionering van oppervlaktewatersysteem  

moet rekening worden gehouden met veel verschillende factoren. Zo spelen de 

afmetingen, bodemgesteldheid en het grondgebruik van het betreffende peilgebied 

een rol. Maar ook is van belang de aan- en afvoernorm, het verhang in het 

watersysteem en de relatie met de aangrenzende peilgebieden. Rekening houdend 

met het bovenstaande maakt een eenduidige en praktische afweging voor plan- 

toetsing en vergunningverlening onmogelijk. Dit heeft tot gevolg dat standaard  

een compensatie-eis voor de toename aan verharding is opgenomen. Minimaal 10% 

van het extra verhard oppervlak moet gecompenseerd worden met open water.  

In sommige gevallen is de eis tot compensatie zwaar ten opzichte van het te dienen 

waterstaatkundige doel. Om deze reden heeft het waterschap de verhardings- 

toename van maximaal 500 m
2

 in stedelijk gebied via een algemene regel vrijgesteld 

van compensatieplicht.  

 

Het plangebied is in de bestaande situatie vrijwel volledig verhard. Het plan is om 

het perceel te herontwikkelen naar een hoogwaardig en duurzaam woongebied 

gecombineerd met een zorgcomplex in de vorm van een boerenerf. Het plangebied 

zal groen worden ingericht. Het plan voorziet daarmee per saldo in een afname aan 

verharding, waardoor hemelwater beter kan infiltreren in de bodem en water- 

compenserende maatregelen niet noodzakelijk zijn. Het aanvragen van een 

watervergunning bij het Waterschap Hollandse Delta is niet noodzakelijk. 
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Waterkeringen 

Het plangebied is niet gelegen in de kern- en beschermingszone van een primaire of 

regionale waterkering. 

 

Waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied 

Ten westen van het plangebied bevindt zich een waterwingebied. Rondom 

waterwingebieden bevinden zich grondwaterbeschermingsgebieden, waar een 

boringsvrije zone omheen is gelegen. Het plangebied ligt binnen deze boringsvrije 

zone, onderdeel van het milieubeschermingsgebied voor grondwater zoals 

vastgesteld in de provinciale milieuverordening. Dit betekent dat er geen 

aanvullende eisen zijn ten opzichte van grondwater. Door de ligging in deze  

zone geldt wel dat er aan onder meer diepgaande (gravende) activiteiten regels 

 zijn gebonden. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het feit dat er geen warmte- en 

koude opslag (WKO) of aardwarmte installatie mag worden toegepast en ook  

geen grondwater mag worden opgepompt. Verder kan het zijn dat er beperkende 

maatregelen zullen worden voorgeschreven voor bron of bouwputbemaling in de 

bouwfase. 

 

 
Afbeelding 23: Plangebied t.o.v. waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plangebied 
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Hemelwater- en vuilwaterafvoer (riolering) 

 

Hemelwaterafvoer 

In de directe omgeving van het plangebied is voldoende oppervlaktewater aanwezig 

om het hemelwater naar af te voeren. Het plangebied is in de huidige situatie 

grotendeels verhard. Het plan is om het plangebied groen in te richten, waardoor 

hemelwater beter kan infiltreren in de bodem. 

 

Vuilwaterafvoer 

Vuil water wordt afgevoerd via het bestaande rioleringsstelsel. De nieuwe woon- 

volumes worden aangesloten op het bestaande rioleringsstelsel. Het rioleringsstelsel 

valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Ridderkerk. In het plangebied 

ligt geen rioolwaterpersleiding van het Waterschap Hollandse Delta. 

 

Conclusie 

Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem.  

Voor werkzaamheden in de beschermingszone van watergang(en) dient een 

watervergunning te worden aangevraagd bij het Waterschap Hollandse Delta.   
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4.7 Ecologie 
 

Beleidskader 

Bij ruimtelijke ingrepen moet rekening worden gehouden met de natuurwaarden  

ter plaatse. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en 

soortenbescherming. Gebiedsbescherming kan volgen uit de aanwijzing van een 

gebied. Voor wat soortenbescherming betreft is de Wet Natuurbescherming 

toepassing. Hier wordt onder andere de bescherming van plant- en diersoorten 

geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet worden getoetst of er sprake is van 

negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Indien hiervan sprake is, moet 

ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd. 

