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Toelichting
Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

De vigerende bestemmingsplannen in het Nieuwe Werk (waar het karakteristieke Scheepvaartkwartier
onderdeel van uitmaakt) zijn ouder dan 10 jaar. De Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in
werking is getreden verplicht gemeenten om in het kader van behoorlijk bestuur verouderde
bestemmingsplannen te actualiseren. Dit bestemmingsplan draagt zorg voor een goede planologische
en juridische regeling voor de ruimtelijke ordening in het Nieuwe Werk en het Scheepvaartkwartier.

1.2

Gekozen planopzet

Uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan zijn de vigerende bestemmingsplannen, de
vrijstellingsprocedures die doorlopen zijn en de Wet ruimtelijke ordening. Daarnaast is er gekeken naar
nieuwe gemeentelijke beleidsdocumenten die van invloed zijn op planologische en juridische regeling in
dit bestemmingsplan. Aangezien het bestemmingsplan voor een deel een beschermd stadsgezicht
betreft zal dit bestemmingsplan gedetailleerd van aard zijn.

1.3

Ligging en begrenzing

Het Nieuwe Werk met het karakteristieke Scheepvaartkwartier (waar dit bestemmingsplan naar is
vernoemd) en Het Park zijn gelegen in het centrum van Rotterdam nabij de Nieuwe Maas. Het
bestemmingsplan wordt begrensd door de Westzeedijk, het Vasteland, de Erasmusbrug, de Nieuwe
Maas en de Müllerpier. De gedempte Zalmhaven waar plannen zijn voor het toekomstige project
Zalmhavenurban is conserverend meegenomen in het bestemmingsplan.
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1.4

Vigerende bestemmingsplannen

De vigerende bestemmingsplannen binnen het plangebied zijn:
426
Bestemmingsplan Scheepvaartkwartier
vastgesteld 14-08-1980 ged. goedgek. 13-10-1981

onherroepelijk

25-06-1985

426
Bestemmingsplan Scheepvaartkwartier, eerste herziening
vastgesteld 04-09-1997 goedgekeurd
22-12-1997
onherroepelijk

17-03-1998

495
Bestemmingsplan Het Nieuwe Werk
vastgesteld 25-02-1993 goedgekeurd
28-09-1993

onherroepelijk

488
Bestemmingsplan Kop van Zuid
vastgesteld 12-09-1991 goedgekeurd
28-04-1992

onherroepelijk

15-07-1994

127
Bebouwingsverordening voor Handels- en Industrieterreinen
vastgesteld 06-02-1936 goedgekeurd
21-12-1926
Voor een deel van het plangebied is geen bestemmingsplan van kracht. Daar gelden de
bebouwingsnormen van de Bouwverordening 1993 (en nadien gewijzigd). De gebieden vallen in
Bouwgebied A 1e zone uit genoemde Bouwverordening.
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Hoofdstuk 2
2.1

Beleid

Rijksbeleid

Algemeen
Met de komst van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 zijn de juridische mogelijkheden van het Rijk
gewijzigd. Structuurvisies zullen voortaan de hoofdlijnen van het nationale ruimtelijk beleid aangeven en
de nationale belangen die met dat beleid worden behartigd proberen veilig stellen. Ter verwezenlijking
daarvan heeft het Rijk de beschikking over nieuwe juridisch mogelijkheden. Het Rijk kan een
bestemmingsplan opstellen, een zogenaamd rijksinpassingsplan. Daarnaast zijn er instrumenten die
uitvoering van het rijksbeleid kunnen verzekeren zoals de bevoegdheid tot het stellen van algemene
regels in een algemene maatregel van bestuur (amvb) en het opleggen van aanwijzigingen.
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is in werking getreden en geeft de
rijksbelangen weer die door werken in gemeentelijke bestemmingsplannen.
2.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Vastgesteld op 13 maart 2012
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Daar streeft het Rijk naar met een krachtige
aanpak die gaat voor een excellent internationaal vestigingsklimaat, ruimte geeft aan regionaal
maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en
infrastructuur met elkaar verbindt. Dit doet het Rijk samen met andere overheden en met een Europese
en mondiale blik. Voor de middellange termijn (2028) kiest het Rijk drie doelen om Nederland
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden:
1)
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijke
economische structuur;
2)
Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop
staat;
3)
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Daarnaast benoemt het Rijk 13 nationale belangen, waar het rijk verantwoordelijk voor is. Het betreft:
1)
een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk
vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio's met een
concentratie van topsectoren;
2)
Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energietransitie;
3)
Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen;
4)
Efficiënt gebruik van de ondergrond;
5)
Een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste
stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen;
6)
Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem;
7)
Het in stand houden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het
functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen;
8)
Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast
en externe veiligheidsrisico's;
9)
Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening, en kaders voor
klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling;
10)
Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke
kwaliteiten;
11)
Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en
faunasoorten;
12)
Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten;
13)
Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele
besluiten.
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De nationale ruimtelijke hoofdstructuur geeft de nationale belangen, waarvoor het Rijk verantwoordelijk
is, geografisch weer. Op deze kaart in de structuurvisie is op hoofdlijnen aangegeven welke gebieden en
structuren van nationaal belang zijn bij de geformuleerde rijksdoelen rond concurrentiekracht,
bereikbaarheid en leefbaarheid en veiligheid, zodat een samenhangende ruimtelijke hoofdstructuur
zichtbaar wordt. De structuurvisie infrastructuur en ruimte vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie
Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving.
Het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier past in het bovengenoemde beleid van de Rijksoverheid
omdat het (hoewel op de schaal van Nederland beperkt van invloed) bijdraagt aan een goed juridisch
verankerd woon- en werkmilieu en waarbij het beschermd stadsgezicht, uniek in Rotterdam, wordt
verzekerd voor toekomstige generaties.
2.1.2

Visie Erfgoed en Ruimte

Vastgesteld op 15 juni 2011
In de beleidsvisie “Kiezen voor Karakter, Visie Erfgoed en ruimte” van juni 2011 schetst het kabinet zijn
visie op het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De beleidsvisie is
complementair aan de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het ministerie van I&M. Daarnaast
gaat het Rijk duidelijke prioriteiten stellen en aangeven welke cultuurhistorische gebieden en opgaven
voor het Rijk van (inter)nationaal belang zijn en waar het Rijk voor zichzelf een rol ziet. De vijf in de visie
geschetste prioriteiten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten.
Eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren.
Herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: focus op groei en krimp.
Levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie, ecologie.
Wederopbouw: tonen van een tijdperk.

2.2

Provinciaal en regionaal beleid

Algemeen
Met de komst van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 zijn de juridische mogelijkheden van de provincie
gewijzigd. Structuurvisies zullen voortaan de hoofdlijnen van het provinciale ruimtelijk beleid aangeven en
de provinciale belangen die met dat beleid worden behartigd veilig stellen. Ter verwezenlijking daarvan
heeft de provincie de beschikking over nieuwe juridisch mogelijkheden, te weten het provinciale
bestemmingsplan ofwel inpassingsplan, de verordening en het opleggen van aanwijzingen. Met de
inwerkingtreding van de Wro is de goedkeuringstaak van Gedeputeerde Staten ten aanzien van
ruimtelijke plannen komen te vervallen. Dit betekent dat de provincie dient te handelen vanuit het
provinciaal belang. Enkel op die basis kan de provincie gebruik maken van het instrumentarium dat op
grond van de Wro beschikbaar is.
2.2.1

Provinciale structuurvisie "Visie op Zuid-Holland"

Vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2010
In een provincie met 3,5 miljoen mensen en belangrijke economische clusters is de ruimte schaars.
Zuid-Holland is een intensief gebruikt gebied met een strategische ligging op het natuurlijke kruispunt
van internationale verbindingen. De lage ligging van Zuid-Holland en de ligging aan zee hebben
invloed op de mogelijkheden om de beschikbare ruimte te benutten. Een gevarieerd landschap van
delta, kust, rivieren en veenweiden in directe nabijheid van steden vormt een uniek decor. Dit biedt de
provincie kansen om haar internationale concurrentiepositie uit te bouwen. De mens is daarin de
bepalende factor. Zuid-Holland wil de inwoners nu en in de toekomst een goede en veilige woon, werk- en leefomgeving bieden. Leefbaarheid, vitaliteit en diversiteit staan centraal om de dynamiek,
creativiteit en innovatiekracht van de mensen in Zuid-Holland verder te laten bloeien.
De kern van Visie op Zuid-Holland is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en diversiteit
binnen Zuid-Holland. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven en een sterke economische
concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid zijn belangrijke pijlers. Dit wil de
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provincie bereiken door het realiseren van een samenhangend stedelijk netwerk en groenstructuur.
Goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon- en werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met
ruimte voor water, landbouw en natuur, zijn daarin kenmerkende kwaliteiten.
De provincie werkt daarvoor samen met gemeenten en andere partijen, Ze doet dit vanuit een proactieve
houding. De provincie stuurt op kwaliteit en functies. Dat kan zijn door te ordenen, programma's en
projecten te ontwikkelen, onderzoek uit te voeren of te agenderen. Kaarten zijn een ruimtelijke weergave
van doelstellingen en ambities. Meer dan voorheen stuurt de provincie op hoofdlijnen en zet zij in op
vroegtijdige samenwerking. Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe stijl van besturen: 'Lokaal wat kan,
provinciaal wat moet'. De provincie geeft het lokale bestuur ruimte bij de ruimtelijke inrichting en stelt
daarvoor kaders. Hierbij zijn sturen op efficiënt ruimtegebruik, verbeteren van de verbindingen en
samenhang tussen de gebieden naast versterken van de ruimtelijke kwaliteiten de uitgangspunten.
Vandaar de titel "Ontwikkelen met schaarse ruimte". Dit vraagt om duidelijke keuzes. Deze zijn in de
structuurvisie gemaakt op basis van de provinciale belangen. Het beleid geformuleerd in de
structuurvisie is grotendeels consistent met het eerder geformuleerd beleid. Wel zijn nieuwe accenten
gelegd of is de koers iets gewijzigd op basis van trends, ontwikkelingen en de sturingsfilosofie van de
provincie.
De structuurvisie vervangt het interim-beleid voor de provinciale ruimtelijke ordening. Het interimbeleid
was gebaseerd op de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland 2020 (2004), de streekplannen
Zuid-Holland - Zuid (2000), -West (2003), -Oost (2003) en Rijnmond (2005), alle herzieningen en
uitwerkingen daarvan, evenals de Nota Regels voor Ruimte (2006). De structuurvisie implementeert de
beleidslijnen uit de Voorloper Groene Hart. Ook de gemaakte afspraken over de Zuidvleugel zijn nu in
het ruimtelijk beleid verankerd.
Het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier past als binnenstedelijke locatie met zijn beperkte
ontwikkelingen binnen het beleid van de provincie.
2.2.2