 

Onderzoek 

4.7.1 Soortenbescherming 

Om de invloed van de geplande bouw- en sloopwerkzaamheden op de eventueel 

aanwezige flora en fauna in kaart te brengen dient door een deskundig bureau een 

ecologische quickscan te worden uitgevoerd. Dergelijke locaties hebben in zijn 

algemeenheid potentie voor: Steenuil, vleermuizen en de huismus. Dit betekent 

niet dat andere beschermde soorten per definitie zijn uitgesloten. Middels een 

ecologische quickscan dient te worden vastgesteld. 

 

Te treffen (voorzorgs)maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle 

voorkomende flora en fauna (Algemene zorgplicht). 

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te 

ontstaan voor beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te 

worden met een ter zake deskundige. 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden 

worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats 

buiten het bereik van de werkzaamheden. 

• Het plangebied tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij 

voorkeur niet verlichten en in de periode april-oktober de werkzaamheden 

tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren (buiten schemerperiodes). 

Mocht verlichting noodzakelijk zijn hierbij een vleermuisvriendelijke 

verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel nederwaarts 

richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel). 

4.7.2 Gebiedsbescherming 

Het plangebied maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie 

betreffende: Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand 

van circa 1,8 km ligt het Natura 2000-gebied ‘Boezems Kinderdijk’. Op een afstand 

van circa 780 meter ligt het dichtstbijzijnde Natuurnetwerk Nederland.  

 

Ondanks dat de beoogde ontwikkeling buiten een Natura 2000-gebied uitgevoerd 

wordt, kunnen er nog steeds effecten optreden. Voor een aantal effecten (trillingen, 

geluid, optische verstoring etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura 

2000-gebieden per definitie te groot is om te resulteren in negatieve effecten. 

Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen 

toetsingskader is. Er is geen sprake van negatieve effecten op beschermde 

natuurgebieden. 
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Afbeelding 24: Plangebied in relatie Natuurnetwerk Nederland 

 

Afbeelding 25: Plangebied in relatie tot Natura2000-gebieden 
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4.7.3 Stikstofdepositie 

Een toename in stikstofdepositie kan een negatief effect sorteren op kwetsbare en 

gevoelige habitattypen. In sommige gevallen kan op voorhand negatieve effecten 

ten aanzien van stikstofdepositie worden uitgesloten, wegens de grote afstand tot 

stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden, een afname in 

stikstofemissie of een beperkte ingreep. 

 

Op 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. 

Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw-, sloop en eenmalige aanleg- 

activiteiten. Dit wordt de ‘bouw- vrijstelling’ genoemd. Eventuele stikstofdepositie 

vanwege de realisatie-/ bouwfase is dan ook vrijgesteld van vergunningplicht. Dat 

geldt ook voor dit project. 

 

Gezien er sprake is van een grote afstand (1,8 km) tussen het plangebied en het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, binnen het Natura2000-gebied ‘Boezems 

Kinderdijk’ geen stikstofgevoelige habitats aanwezig zijn er sprake is van een 

ontwikkeling van zeer beperkte omvang wordt op voorhand uitgesloten dat  

er sprake is van een verhoging van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige 

habitattypen of leefgebieden binnen Natura 2000-gebieden. Een berekening  

middels de AERIUS Calculator kan derhalve achterwege blijven. 

 

Conclusie 

Om de invloed van de geplande bouw- en sloopwerkzaamheden op de eventueel 

aanwezige flora en fauna in kaart te brengen dient door een deskundig bureau een 

ecologische quickscan te worden uitgevoerd.  
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4.8 Luchtkwaliteit 

 

Beleidskader  

Op grond van artikel 5.16 van de Wet milieubeheer moeten bij het nemen van dit 

besluit de gevolgen voor de luchtkwaliteit in acht worden genomen. De Europese 

Unie heeft luchtkwaliteitsnormen vastgesteld, die tot doel hebben mens en milieu 

tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging te beschermen. Nederland 

heeft deze luchtkwaliteitsnormen opgenomen in de nationale wetgeving. De 

Nederlandse wet- en regelgeving voor de luchtkwaliteit in de buitenlucht vloeit  

voort uit titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm). Deze wet heeft als doel dat bij 

toekomstige ontwikkelingen de grenswaarden zoals in de wet gesteld (grenswaarde 

voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijnstof, lood, koolmonoxide 

en benzeen) niet worden overschreden. Voor de ruimtelijke ordening van 

onderhavig plan zijn met name stikstofdioxide en fijnstof relevant. De grenswaarden 

die de wet hieraan stelt, bedragen: 

 

Tabel 3: Grenswaarden luchtkwaliteit  

Stof Toetsing van Grenswaarde Geldig 

Stikstofdioxide 

(NO2)  

Jaargemiddelde 

concentratie  

40 μg/m
3

  

 

Vanaf 2015  

Fijnstof (PM
10

)  

 

Jaargemiddelde 

concentratie 

40 μg/m 

 

Vanaf 11 juni 

2011  

 24-

uurgemiddelde 

concentratie  

Max. 35 keer 

p.j. meer dan 50 

μg/m
3 

Vanaf 11 juni 

2011 

Fijnstof (PM
2,5

) Jaargemiddelde 

concentratie 

25 μg/m
3

  

 

Vanaf 2015 

 

Onderzoek 

Voor de omgeving van het plangebied geeft de NSL-monitoring (2020) het volgende 

overzicht:  

• Een stikstofconcentratie tussen 23,03 μg NO2/m
3

;  

• Een fijnstofconcentratie tussen 18,48 μg PM
10

/m
3

;  

• Een fijnstofconcentratie tussen 11,18 μg PM
2,5

/m
3

;  

 

Voor het plangebied kan dus worden geconstateerd dat ten aanzien van de 

luchtkwaliteit ruimschoots aan de grenswaarden wordt voldaan. 

 

Om de toetsing van kleinschalige plannen ten aanzien van de luchtkwaliteit 

overzichtelijk te houden heeft de wetgever het Besluit niet in betekende mate 

vastgesteld. In dit besluit is vastgelegd in welke gevallen de planontwikkeling niet  

in betekenende mate bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. In het 

Besluit Niet in Betekenende Mate (NIBM) en de bijbehorende regeling is bepaald in 

welke gevallen een project vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet 

aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij zijn twee situaties te 

onderscheiden:  

• Een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde 

grenswaarde NO2 en PM
10

;  

• Een project valt in de categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de 

Grenswaarden; deze categorieën betreffen onder andere woningbouw met 

niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg of niet meer dan 

3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen. 
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Conclusie 

Het plan is kleinschalig van aard. Hiermee valt het plan binnen het Besluit NIBM, 

waardoor kan worden gesteld dat het plan geen tot nihil invloed heeft op de 

luchtkwaliteit en dat toetsing niet noodzakelijk wordt geacht. Geconcludeerd wordt 

dat het aspect luchtkwaliteit de uitvoering van het plan niet in de weg staat.  
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4.9 Externe veiligheid 
 

Beleidskader 

Externe veiligheid heeft betrekking op locaties waar een ongeval met gevaarlijke 

stoffen kan plaatsvinden, waardoor personen die geendirecte relatie hebben tot de 

risicovolle activiteit zouden kunnen komen te overlijden. Bij een ruimtelijke besluit 

voor het toelaten van (beperkt) kwetsbare objecten moet worden getoetst aan 

risiconormen en veiligheidsafstanden. Dit is met name relevant op korte afstand van 

risicobronnen. Indien een (beperkt) kwetsbaar object wordt toegelaten binnen het 

invloedsgebied van een belangrijke risicobron, moet ook het groepsrisico worden 

verantwoord. Bovendien is het van belang om af te wegen in hoeverre nieuwe 

risicobronnen binnen een plangebied worden toegestaan. 

 

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden 

vastgesteld of het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van specifieke 

risicovolle inrichtingen, relevante transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen of relevante buisleidingen. Toetsingskaders zijn het "Besluit externe 

veiligheid inrichtingen” (Bevi), het "Besluit externe veiligheid transportroutes" 

(Bevt) en het "Besluit externe veiligheid buisleidingen" (Bevb). Daarnaast zijn in  

het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit milieubeheer veiligheidsafstanden 

genoemd die rond stationaire risicobronnen, niet zijnde een Bevi-inrichting, moeten 

worden aangehouden. 