Provinciale verordening "Ruimte"

Vastgesteld door Provinciale Staten op 29 februari 2012
De verordening Ruimte is een van de ruimtelijke instrumenten die de provincie Zuid-Holland heeft om het
ruimtelijk beleid geformuleerd in de provinciale structuurvisie te realiseren. In de verordening is ook het
deel van het ruimtelijk beleid opgenomen van het Rijk, dat middels de provinciale verordening doorwerkt
op het gemeentelijk niveau.
Het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier past als binnenstedelijke locatie met zijn beperkte
ontwikkelingen binnen de verordening van de provincie.

2.3

Gemeentelijk beleid

Algemeen
Met de komst van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 kunnen ook gemeenten hun gemeentelijk beleid
vastleggen in structuurvisies. In Rotterdam zijn er een viertal structuurvisies in ontwikkeling:
structuurvisie "Stadshavens", "Central District" (deze twee zijn reeds vastgesteld), "Hart van Zuid" en
"Stadionpark". Ter verwezenlijking van de doelen in het ruimtelijk beleid stelt de gemeente
bestemmingsplannen op. In Rotterdam zijn er twee typen bestemmingsplannen te onderscheiden het
zogenoemde gebiedsbestemmingsplannen en projectbestemmingsplannen.
Gebiedsbestemmingsplannen worden opgesteld door de dienst Stadsontwikkeling naar aanleiding van
een meerjarenplanning. Wanneer een bepaalde ontwikkeling buiten het opstellen van een
gebiedbestemmingsplan valt, kan daar een projectbestemmingsplan voor opgesteld worden, door een
initiatiefnemer.
2.3.1

Stadsvisie Rotterdam: Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030

Vastgesteld op 29 november 2007 door de Rotterdamse gemeenteraad
De Stadsvisie vormt het ruimtelijk kader voor alle investeringen, projecten en plannen die in de stad
worden gerealiseerd. De Stadsvisie is een ontwikkelingsstrategie voor de stad Rotterdam, voor de
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periode tot 2030. De Stadsvisie heeft als missie een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad.
Deze missie is uitgewerkt in een aantal kernbeslissingen op de onderwerpen wonen en economie en
deze bepalen wat er de komende jaren op deze gebieden gebeurt in de stad. Veel van de
kernbeslissingen zullen de komende vijftien jaar worden omgezet in de uitvoering van een aantal (bouw)
projecten in de stad, waardoor Rotterdam over pakweg vijftien jaar inderdaad een sterke economie heeft
en aantrekkelijke woongebieden kent, ook voor haar hoogopgeleide bewoners.
Op basis van effectmeting zijn dertien gebiedsontwikkelingen aangewezen die het belangrijkst zijn voor
de realisatie van de doelen 'sterke economie' en 'aantrekkelijke woonstad', zogenoemde VIP-gebieden.
Deze dertien grote gebiedsontwikkelingen krijgen prioriteit in de nabije toekomst (de komende 10 jaar).
Een belangrijke rol voor een sterke economie is weggelegd voor het kenniscluster Erasmus
MC-Hoboken. Een deel van het aangewezen vipgebied Erasmus MC-Hoboken valt binnen de
plangrenzen van het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier. Het betreft het deel dat is gelegen ten
westen van 'het Park'. Hier kunnen ontwikkelingen plaatsvinden die het vipgebied versterken.
Het scheepvaartkwartier draagt voor een belangrijk deel ook bij aan een aantrekkelijke woonstad. In het
gebied zijn veel woningen van goede kwaliteit woningen aanwezig. Tevens zijn er nog mogelijkheden
verouderde kantoren in het gebied in te zetten om een nieuw kwalitatief stedelijk woongebied te
realiseren. Hiermee kan in de toekomst een bijdrage geleverd aan de opgave voor verdichting met
woningen voor de Rotterdamse binnenstad.
Het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier draagt zorg voor een actueel planologisch juridisch kader
waarin de belangrijke cultuurhistorische waarden van de wijk worden geborgd. De gewenste verdere
verdichting die de stadsvisie voor staat wordt nog niet mogelijk gemaakt met dit bestemmingsplan.
2.3.2

Woonvisie Wonen in Rotterdam

Vastgesteld op 19 juni 2003 door de Rotterdamse gemeenteraad
De gemeentelijke woonvisie beschrijft de aanpak van de huisvesting tot 2006 en de koers naar 2017.
Het verwoordt de ambities om van Rotterdam een aantrekkelijke woonstad te maken voor iedereen. Om
het woningaanbod substantieel om te vormen, is de eerste voorwaarde dat het bouwtempo omhoog
gaat. Ook wil de gemeente het eigen woningbezit in de stad stimuleren. Verder wordt het verbeteren van
woningen, woonomgeving, buitenruimte en voorzieningen nagestreefd waarvoor herstructurering de
meeste aangewezen oplossing is. Tevens is de wenselijkheid aangegeven om in beperkte mate en
onder strikte randvoorwaarden nieuwe woningen te realiseren in een hoogwaardige woonmilieu om
mensen met hogere inkomens voor de stad te behouden. De woonvisie doet geen gebiedsgerichte
uitspraken. Op 11 oktober 2007 is de geactualiseerde visie "wonen in Rotterdam, geactualiseerde
woonvisie 2007-2010" vastgesteld. Het betreft een instrumentele uitwerking van de Stadsvisie op het
onderwerp wonen op de korte termijn. De geactualiseerde woonvisie richt zich op acties in de huidige
woningmarkt, binnen de kaders van het collegeprogramma, om zo de ambitie van de Stadsvisie te
helpen realiseren.
Het Scheepvaartkwartier is een gemengd gebied waar wonen en werken plaats vindt. Het
Scheepvaartkwartier voldoet reeds voor een belangrijk deel aan de ambities van de woonvisie. De
aantrekkelijkheid is metname gelegen in de historische uitstraling van de wijk en de vele kwalitatieve
woningen. Tevens zijn er nog mogelijkheden verouderde kantoren in het gebied in te zetten om een
nieuw kwalitatief stedelijk woongebied te realiseren. Hiermee kan in de toekomst een bijdrage geleverd
aan de opgave voor verdichting met woningen voor de Rotterdamse binnenstad.
Het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier draagt zorg voor een actueel planologisch juridisch kader
waarin de belangrijke cultuurhistorische waarden van de wijk worden geborgd. De gewenste verdere
verdichting die de woonvisie voor staat wordt nog niet mogelijk gemaakt met dit bestemmingsplan. Het
bestemmingsplan maakt het behouden en versterken van de kwalitatieve woonomgeving mogelijk.
2.3.3

Binnenstad als City Lounge, binnenstadplan 2008-2020

Vastgesteld op 4 december 2008 door de Rotterdamse gemeenteraad
De verdere ontwikkeling van de binnenstad staat centraal in het stedelijk beleid van Rotterdam. De
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verdichting die in de jaren tachtig is ingezet, zet versneld en versterkt door. Als belangrijke taak van de
gemeente in de verdere ontwikkeling van de binnenstad zien wij dan ook het stimuleren van initiatieven
met kwaliteit. Dat is nodig voor een succesvolle ontplooiing van de binnenstad.
De tien belangrijkste punten om tot een city lounge te komen:
1. Verder verdichten van de binnenstad voor meer stedelijkheid, door de bouw van 5000 woningen voor
2015, en realisering van meer en betere commerciële en publieke voorzieningen.
2. Transformeren van de buitenruimte tot visitekaartje van de stad, door de buitenruimte in het hart van
de binnenstad op hoog niveau in te richten en te beheren.
3. Creëren van een nieuwe balans tussen auto, fietser en voetganger in het verkeersbeleid;
concentreren van parkeeraccommodatie voor bezoekers aan de rand, waardoor in het hart van de
binnenstad meer ruimte komt voor de voetganger.
4. Realiseren van een beter leefmilieu en een betere leefbaarheid in de stad, door schonere lucht,
minder herrie, en meer en beter groen.
5. Aanscherpen van hoogbouwbeleid in het licht van de nieuwe vereisten, ter verbetering van het
comfort en de beleving op straatniveau.
6. Inzetten van cultuurhistorisch erfgoed, de monumenten en de architectuur, als kansen bij
(her)ontwikkeling.
7. Verbeteren van publieke gebruiksmogelijkheden van de rivierstad, door faciliteren van particulier
initiatief; voor de lange termijn na 2015 onderzoeken van mogelijkheden voor ingripender
ontwikkelingen, bijvoorbeeld tunnelaanleg boompjes.
8. Concentreren van nieuwe centrumstedelijke culturele voorzieningen in het centrumgebied in het
algemeen en de focusgebieden in het bijzonder.
9. Stimuleren van concentratie van nieuwbouwkantoren in het stationskwartier (inclusief Noordkant
Lijnbaankwartier) en op de Wilhelminapier en omstreken.
10. Voorrang geven aan initiatieven van marktpartijen die bereid zijn tot langdurig commitment aan
integrale gebiedsontwikkeling op het ambitieniveau van de binnenstad als City Lounge.
De metafoor voor de kernopgave is: de binnenstad ontwikkelen als een vitale kwaliteitsplek voor
ontmoeting, verblijf en vermaak om zodoende een essentiële bijdrage te leveren aan de Rotterdamse
Quality of life. Het binnenstadplan geeft een vertaling van 'the City Lounge' voor de
binnenstadskwartieren: Centraal District Rotterdam, Oude Westen, Lijnbaankwartier/Coolsingel,
Laurenskwartier, EMC/Hoboken, Cool, Wijnhaveneiland/Oudehaven/Boompjes, Scheepvaartkwartier,
Kop van Zuid.
Kansen voor het Scheepvaartkwartier liggen in het koesteren van de opzet en bebouwing van de wijk.
Vanuit de ambitie centrumwonen wordt er gestreefd naar een woonmilieu met een mix van
chique-maritiem wonen en waterlife-leisure. Dit wonen vindt plaats in hoogbouw met stadswoningen in
de plint, of tot woongebouwen getransformeerde kantoorvilla's. Het oostelijk deel van het gebied valt in
de hoogbouwzone (ambitie groundscraper).
Het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier draagt zorg voor een actueel planologisch juridisch kader
waarin de belangrijke cultuurhistorische waarden van de wijk worden geborgd. De gewenste verdere
verdichting die het binnenstadsplan voor staat wordt nog niet mogelijk gemaakt met dit
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt het behouden en versterken van een kwalitatief
Scheepvaartkwartier, als onderdeel van de binnenstad, mogelijk.
2.3.4

Verkeersplan Binnenstad: Citylounge Bereikt

Vastgesteld op 3 december 2009 door de Rotterdamse gemeenteraad
Het Verkeersplan Binnenstad “Citylounge Bereikt” geeft handen en voeten aan het binnenstadsplan
“Binnenstad als Citylounge” en maakt het mogelijk de binnenstad programmatisch te verdichten en
zowel aantrekkelijk als goed bereikbaar te zijn voor alle verkeerssoorten. Een nieuwe balans tussen de
auto, fiets, voetgangers en het openbaar vervoer is noodzakelijk: het integraal mobiliteitsconcept. Het
verduurzamen van mobiliteit is essentieel, omdat een sterke economische ontwikkeling en een
aantrekkelijk verblijfsklimaat hoge eisen aan mobiliteit stellen.
Voor het verkeer uit omliggende wijken van het centrum wordt ingezet op het stimuleren van het gebruik
van openbaar vervoer en fiets. Het doorgaand stedelijk autoverkeer wordt op een aantal belangrijke
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stedelijke entreeroutes geconcentreerd. Op deze routes wordt ingezet op verbetering van de
doorstroming. Autoverkeer van buiten de stad naar de binnenstad wordt gestimuleerd om gebruik te
maken van P&R-locaties. Aan de rand van de binnenstad komen nieuwe grote parkeergarages (Park en
Walk) voor bezoekers, zodat er minder verkeer in het hart van de binnenstad plaatsvindt.
De hoofdroutes voor autoverkeer naar de binnenstad liggen deels om het Scheepvaartkwartier heen. In
de oost-west richting wordt door verkeersmanagement de doorstroming van het autoverkeer verbeterd op
de route Maasboulevard-Boompjes- Westzeedijk-DFplein (stedelijke entreeroute). Op de kruisingen
krijgen belangrijke autostromen, zoals Maastunnel-Westzeedijk en Vasteland-Erasmusbrug, prioriteit.
Het bestemmingsplan heeft de verkeers- en verblijfsgebieden in het Scheepvaartkwartier verankerd in het
bestemmingsplan.
2.3.5

Visie Werklocaties 2030

Vastgesteld op 2 april 2009 door de Rotterdamse gemeenteraad
Op 2 april 2009 heeft de gemeenteraad van Rotterdam de visie Werklocaties 2030 vastgesteld. Deze
visie is de ruimtelijk-economische uitwerking van de Stadsvisie Rotterdam 2030 en tevens een vertaling
naar de werklocaties in de regio Rotterdam. Werklocaties zijn gebieden waarin de economische
functie(s) dominant aanwezig zijn. Het doel van de Visie Werklocaties 2030 is de bijdrage van de
verschillende deelgebieden aan de gewenste economische ontwikkeling van Rotterdam en regio in kaart
te brengen. De visie Werklocaties 2030 geeft inzicht in de vraag naar welke ontwikkelingen waar
mogelijk zijn en in de match tussen publieke en private belangen. Het gaat hier om het vaststellen van
de hoofdlijnen voor de ruimtelijk - economische ontwikkeling. Hierdoor ontstaat een kader voor de
toetsing van projecten op hun bijdrage aan de doelen van de Stadsvisie Rotterdam 2030. Vanuit dit
perspectief wordt Rotterdam gekenmerkt door drie ontwikkelingszones met belangrijke werklocaties: de
haven- en industriële zone (Maasvlakte 2, Stadshavens en Ridderster), de kennis- en dienstenzone
(Rotterdam Airpark/Schieveen, Alexander en Spaanse Polder/Noordwest) en het kerngebied
(Binnenstad, Hart van Zuid, Stadionpark en Kralingse Zoom).
Binnenstad
Het kerngebied is gelegen in de overlap van 2 zones, namelijk de "kennis- en dienstenzone" en de
"haven en industriële zone". De belangrijkste opgave in dit gebied is het verder uitbouwen van de
binnenstad als een top voorzieningencentrum in de Zuidvleugel van de Randstad. Tot 2030 is het aanbod
aan kantorenlocaties in de binnenstad voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Door middel van
transformatie van de Kralingse Zoom naar een campusformule in aansluiting op de Erasmus Universiteit
kan het overaanbod aan kantorenlocaties buiten het centrum worden bestreden.
De ontwikkeling van de detailhandel- en leisureprojecten op en rond de Coolsingel is belangrijk om de
stad aantrekkelijk(er) te maken voor bezoekers en bedrijven. De realisatie van het Hoboken complex van
het Erasmus Medisch Centrum geeft nieuw elan aan de ontwikkeling van de medische sector op
internationaal niveau. In het gedeelte van Stadshavens dat zich in het kerngebied bevindt kan ingezet
worden op de gewenste functiemenging.
Het Scheepvaartkwartier draagt bij aan de visie door te voorzien in relatief kleinschalige kantoorvilla's en
werklocaties, waarmee het totale aanbod aan kantoorfaciliteiten in Rotterdam gevarieerd is. Het
bestemmingsplan Scheepvaartkwartier heeft het aanbod aan kantoorpanden positief bestemd.
2.3.6