 

Onderzoek 

 

Stationaire risicobronnen 

Uit de risicokaart externe veiligheid blijkt dat het plangebied niet ligt binnen  

het invloedsgebied van een Bevi-inrichting of de veiligheidsafstanden van andere 

stationaire risicobronnen. 

 

Buisleidingen 

Binnen en in de directe omgeving daarvan komen geen voor het aspect externe 

veiligheid relevante buisleidingen voor. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen via weg, spoor en water 

Volgens de Beleidsvisie externe veiligheid ligt de gehele gemeente Ridderkerk 

binnen het invloedsgebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 

Rijkswegen A15 en A16. De grootte van het invloedsgebied wordt bepaald door het 

transport van LT3 en GT4 en is 4000 m. Langs beide wegen is daarnaast sprake van 

Plasbrandaandachtsgebieden van 30 m en veiligheidszones variërend van 26 tot  

80 m. Het plangebied ligt op ruim 1,2 km van beide wegen. De Plasbrandaandachts- 

gebieden en veiligheidszones leveren dan ook geen belemmering op voor het plan. 

Het groepsrisico ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen op de A15 en 

A16 binnen het invloedsgebied ligt geheel ruim onder de oriëntatiewaarde. 

 

Over de Rotterdamseweg ter hoogte van het plangebied vindt geen vervoer van 

gevaarlijke stoffen plaats in dusdanige frequenties dat dit veiligheidsrisico's 

oplevert. Deze weg is geen onderdeel van de gemeentelijke route gevaarlijke 

stoffen. Een beschouwing van het groepsrisico kan derhalve achterwege worden 

gelaten. 

 

Conclusie 

Het plan ondervindt voor wat betreft het aspect externe veiligheid geen 

belemmeringen. 
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4.10 Duurzaamheid en klimaatadaptatie 

 

Duurzaamheid 

De woonvolumes worden gebouwd conform de meest actuele normen uit het 

Bouwbesluit. Deze normen schrijven een zeer hoge kwaliteit voor met betrekking 

tot energiezuinige bouwwerken en duurzame materialen. De woonvolumes worden 

gebouwd volgens de nieuwste eisen en technieken. Het plan zal conform de 

BENG-norm gerealiseerd worden. Deze eis wordt gehaald met zo veel mogelijk 

permanente oplossingen, zoals isolatie en kierdichting, en gebruiksvriendelijke 

installaties. De toegepaste materialen zijn duurzaam en voor hergebruik geschikt. 

De woonvolumes wordt zonder gasaansluitingen gerealiseerd. De energievraag 

wordt ingevuld met warmtepompsystemen al dan niet in combinatie met zonne-

energie. 

 

Klimaatadaptatie 

In de Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland zijn de afspraken van het 

convenant klimaatadaptief bouwen vertaald in de beleidsbeslissingen klimaat- 

adaptatie en toekomstbestendig bouwen. In de Omgevingsverordening Zuid-Holland 

is artikel 6.50 Risico’s van klimaatverandering toegevoegd. Dit houdt in dat in een 

bestemmingsplan rekening dient te worden gehouden met de gevolgen van de 

risico’s van klimaatverandering tenminste voor zover het betreft de risico’s ten 

aanzien van: 

a. Wateroverlast door overvloedige neerslag; 

b. Overstroming; 

c. Hitte; 

d. Droogte. 

 

Gezien het natter wordt moet de waterhuishouding geschikt zijn om zware 

regenbuien te kunnen opvangen. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat het 

hemelwater te snel in het open water verdwijnt. Het moet de gelegenheid krijgen 

om de infiltreren in de bodem. Dit plan voorziet per saldo in een afname aan 

verharding, waardoor hemelwater beter kan infiltreren in de bodem. Het plangebied 

wordt groen ingericht met mogelijkheden voor hemelwateropvang. 

 

Het stijgen van de zeespiegel raakt het plan niet direct. De nieuwe woonvolumes 

worden op een aanleghoogte gerealiseerd waarmee wordt voorgesorteerd op het 

voorkomen van schade door hoge waterstanden. 

 

Gezien het warmer wordt, wordt bij de uitwerking van het plan rekening gehouden  

met de accumulatie van warmte. De installaties in de woonvolumes worden geschikt 

gemaakt om naast verwarmen ook te kunnen koelen. Het plangebied wordt groen 

ingericht middels streekeigen beplanting die bestand zijn tegen deze weers- 

omstandigheden. 

 

Gezien het droger wordt is het van belang om de beplanting hierop af te stemmen. 

De beplanting moet blijven voorzien in het afbreken van CO2 en het produceren van 

zuurstof voor mens en dier. De te kiezen beplantingen moeten ook erosie van het 

terrein terugdringen. Dit komt naast de klimaatadaptatie de groene uitstraling van 

het gebied ten goede. Het plangebied wordt groen ingericht middels streekeigen 

beplanting die bestand zijn tegen deze weersomstandigheden en erosie 

terugdringen. 
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5. Economische uitvoerbaarheid 

 

Vanwege het private initiatief komt het onderzoek naar de economische 

uitvoerbaarheid van het plan, voor verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar,  

welke aangeeft dat de financiële haalbaarheid gewaarborgd is. 

 

Ter zekerheid voor de gemeente Ridderkerk wordt er een anterieure overeenkomst 

met ontwikkelaar getekend, waarin onder andere is geregeld dat eventuele 

planschade voor rekening van de ontwikkelaar komt. 

 

Op basis van het vorenstaande kan worden vastgesteld dat de economische 

uitvoerbaarheid gewaarborgd is. 
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6. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.1 Participatie 

In het kader van de maatschappelijke uitvoerbaarheid van een plan zijn er meerdere 

opties om omwonenden van een planontwikkeling te informeren.  

 

De verschillende ‘participatieniveaus’ zijn in de literatuur uiteengezet in diverse 

‘Participatieladders’. In de praktijk ziet men vijf niveaus van participatie.  

 

1. Informeren: Het versturen van een brief naar omwonenden/ belang- 

hebbenden of een informatiestuk voor in de lokale/regionale krant of  

op internet.  

2. Raadplegen: Het uitnodigen van omwonenden/belanghebbenden voor een 

inspraak- en informatieavond of het verspreiden van een enquête onder 

omwonenden/ belanghebbenden. De omwonenden/belanghebbenden zijn 

gesprekspartners bij de ontwikkeling. Men is niet verplicht iets te doen met 

de uitkomsten van deze gesprekken/enquêtes.  

3. Adviseren: Het uitnodigen van omwonenden/belanghebbenden voor een 

overleg. De omwonenden/belanghebbenden kunnen in dit overleg hun input 

leveren. Deze input speelt een grote rol in de ontwikkeling. Men verbindt 

zich in principe aan de input en als men hiervan afwijkt, moet dit goed 

worden gemotiveerd.  

4. Coproduceren: De ontwikkelaar, gemeente, omwonenden en belang- 

hebbenden en eventuele experts maken gezamenlijk een plan.  

5. Meebeslissen: De omwonenden/belanghebbenden krijgen alle ruimte voor  

de uitwerking van de plannen.  

 

Voor dit plan is het participatieniveau ‘raadplegen’ het meest passend. De 

ontwikkelaar zal de omwonenden/belanghebbenden voor een inspraak- en 

informatieavond. Op de inspraak- en informatieavond hebben omwonenden/ 

belanghebbenden de mogelijkheid tot het leveren van input en/of het stellen  

van vragen. De insteek is dan om, indien mogelijk deze input te gebruiken bij  

de nadere uitwerking van het plan.  

6.2 Vooroverleg ex art. 3.1.1 Bro 

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) artikel 3.1.1 geeft aan dat een gemeente  

bij de voorbereiding van een ruimtelijke ontwikkeling overleg moeten plegen met  

haar overlegpartners. In het kader van het vooroverleg wordt het plan opgestuurd 

naar de overlegpartners. 

6.3 Ter inzage legging ontwerp 

Op de voorbereiding van een ruimtelijke procedure is afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht van toepassing. 

 

Het ontwerp en bijbehorende stukken worden gedurende zes weken ter inzage 

gelegd, waarbij eenieder in de gelegenheid wordt gesteld om zienswijzen kenbaar  

te maken. Desgevraagd zal ook een mondelinge zienswijze gegeven kunnen 

worden. 

6.4 Beroep 

Tegen het besluit tot vaststelling kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om te voorkomen dat het besluit tot 

vaststelling in werking treedt, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij 

de voorzieningenrechter. 