Hoogbouwvisie 2011

Vastgesteld in maart 2011 door de Rotterdamse gemeenteraad
De vastgestelde Hoogbouwvisie 2011 vormt een herijking van het oude hoogbouwbeleid en geldt voor alle
nieuwe hoogbouwinitiatieven. De herziening bestaat uit een viertal onderdelen die de kern vormen van dit
beleid: de hoogbouwzone en maximum hoogte, de 'continue stad', het klimaat en volume- en
"slankheidsregels". Daarnaast zijn er voor gebouwen die tot de hoogbouwzone worden gerekend
aanvullende eisen ten aanzien van daklandschappen, beëindiging, parkeren, duurzaamheid en
vergunningen.
In Rotterdam kan een lijn worden getrokken die vanaf het Hofplein via de Coolsingel eindigt op het
Wilhelminaplein. Dit is de ruggengraat van de Rotterdamse hoogbouw, waar de diverse deelgebieden op
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aansluiten, de zogenaamde hoogbouw-as. Aan deze as grenzen de locaties waar een concentratie van
hoogbouw aanwezig is: het Centraal District Rotterdam, Het Wijnhaveneiland en de Kop van Zuid.
Vanuit hier loopt de hoogbouw in de binnenstad af naar 70 meter richting de grenzen van de
hoogbouwzone. De grens, die in hoofdlijnen de afbakening is voor het hoogbouwbeleid, is de
brandgrens. Enkele gebieden binnen deze grens hebben specifieke karaktereigenschappen waardoor
een verdere verdichting door hoogbouw onwenselijk is. Ook zijn er gebieden buiten deze grens die juist
wel voor hoogbouw in aanmerking komen. Voor de hoogbouw in de binnenstad wordt een theoretisch
maximale hoogte van 200 meter gesteld. De maximale hoogte is een dynamische begrenzing en groeit
mee met de stad.
Hoogbouw moet onderdeel uitmaken van de zogenoemde 'stedelijke laag'. Deze stedelijke laag is het
deel van een gebouw dat door voorbijganger het meest ervaren wordt: de begane grond en de eerste
paar etages. Door de onderbouw ruimer te maken kunnen aantrekkelijke en onaantrekkelijke functies in
de plint beter verdeeld worden. Functies die bijdragen aan levendigheid moeten de overhand hebben
(woningen, winkels, horeca).
De gemeente heeft gebieden en plekken aangewezen die representatief zijn voor de binnenstad of zich
kenmerken door een hoge mate van gebruik. Op deze locaties gelden specifieke regels t.a.v. het
klimaat (schaduw en wind). De hoogbouwvisie stelt specifieke volume en slankheidseisen. De
onderbouw van een toren moet de hele bouwkavel omvatten. De hoogte van de onderbouw hangt af van
de zogenoemde Rotterdamse laag. De bovenbouw mag maximaal 50% bebouwd worden. Daarnaast
worden er eisen gesteld aan de maximale vloeroppervlaktes. Aanvullende eisen ten aanzien van
daklandschappen en terrassen, parkeren en mobiliteit, duurzaamheid en vergunningenbeleid dragen
verder bij aan kwalitatieve hoogbouw in de stad.
In het oostelijk deel van het Scheepvaartkwartier is hoogbouw aanwezig en kunnen in de toekomst op
basis van het hoogbouwbeleid nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Nieuwe hoogbouwontwikkelingen zijn
niet in het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier mogelijk gemaakt.
2.3.7

Huisvesting bijzondere doelgroepen Rotterdam

Vastgesteld op 30 juni 2009 door B&W.
In Rotterdam wonen mensen die om verschillende redenen onvoldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig
aan een nieuwe toekomst te bouwen. Ze hebben begeleiding nodig en speciale voorzieningen. Om de
komst van zulke voorzieningen in de Rotterdamse wijken beter te sturen en zorgvuldig te begeleiden, is
het Platform Huisvesting Bijzondere Doelgroepen (Platform HBD) opgericht. In het platform werken
vertegenwoordigers van gemeente, zorginstellingen en woningcorporaties samen. Het Platform
Huisvesting Bijzondere Doelgroepen heeft gekozen voor een systematiek van zonering voor de vestiging
van nieuwe residentiële voorzieningen. Zonering is van belang om ervoor te zorgen dat kwetsbare
doelgroepen op passende locaties worden gehuisvest, daar waar het woonmilieu dit kan dragen. Ook
helpt zonering om op het niveau van de stad en binnen deelgemeenten een meer evenwichtige verdeling
van de huisvesting van kwetsbare groepen te realiseren. De afgelopen jaren is met de uitvoering van het
Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang van dak- en thuislozen veel ervaring opgedaan met
evenwichtige verdeling van nieuwe vestigingen over de stad en binnen deelgemeenten. Gekozen is voor
een taakstelling per deelgemeente naar rato van de draagkracht van wijken voor het huisvesten van deze
doelgroep.
Het protocol voor de realisering van nieuwe voorzieningen heeft twee doelen:
1. de rollen van partijen bij realisering van nieuwe voorzieningen voor bijzondere doelgroepen bepalen;
2. nieuwe vestigingen evenwichtiger over de stad verdelen.
Bij de uitvoering van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang wordt bij de huisvesting van de
doelgroep gewerkt volgens een door de raad vastgesteld proctocol en geldt het beleidskader Huisvesting
Bijzondere Doelgroepen. Daaruit blijkt dat de verantwoordelijke deelgemeente een belangrijke rol heeft in
de keuze voor de locatie, in dit geval is dat deelgemeente Centrum.
In deze Intensief Beschermde Woonvorm (IBW) wonen Rotterdammers die door langdurig gebruik van
verslavende middelen in combinatie met lichamelijke en psychische ziekten moeilijk zelfstandig kunnen
leven. Het gaat om mensen die erg kwetsbaar zijn en die gebaat zijn bij rust, regelmaat en orde. De
bewoners nemen zo veel mogelijk deel aan activeringsprogramma's. Het kan zijn dat ze deze volgen in
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het pand zelf, maar ook op andere locaties waar dagbesteding en/of activering wordt aangeboden. Dit is
afhankelijk van de inhoud van het activeringsplan van de bewoner, wat weer een onderdeel is van het
begeleidingsplan. De Nico Adriaans Stichting is verantwoordelijk voor de gang van zaken van deze
voorziening.
Scheepvaartkwartier
Het beleid huisvesting bijzondere doelgroepen Rotterdam geeft aan dat er in het Scheepvaartkwartier
nog beperkte ruimte is voor een dergelijke voorziening. Gedurende de planperiode kan uitsluitend na het
met succes doorlopen van een daartoe strekkende planologische procedure, krachtens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en met toepassing van dit beleid, huisvesting voor
bijzondere doelgroepen worden gerealiseerd. Een terinzagelegging met de mogelijkheid voor
belanghebbenden een zienswijze in te brengen en daarna zo nodig het besluit aan te vechten tot aan de
Raad van State, maken deel uit van deze procedure.
Exodus
Binnen het plangebied is op het adres Westzeedijk 116 'Exodus' gevestigd. Exodus biedt een woonplek
en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die
gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze functie is mogelijk binnen een (normale)
bestemming wonen.
2.3.8

Verkeer- en vervoersplan Rotterdam 2003-2020

Vastgesteld op 18 februari 2003 door de Rotterdamse gemeenteraad
Het verkeer- en vervoersbeleid voor de stad Rotterdam is vastgelegd in het Verkeer- en Vervoersplan
Rotterdam 2003- 2020 (VVPR). Het plan beschrijft de noodzakelijke ontwikkelingen in Rotterdam op het
gebied van verkeer en vervoer voor de komende 15 a 20 jaar. Rotterdam is onderdeel van de stedelijke
regio die grofweg wordt gevormd door het gebied tussen het stadsgewest Haaglanden, Gouda en de
Drechtsteden. Deze Zuidvleugel van de Randstad functioneert steeds meer als een samenhangend
gebied van wonen, werken, winkelen en recreëren. Rotterdam heeft de ambitie en potentie om zich te
ontwikkelen tot centrum van deze Zuidvleugel. Als wereldhaven heeft Rotterdam Europese uitstraling en
is de stad een belangrijke kern in de Randstad. In Europees perspectief is het voor de economische
concurrentiepositie van levensbelang dat de Randstad zich de komende jaren ontwikkelt tot een
samenhangende Europese deltametropool. De mate van bereikbaarheid bepaalt of deze deltametropool
levensvatbaar is. Verkeer en vervoer zijn succesfactoren in het realiseren van onze ambities. Een paar
uitgangspunten zijn:
We plaatsen haven en stad in het grotere verband van de regio en Europa;
Mobiliteit mag: burgers moeten kunnen kiezen binnen de grenzen die schaarste aan geld en
ruimte stellen;
We baseren de vervoersstructuur op de ontwikkeling van stadsleefgebieden;
De vervoersstructuur verstekt de stad als geheel en de economische centra;
De gewenste economische ontwikkeling leidt tot groei van het autoverkeer; dit accommoderen
en concentreren we op een beperkt aantal hoofdroutes;
We investeren in verkorting van de reistijden en garanderen de gewenste rijsnelheden;
We verleiden mensen gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer als ze op
meerdere plekken in de stad moeten zijn;
De parkeervoorzieningen en de parkeertarieven vergroten zowel de bereikbaarheid als de
leefbaarheid.
Het RVVP sluit nauw aan op het in 2003 vastgestelde Regionale Verkeer- en vervoersplan 2002-2020.
Rotterdam legt het accent op een stapsgewijze invulling van het streefbeeld voor de langere termijn. In
uitvoeringsprogramma's zullen projecten op een rij worden gezet voor de huidige en de volgende college
periodes die volgen.
Het bestemmingsplan heeft de verkeers- en verblijfsgebiedenin het Scheepvaartkwartier verankerd in het
bestemmingsplan.
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2.3.9

Rotterdams beleid t.a.v. zendmasten mobiele telecommunicatie

Vastgesteld op 16 mei 2002 door de Rotterdamse gemeenteraad
Op basis van de in de beleidsnota opgenomen wensen en aangeduide oplossingsrichtingen ten aanzien
van de plaatsing van antennes, masten en apparatuurkasten en de verschillende gebieden die binnen de
stad zijn te onderscheiden is dit beleid geformuleerd.
2.3.10 Horecanota Rotterdam
Vastgesteld op 3 juli 2012 door College van burgemeester en wethouders.
Doel
Centraal in de horecanota 2012-2016 staat het stimuleren van goede initiatieven, het bij elkaar brengen
van vraag en aanbod, het vooraf bieden van duidelijke richtlijnen, het beperkt sturen door
vergunningverlening en gebiedsgerichte aanpak en het normeren door toezicht en handhaving.
Visie
Vanuit de markt- en leefbaarheidsanalyse op horeca, de uitkomsten van de evaluatie van de vorige
horecanota en de stedelijke ambities is de visie op de horeca als volgt geformuleerd: 'bruisende,
aantrekkelijke stad met ruimte voor initiatieven van ondernemers'. Deze visie is nader uitgewerkt in een
drietal ambities:
kwaliteitshoreca: het creëren van een aantrekkelijk en bruisend horeca-aanbod dat aansluit op de
zakelijke markt, de wensen van de bezoekers en de bewoners;
dynamisch ondernemerschap: het stimuleren van nieuwe initiatieven;
horeca en leefbaarheid in balans: de samenwerking tussen ondernemers en overheid versterken
waardoor een veilig uitgaansklimaat gecreëerd wordt zonder overlast voor omwonenden. “High trust,
High penalty” is een belangrijks uitgangspunt.
Stedelijke focusgebieden, algemene gebiedskaders en horecagebiedsplannen
Om (naast wat het bestemmingsplan nu toestaat) in de toekomst beter te kunnen sturen op welke
horeca zich in een bepaald gebied kan vestigen, in het kader van het stimuleren van kwaliteitshoreca en
waarborgen van leefbaarheid, worden gebiedsgerichte vestigingsvoorwaarden opgesteld. Om te kunnen
komen tot gedegen vestigingsvoorwaarden in een gebied, die recht doen aan de ambities ten aanzien
van de horecafunctie van de stad Rotterdam in zijn geheel, zijn een vijftiental stedelijke focusgebieden
beschreven. De omschrijvingen van de focusgebieden geven de visie weer hoe deze gebieden zich
afzonderlijk en in verhouding tot elkaar zouden moeten ontwikkelingen om recht te doen aan de
bovenlokale horecafunctie die in de stad gewenst is. Naast de visie op bovenlokale horeca en de
ontwikkelrichting hiervan, is ook in zijn algemeenheid ten aanzien van de hoofdfunctie van gebieden
gekeken wat de gewenste ontwikkelrichting is, waarbij onderscheid is gemaakt in 'woongebieden',
'gemengde woongebieden', 'publieksintensieve recreatiegebieden',
'bedrijventerreinen/industriegebieden/havengebied'. Bij inwerkingtreding van de horecanota gelden deze
gebiedskaders als toetsingskader voor de vergunningverlening totdat de horecagebiedsplannen zijn
vastgesteld. Deelgemeenten maken integrale vierjaarlijkse gebiedsplannen, waar het gebiedsplan
horeca nu deel van uit gaat maken. In deze horecagebiedsplannen wordt per deelgemeente de
horeca-ontwikkelrichting per buurt/straat/pand weergegeven.
Een logische wijze om via vestigingsvoorwaarden te sturen op kwaliteit en waarborging van de
leefbaarheid zijn de Rotterdamse bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen bieden echter geen tot
zeer weinig sturingsmogelijkheden voor kwalitatieve horeca. In bestemmingsplannen staan ruime
omschrijvingen van de mogelijkheden om in bepaalde panden horeca te exploiteren. Tevens worden de
plannen voor 10 jaar vastgesteld en is tussentijdse aanpassing niet gebruikelijk. Dit alles betekent dat
gerichte planvorming, het stellen van vestigingsvoorwaarden ten aanzien van bepaalde exploitatie
categorieën in bepaalde gebieden, op basis van het bestemmingsplan niet mogelijk is. Daarom worden
horecagebiedsplannen opgesteld waarin de gewenste ontwikkelrichtingen voor horeca beschreven staat.
Het Scheepvaartkwartier
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Het Scheepvaartkwartier valt onder het algemene gebiedskader 'Gemengde woongebieden'. Gemengde
woongebieden kenmerken zich door een mix van functies zoals wonen, werken, winkelen, cultuur en
horeca. Uitbreiding van horeca is toegestaan, waarbij op straat/pandniveau beoordeeld wordt of de
horeca ondersteunend is aan de primaire functie van de betreffende straat (winkelen, cultuur, uitgaan).
Er vindt monitoring plaats of de druk van de horeca op de openbare orde en het woon- en leefklimaat
niet te groot wordt.
In paragraaf 4.6.10 is weergegeven hoe het horecabeleid is opgenomen in de regels van het
bestemmingsplan.
2.3.11 Beleidsnota Archeologie 2008-2011, Archeologische Waarden- en Beleidskaart (AWK),
lijst met Archeologisch Belangrijke Plaatsen (ABP's), Archeologieverordening Rotterdam
Vastgesteld op 17 juli 2008 door de Rotterdamse Gemeenteraad, vastgesteld op 31 januari 2006 en
vastgesteld op 29 september 2009 door de Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, vastgesteld
op 5 november 2009 door de Rotterdamse Gemeenteraad
In 1992 hebben de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa aangesloten landen te Valletta
(Malta) het Europese Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch Erfgoed ondertekend. Met
het Verdrag van Malta is het streven vastgelegd naar onder meer:
het behoud van het archeologisch bodemarchief ter plaatse (in situ);
het documenteren van het archeologisch bodemarchief, indien behoud niet mogelijk blijkt;
het vroegtijdig en volwaardig betrekken van de archeologie bij ontwikkelingen op het gebied van
de ruimtelijke ordening;
het verbreden van het draagvlak voor de archeologie;
het toepassen van het beginsel 'de verstoorder betaalt'.
De afspraken van Malta zijn verwerkt in de Wet op de archeologische monumentenzorg, die op 1
september 2007 in werking is getreden. Het zwaartepunt van het archeologiebeleid is bij gemeenten
komen te liggen. In een bestemmingsplan moet een gemeente aangeven welke archeologische waarden
mogelijkerwijs aan de orde zijn.
Rotterdam draagt sinds 1960 zorg voor het eigen archeologisch erfgoed en is in het bezit van een door
het rijk verleende opgravingsbevoegdheid. Het doel van het Rotterdamse archeologiebeleid is: (1) te
zorgen voor het behoud van archeologische waarden ter plaatse in de bodem; (2) te zorgen voor de
documentatie van archeologische waarden indien behoud ter plaatse niet mogelijk is; (3) te zorgen dat
de resultaten van het archeologisch onderzoek bereikbaar en kenbaar zijn voor derden. De gemeente
Rotterdam bezit een vastgestelde Archeologische Waarden- en Beleidskaart (AWK), een vastgestelde
Beleidsnota Archeologie 2008-2011 en een vastgestelde lijst met Archeologisch Belangrijke Plaatsen
(ABP's), die opgenomen zijn in de eveneens vastgestelde Archeologieverordening Rotterdam.
Genoemde beleidsinstrumenten moeten een tijdige en volwaardige inbreng van archeologische belangen
bij ruimtelijke ontwikkelingen waarborgen.
In paragraaf 3.2 is het archeologie beleid specifiek gemaakt voor het bestemmingsplan
Scheepvaartkwartier.
2.3.12 Beleidsnota 'Collectie Rotterdam, Monumentenbeleid 2005-2008' en de
Monumentenverordening Rotterdam 2010
Vastgesteld op 3 februari 2005 en vastgesteld op 30 september 2010 door de Rotterdamse
gemeenteraad.
In de beleidsnota Collectie Rotterdam, Monumentenbeleid 2005-2008 en de Monumentenverordening
worden de bakens voor de toekomst van het Rotterdamse erfgoed uitgezet. Rode draad is de opvatting
dat cultuurhistorie onlosmakelijk verbonden is met ruimtelijke kwaliteit en identiteit. De monumenten en
beschermde stadsgezichten zijn de bewezen kwaliteiten van de stad en vertellen het verhaal van
Rotterdam. Het monumentenbeleid van de gemeente Rotterdam is erop gericht de historische
gelaagdheid van de stad te behouden voor toekomstige generaties en de kennis over de historische
bebouwde omgeving te vergroten.
In paragraaf 3.3 is het cultuurhistorie beleid specifiek gemaakt voor het bestemmingsplan
Scheepvaartkwartier.
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2.3.13 Rotterdamse norm voor buitenspeelruimte
Vastgesteld op 28 oktober 2009 door Burgermeester en Wethouders
Op 28 oktober 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders de Rotterdamse norm voor
buitenspeelruimte als vaste gedragslijn vastgesteld. Deze norm omschrijft waar en hoe groot ruimtes
voor buitenspelen in de woon-omgeving dienen te zijn, zowel wat betreft locaties als stoepen, zodat
kinderen en jongeren ruimte dichtbij huis hebben om te spelen en te sporten. In het Scheepvaartkwartier
spelen hieromtrent geen bijzonderheden. Het bestemmingsplan maakt geen bijzondere nieuwe
speelvoorzieningen mogelijk.
2.3.14 Evenementennota - herrijking evenementenbeleid
Rotterdam is de evenementenstad van Nederland. Dat is niet toevallig ontstaan, maar het resultaat van
een consistent gemeentelijk beleid. Met onze evenementen bereiken we vrijwel de gehele Rotterdamse
bevolking en telkens weer blijkt dat de Rotterdammers trots zijn op 'hun' evenementen. Met de festivals
vieren we ook onze Rotterdamse identiteit. Toch is het tijd voor een herijking en meer richting in het
evenementenbeleid. Een herijking die er allereest voor zorgt dat de bezoekers de dbest denkbare
Rotterdam ervaring aangboden krijgen, maar die net zo zeer een effectieve strategie is om Rotterdam
sterker en gerichter te profileren als een stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Er is een
sterke wil meer nadruk te leggen op 'quality of life' aspecten en duurzaamheid. Kwaliteit gaat boven
kwantiteit Er is een grote nadruk op het belang van internationalisering en het veroveren van een
relevante internationale positie. Rotterdam wil zich positioneren als een internationale stad. Er is sprake
van een herontdekking van de potenties die de stad heeft: laat zien en versterk wat goed is en bouw
daarop voort. De herijking evenementenbeleid zet in op een hoger rendement van de festivals voor de
stad; de basis op orde, meer focus: 'beter' gaat voor 'meer' en 'groter' ; en een sterker internationaal
profiel.
In het Scheepvaartkwartier vinden jaarlijks verschillende grote en kleinere evenementen plaats. Voor het
Scheepvaartkwartier zijn enkele gebiedsprofielen opgesteld, op basis waarvan mede bepaald wordt
welke evenementen ter plaatse wenselijk en vergunbaar zijn (Locatieprofielen Parkkade, Parklaan,
Westerkade, Willemsplein, Willemskade Veerhaven, Het Park).
2.3.15 Evenementenvergunningen nota
Er worden steeds meer evenementen georganiseerd in Rotterdam en er komen ook steeds meer
mensen op af. Ze zijn een aanwinst voor de stad, omdat ze van Roterdam een attractieve stad maken.
Tegelijkertijd vragen de (vaak grootschalige) evenementen om duidelijke afspraken om de veiligheid van
bezoekers, deelnemers en omwonenden te garanderen en de openbare orde te handhaven. In de Nota
Evenementenvergunningen is de informatie over vergunningen gestroomlijnd en geactualiseerd. Alle
relevante procedures, voorschriften en afspraken staan erin gebundeld en zijn inhoudelijk op elkaar
afgestemd.
Deze nota beschrijft de werkwijze voor het verlenen van vergunningen voor evenementen in de stad en
daarmee ook voor het Scheepvaartkwartier. Er worden geen maximum aantallen evenementen
gehanteerd voor locaties of gebieden. Wel wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met de
bewoners door bijvoorbeeld evenementen niet weekenden achter elkaar in te plannen op eenzelfde
locatie maar er wel een "rustperiode" tussen te laten zitten.

2.4

Beleid deelgemeente

Algemeen
Het deelgemeentelijk beleid geeft de belangen weer van een specifieke deelgemeente. Deelgemeenten
hebben een adviesrol bij het tot stand komen van Rotterdamse gebiedsbestemmingsplannen, zodat zij
hun beleidsdoelen ook kunnen realiseren. Gebiedsbestemmingsplannen worden door de Gemeenteraad
van Rotterdam vastgesteld. Het beleid van de deelgemeente centrum volgt in grote lijnen het beleid van
de gemeente Rotterdam.
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2.4.1

Gebiedsvisie Hoboken 2030

De gebiedsvisie Hoboken 2030 zet in op een internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest
in 2030. Onderdeel van deze gebiedsvisie is het deelgebied Groot Scheepvaartkwartier. De delen die
binnen het bestemmingsplan vallen zijn het Scheepvaartkwartier, het Park en de Parkhavenstrook. De
visie zet in op versterken van de kwaliteit van het rijks beschermd stadsgezicht historisch
Scheepvaartkwartier. Een deel van de kantoorvilla's zal transformeren naar woningen, kantoorgebouwen
van latere tijd transformeren deels naar aantrekkelijke appartementen. Aan de Zalmhaven wordt
hoogbouw toegevoegd met in de plinten voorzieningen op het gebied van cultuur, leisure en horeca. Het
rijksmonument 'Het Park' wordt in ere gesteld in de Zocherstijl. Ingezet wordt o.a. op het versterken van
duidelijke randen van het park. Voor de parkhavenstrook (op dit moment een reststrook ter hoogte van
de Euromast tussen de haven en Het Park is de vraag welke bijdrage geboden kan worden aan een
internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest. Hoewel hier nog geen eenduidig beeld is,
concluderen de partijen dat een nieuwe invulling van de Parkhavenstrook noodzakelijk is. In 2030 heeft
de Parkhavenstrook een bestemming die verschillende doelgroepen uitnodigt voor een regelmatig
bezoek. Hier bevinden zich enkele publieke voorzieningen die een relatie hebben met waterrecreatie en
het openbaar vervoer te water.
Het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier zet in op het beschermen van het rijksmonument 'het Park'
en de waarden van het beschermd stadsgezicht Scheepvaartkwartier. Het bestemmingsplan maakt
bebouwing op de Parkhavenstrook niet mogelijk. Het bestemmingsplan maakt deels een uitwisseling
tussen de functie kantoren en woningen mogelijk.
2.4.2

Gebiedsvisie Cool-Scheepvaartkwartier / Nieuwe Werk-Dijkzicht

In deze gebiedsvisie van de deelgemeente wordt een streefbeeld voor 2014 beschreven. De bedoeling is
dat in 2014 het monumentale karakter van het Scheepvaartkwartier/Nieuwe Werk is versterkt en dat
meer mensen dit gebied bezoeken. In Scheepvaartkwartier/Nieuwe Werk flaneert men langs de kaden
en in het Park. De faciliteiten op de Willemskade, Westerkade, Parkkade en Parkhavenstrook sluiten
aan op de wensen zoals de bewoners die hebben uitgesproken tijdens het participatie traject voor die
buitenruimte projecten.
De authenticiteit is bewaard gebleven en tegelijkertijd is de wijk beter bereikbaar en aantrekkelijker
geworden voor een breder publiek. De toegankelijkheid is verbeterd door de watertaxi's, betere
faciliteiten voor de tram en verbeterde routes voor langzaam verkeer op het Willemsplein. Door de
gerealiseerde parkeer- en mobiliteitsstrategie is het gebied goed bereikbaar per auto.
Aan de noordzijde is de 'Parkenknoop' gerealiseerd; een logische groene en uitnodigende verbinding
voor voetgangers en fietsers tussen het Park en het Museumpark. De taluds van de Westzeedijk zijn
groener gemaakt. Er is een doorgaande fietsroute van Maastunnel - via het Park, de Parkenknoop het
Museumpark – naar het Eendrachtsplein gerealiseerd.
Het Park, het Museumpark en de kaden zijn populaire plekken geworden; bij uitstek geschikt om een
rondje hard te lopen. Hiervan profiteren ook bezoekers en patiënten van het Erasmus MC, de
Hogeschool Rotterdam en bezoekers van culturele instellingen in het Museumpark. Van de
gerealiseerde verbeteringen profiteren ook de exploitanten van de uitnodigende horecavoorzieningen en
belangrijke attracties als de Spido en de Euromast. De horecavoorzieningen hebben veelal een
terrasfunctie.
De buitenruimte van de driehoek Scheepstimmermanslaan / Vollenhovenstraat / Westzeedijk is flink
opgeknapt. In navolging hebben huiseigenaren hun panden aangepakt, ook is er sprake van een
gevarieerde branchering.
Het convenant Hoboken 2030 is uitgevoerd voor wat betreft het Park. De evenementen, die overigens
beter op het Park zijn afgestemd, vinden deels in het Park en deels op de Parkkade plaats. Barbecueën
in het Park is nog steeds goed mogelijk op daarvoor aangewezen plaatsen. Er zijn openbare toiletten en
vuurplaatsen gerealiseerd.
Het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier staat bovenstaande gewenste ontwikkelingen niet in de weg.
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Hoofdstuk 3
3.1

Beschrijving van het plangebied

Huidig gebruik

Het karakteristieke Scheepvaartkwartier kent een mix van kantoren, woningen, commerciele
voorzieningen, culturele voorzieningen en horeca. Een groot deel van de karakteristieke herenhuizen en
grote villa's in de wijk is in gebruik als kantoor. Ook zijn er kantoren aanwezig in grote complexen aan
de Van Vollenhovenstraat, het Vasteland, de Gedempte Zalmhaven, het Willemsplein en de
Westerlaan. Wonen vindt verspreid plaats over de wijk. Naast de karakteristieke herenhuizen en
appartementencomplexen zijn in de wijk o.a. de woontorens Hoge Heren, Hoge Erasmus, Parkflat, en
Parklaanflat en de twee studentencomplexen Caland I en Caland II gelegen. Commerciele voorzieningen
zijn geconcentreerd aan het Vasteland. Horecavoorzieningen zijn vooral te vinden rondom de de
Scheeptimmermanslaan en in het Westelijk Handelsterrein. In beperktere mate is ook horeca te vinden
rondom de Veerhaven, Westerkade, het Park en bij de Erasmusbrug. Culturele voorzieningen zijn
verspreid aanwezig in de wijk, zoals het Wereldmuseum, het Douanemuseum en enkele ateliers in het
Westelijk Handelsterrein.
Het Willemsplein wordt op dit moment vooral gebruikt als verkeersplein. De entree van de parkeergarage
Erasmusbrug is via het plein bereikbaar. Op het plein zijn de parkeerplaatsen gelegen voor bussen die
onder andere de nabijgelegen ligplaats van de Spido aandoen. Verder is de begin en eindhalte van
tramlijn 7 (rijdt naar het centraal station) aan het plein en Westerstraat gelegen. Aan de Westzeedijk
zijn tevens twee tramhaltes gelegen, waarvan lijn 20 ter hoogte van de kruising Scheeptimmermanslaan
richting het centraal station gaat. Aan de Willemskade zijn de aanlegplaatsen gelegen van de Spido
voor pleziervaarten, de Waterbus richting o.a. Dordrecht en de Aqualiner richting o.a. het RDM terrein.
De Willemskade is recent heringericht tot een aantrekkelijk verblijfsgebied.
De Veerhaven is onder beheer van de Stichting Veerhaven en doet dienst als ligplaats voor pleziervaart
en is thuishaven van historische zeilschepen. Aan de Veerhaven is de sociëteit gelegen van de
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging 'De Maas'. In de haven is ook een aanlegplaats van Watertaxi
Rotterdam
Het Park wordt door mensen veel gebruikt om te wandelen en te sporten. Ook het barbecueen is
populair geworden. In het park is diverse horeca aanwezig, zoals 'The Harbourclub, sterrenrestaurant
Parkheuvel en voor feesten en partijen is er het Heeren Huys. In het Park worden verschillende
evenementen gehouden. De Zomerzondagen en Poetry International zijn tamelijk kleinschalig, maar
tijdens de dag van de Romantische muziek komen er vele tienduizenden bezoekers in het Park.
Park Schoonoord is een tuin die vroeger behoorde bij het buitenverblijf van de bankiersfamilie Mees. Het
park is openbaar toegankelijk voor bezoekers.
De Parkkade wordt ingericht als verblijfsgebied en is een aanlegplaats voor schepen. Aan de Parkhaven
zijn ook aanlegplaatsen voor schepen gelegen. Tevens liggen hier o.a. restaurant en hotel New Ocean
Paradise en de Pannenkoekenboot. De Euromast maakt ook deel uit van de Parkhavenstrook, evenals
de sfeervolle midgetgolfbaan 'Parkhaven'.

3.2

Archeologie

3.2.1

Beleidskader

Rotterdam draagt sinds 1960 zorg voor het eigen archeologisch erfgoed en is in het bezit van een door
het rijk verleende opgravingsbevoegdheid. Het doel van de Rotterdamse archeologie is: (1) te zorgen
voor het behoud van archeologische waarden ter plaatse in de bodem; (2) te zorgen voor de
documentatie van archeologische waarden indien behoud ter plaatse niet mogelijk is; (3) te zorgen dat
de resultaten van het archeologisch onderzoek bereikbaar en kenbaar zijn voor derden.
De gemeente Rotterdam bezit een Archeologische Waardenkaart (AWK) en een vastgestelde lijst met
Archeologisch Belangrijke Plaatsen (ABP's), die opgenomen zijn in de gemeentelijke
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archeologieverordening. Genoemde beleidsinstrumenten moeten een tijdige en volwaardige inbreng van
archeologische belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen waarborgen. Dit instrumentarium sluit aan op en
komt mede voort uit het rijksbeleid en het provinciale beleid dat naar aanleiding van het Europese
'Verdrag van Malta' is ontwikkeld.
Het vaststellen, waarderen en documenteren van archeologische waarden vindt binnen de
archeologische monumentenzorg gefaseerd plaats. Na een bureau-onderzoek kan het nodig zijn een
archeologische inventarisatie in het veld uit te voeren. De resultaten van de inventarisatie kunnen
vervolgens leiden tot een aanvullend archeologisch onderzoek. De resultaten van laatstgenoemd
onderzoek vormen het uitgangspunt bij de keuze om een vindplaats te behouden, op te graven,
waarnemingen uit te voeren tijdens het bouwproject of geen verdere stappen te ondernemen.
3.2.2

Bewoningsgeschiedenis

De ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het plangebied en omgeving is complex, en gaat ver terug
in de tijd. Tijdens de laatste IJstijd (die duurde tot circa 12.000 jaar geleden) maakte het gebied deel uit
van een riviervlakte, waar onder koude omstandigheden door de wind duinen werden gevormd. Na de
opwarming van het klimaat maakte de mens in het Holoceen lange tijd gebruik van deze rivierduinen als
pleisterplaats. Ook rivieroevers vormden gunstige, hoger liggende zones waar de mens verbleef om te
jagen en te vissen en later ook landbouw uit te oefenen. Vanaf circa 8000 jaar voor Christus moet er al
een riviertak van de Rijn hebben gestroomd langs de zuidrand van het plangebied. De oudste vondsten
uit de omgeving van het plangebied, die met deze rivier in verband kunnen worden gebracht, dateren uit
de periode rond 4500 voor Christus. Pas veel later gaat er ook Maaswater door de rivier stromen,
vermoedelijk vanaf de Romeinse tijd. Tot ver in de Middeleeuwen heette de Nieuwe Maas vanaf
Dordrecht de Merwe. In de latere prehistorie vond, ook in het plangebied, buiten de rivieren op grote
schaal moerasvorming plaats waarbij veen ontstond. De veenvorming werd soms afgewisseld door de
afzetting van klei vanuit de rivier en haar zijrivieren. Het plangebied maakt aldus lange tijd deel uit van
een klei-op-veengebied aan de rechteroever van de Nieuwe Maas en haar voorganger. Behalve bewoning
direct langs de rivieroever zal er ook in de rest van het gebied in de Romeinse tijd (begin jaartelling - 350
na Christus) door de mens zijn gewoond. Ook zijn bewoningssporen op het onderliggende veen uit de
IJzertijd (800 voor Christus - begin jaartelling) te verwachten.
Het landinwaarts van de rivier gelegen gebied werd vermoedelijk vanaf de 10e/11e eeuw systematisch
ontgonnen en ontwaterd door de aanleg van sloten. Ten gevolge van de ontwatering kwam het maaiveld
lager te liggen, waardoor de overstromingskans toenam. Rond het midden van de 12e eeuw zijn delen
van de ontgonnen gebieden overstroomd en werd een kleipakket afgezet. In de 13e eeuw kwam het
gebied ten noorden van het plangebied binnendijks te liggen met de aanleg van Schielands Hoge
Zeedijk, waar de huidige Westzeedijk en de Schiedamsedijk deel van uitmaken. Op en langs de
dijktracés vond bewoning plaats. De dam in de Rotte (aangelegd circa 1270) maakt deel uit van
Schielands Hoge Zeedijk. Bij de dam ontstond Rotterdam. Het oostelijk deel van het plangebied (ten
oosten van de lijn Scheepstimmermanslaan-Voorkade) kwam aan het einde van de 16e eeuw binnen de
stad te liggen toen er vesten en bastions werden aangelegd. Binnen het plangebied werd de in de
uiterwaarden aangelegde vest uitgebreid tot Zalmhaven (voor 1693-1991), met onder meer
scheepshellingen langs de zuidoever.
Westwaarts werden de uiterwaarden bedijkt en in gebruik genomen, en wel in twee fases. In de 17e/18e
eeuw functioneerde een kade in de lijn Houtlaan-Parklaan en westwaarts door het huidige gebied van
Het Park, waarbij onder meer de Muizenpolder ontstond. De Muizenpolder en Het Park vinden hun
oorsprong in het lusthovengebied rondom de stadsdriehoek, met polders en sloten en tuinen. In de
eerste helft van de 19e eeuw vond de verdere ophoging en uitbreiding naar de rivier plaats. De
Westerhaven (tussen Calandstraat en Parklaan) functioneerde van 1853-1902. Markant aanwezig in het
plangebied is tot slot de noordelijke ingang van de Maastunnel, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in
gebruik werd genomen. Uit de diepe ondergrond kwamen toen prehistorische dierenbotten te voorschijn;
ook uit de periode van de laatste IJstijd, toen er door de mens op onder andere mammoeten en
wolharige neushoorns werd gejaagd.
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3.2.3

Archeologische potentie

In het plangebied kunnen allerlei bewoningssporen en vondsten uit de Prehistorie, Romeinse tijd,
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd worden aangetroffen. De dikte en aard van de natuurlijke afzettingen en de
dikte van de subrecente ophogingen in het plangebied variëren nogal, waardoor de resten op zeer
verschillende dieptes kunnen worden aangetroffen, afhankelijk van de locatie in het gebied. Delen van
het oostelijk deel van het plangebied, dat oorspronkelijk tot de stadsdriehoek behoorde, zijn al vanaf de
16e eeuw opgehoogd; daar zijn intacte bewoningssporen te verwachten vanaf circa 1,5 m + NAP. Het
westelijk deel van het plangebied is altijd betrekkelijk laag gebleven ofwel pas later, in de 19e eeuw,
sterk opgehoogd. Intacte bewoningssporen en vondsten worden verwacht vanaf circa 0 m NAP en
dieper. Voor de twee gedempte havens geldt dat alleen de diepere ondergrond, onder de oorspronkelijke
havenbodem, archeologisch gezien van belang kan zijn. Voor de waterpartijen binnen het plangebied
geldt dat er bij baggerwerkzaamheden die dieper reiken dan de huidige onderwaterbodem rekening moet
worden gehouden met het archeologisch belang.
Naar aanleiding van het bovenstaande zijn binnen het plangebied van dit bestemmingsplan vier regimes
te onderscheiden ten aanzien van de borging van archeologische waarden:
Waarde - Archeologie - 1
Het oostelijk deel van het plangebied. Hier geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor
werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden dieper dan 1,50 meter boven NAP
en die tevens een oppervlakte groter dan 100 m2 beslaan.
Waarde - Archeologie - 2
Het westelijk deel van het plangebied. Hier geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor
werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden dieper dan 0 meter NAP en die
tevens een oppervlakte groter dan 200 m2 beslaan.
Waarde - Archeologie - 3
De gedempte Westerhaven en Zalmhaven. Hier geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning
voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden dieper dan 4 meter beneden
NAP en die tevens een oppervlakte groter dan 200 m2 beslaan.
Waarde - Archeologie - 4
Voor het watergedeelte van het plangebied geldt dat bij bagger- en andere werkzaamheden
(uitgezonderd het op normale diepte houden van de vaarwegen), een archeologisch vooronderzoek dient
te worden uitgevoerd. Voor het gehele watergedeelte van het plangebied geldt daarom een bouwregeling
en een omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden
met een oppervlakte van meer dan 200 m2 en die tevens dieper reiken dan de huidige onderwaterbodem.
Archeologische waardenkaart zie Bijlage 1 Archeologische waarden

3.3

Cultuurhistorie

3.3.1

Inleiding

De gemeente Rotterdam heeft een groot aantal objecten en gebieden die vanwege cultuurhistorische
waarden worden beschermd volgens de Monumentenwet 1988 en de Monumentenverordening
Rotterdam 2003. De gemeente Rotterdam maakt onderscheid tussen de volgende gebieden en
gebouwen:
Beschermde stadsgezichten (BS)
Rotterdam heeft alleen rijksbeschermde stadsgezichten. Een beschermd stadsgezicht is een groep van
onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens schoonheid, onderlinge ruimtelijke structurele
samenhang of wetenschappelijke waarde. De bescherming richt zich op de stedenbouwkundige
karakteristiek en op een samenhangend geheel van straten en bebouwing. Het gaat om gebieden die
ouder zijn dan vijftig jaar. Bij het besluit tot aanwijzing van een beschermd stadsgezicht door de
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minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap kan een termijn gesteld worden waarbinnen een nieuw
bestemmingsplan moet zijn vastgesteld waarin een vertaling heeft plaatsgehad van de te beschermen
waarden genoemd in het besluit tot aanwijzing als beschermd stadsgezicht). Indien de te beschermen
belangen reeds afdoende zijn beschermd in het geldende bestemming kan in de aanwijzing ook zijn
opgenomen dat om die reden geen nieuw bestemmingsplan hoeft te worden vastgesteld. De status van
een beschermd stadsgezicht betekent dat voor de meeste activiteiten binnen het gebied een
omgevingsvergunning is vereist (bouwen, slopen, aanleggen).
Wederopbouwaandachtsgebieden
Naast de van rijkswege beschermde stadsgezichten heeft Rotterdam in de binnenstad een aantal
wederopbouwaandachtsgebieden met een waardevolle samenhang tussen het stratenplan, de invulling
van de bouwblokken en de architectuur. Bij nieuwe ontwikkelingen dient bekeken te worden hoe deze
historische kwaliteiten kunnen worden behouden. Betreffende gebieden hebben geen juridische status
op grond van de Monumentenwet 1988 of de Monumentenverordening Rotterdam 2003. Wel heeft B&W
in 1998 vastgesteld dat de historische kwaliteiten van deze waardevolle ensembles onderdeel uitmaken
van het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan. Hiervoor kan het nodig zijn een
Cultuurhistorische Verkenning (CV) te maken om de historische kwaliteiten in kaart te brengen.
Rijksmonumenten (RM) en Gemeentelijke monumenten (GM)
Rotterdam heeft zowel rijks- als gemeentelijke monumenten. Een rijks- of gemeentelijk monument kan
zijn een gebouw, water, terrein of een ander object dat van nationaal belang is (rijksmonument), of van
algemeen belang voor Rotterdam is (gemeentelijk monument), vanwege de schoonheid, betekenis voor
de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Dit is vastgelegd in respectievelijk de Monumentenwet
1988 en de Monumentenverordening Rotterdam 2003. Bij een monument gaat het om een bouwwerk of
complex, zowel buiten als van binnen. Als vanzelfsprekend is het verboden zonder vergunning
wijzigingen aan te brengen aan een beschermd monument.
Beeldbepalende objecten (BO) en Beeldbepalende gevelwanden (BG)
In Rotterdam is een groot aantal objecten te vinden die geen status hebben als gemeentelijk monument,
maar wel karakteristiek voor de stad of een wijk zijn, zogenaamde beeldbepalende objecten. Ook heeft
Rotterdam monumentale karakteristieke gevelwanden. Beeldbepalende objecten en gevelwanden
hebben geen juridische status op grond van de Monumentenwet 1988 en de Monumentenverordening
Rotterdam 2010.
Cultuurhistorische Verkenningen (CV)
De inzet van cultuurhistorisch erfgoed en architectuur bij ontwikkelingen van de stad is één van de
kernbeslissingen uit de Stadsvisie Rotterdam 2030. Hiermee is cultuurhistorie, het opsporen van
bestaande kwaliteiten die de geschiedenis heeft voortgebracht en het voortbouwen erop bij de actuele
opgaven van de stad, een structureel onderdeel van de Rotterdamse ruimtelijke planvorming.
Om dit in de praktijk tot uitvoering te brengen is sinds eind 2007 het B&W besluit van toepassing dat bij
gebiedsontwikkeling een Cultuurhistorische Verkenning (CV) wordt opgesteld als blijkt dat er
cultuurhistorische waarden in een gebied aanwezig zijn.
In een CV worden de cultuurhistorische waarden van een gebied benoemd, geanalyseerd en
gewaardeerd. Opdrachtgever voor een CV is de gemeente (Stadsontwikkeling) of een combinatie van
gemeente, corporatie/ontwikkelaar en deelgemeente. Een CV wordt vastgesteld door het college van
B&W of het DB van de betreffende deelgemeente, samen met het (stedenbouwkundig of master-) plan
waarvoor het is gemaakt. De keuzes in het plan over de cultuurhistorische waarden worden hierbij
gemotiveerd afgewogen. Vervolgens worden de cultuurhistorische waarden die in het betreffende plan
zijn opgenomen ook verankerd in het bestemmingsplan.

In paragraaf 3.3.2 wordt ingegaan op het beschermd stadsgezicht Scheepvaartkwartier en beschermde
gebouwen.
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3.3.2

Beschermd stadsgezicht Scheepvaartkwartier

Het beschermde stadsgezicht Scheepvaartkwartier omvat de eerste uitbreiding van de stad Rotterdam
buiten de vestigingswallen in de negentiende eeuw. Die uitbreiding vindt plaats in een gebied van
lusthoven en buitendijkse schorren aan Schielands Hoge Zeedijk even westelijk van de oude stad, de
huidige Westzeedijk. Het beschermd stadsgezicht is opgebouwd uit drie nauw samenhangende
onderdelen: de Muizenpolder, restant van het vroegere lusthovengebied; het eigenlijk
Scheepvaartkwartier bezuiden de Parklaan, gelegen rond de Veerhaven; en het park.

Beschermd stadsgezicht Scheepvaartkwartier
De ontwikkeling van het binnen het beschermde stadsgezicht betrokken gebied hangt nauw samen met
de ligging ervan aan de Nieuwe Maas. In het begin van de zeventiende eeuw is het gebied onderdeel van
een uitgebreid stelsel gorzen. Het veer naar Katendrecht heeft er ter hoogte van de huidige
Scheepstimmerlaan zijn aanlegplaats aan een dammetje dat zich uitstrekte tot buiten de gorzen.
Westelijk van deze veerdam hadden de gorzen al snel voldoende droogteligging om bescheiden
inpoldering mogelijk te maken. Beschermd door een klein zomerdijkje ontstond aldus de Muizenpolder.
Rond 1700 maakt de ontwikkeling van de haven- en handelsfunctie van Rotterdam het noodzakelijk,
nieuwe ruimte te zoeken voor scheepswerven. Het terrein oostelijk van de veerdam wordt bedijkt, de
Zalmhaven wordt gegraven en de belendende percelen worden uitgegeven aan scheepsbouwers. Bij de
aanlegplaats van het veer wordt een stadsherberg gesticht, ter plaatse waar nu het Atlantichuis staat.
De dijk van de Muizenpolder wordt versterkt, de uitwatering wordt geregeld en langs de Parklaan en de
Scheepstimmerlaan ontstaan riante buitenplaatsen. Gedurende de achttiende eeuw heerst er rond de
Muizenpolder en Zalmhaven betrekkelijke rust.
Als in de loop van de negentiende eeuw de handelsfunctie van Rotterdam nieuwe impulsen krijgt,
ontstaat de behoefte aan grootscheepse uitbreiding van stad en haven. Stadsarchitect W.N. Rose
maakt daarvoor reeds in 1842 plannen. Voorlopig worden echter alleen de gorzen ten oosten van de
inmiddels naar aanleiding van nieuwe aanslibbing verlengde veerdam ingepolderd. Oostelijk van de
veerdam wordt de haven gemaakt, wat het merkwaardig holle gevelverloop aan de Veerkade tot gevolg
heeft. Het nieuw ingepolderde gebied, gelegen tussen Westerstraat en Willemskade, wordt verkaveld en
de uitgegeven erven worden in korte tijd in een vrij eenduidige architectuur bebouwd, mede als gevolg
van de afperking van toegelaten functies en van de stringente welstandseisen die het gemeentebestuur
stelt. In 1854 wordt ter plaatse van de voormalige aanlegplaats van het veer de Veerhaven aangelegd en
wordt de Westerhaven gegraven, een eerste aanzet voor de realisering van de plannen van Rose voor de

23

aanleg van een uitgebreid net van havens tussen Rotterdam en Delfshaven, met daartussen
bouwblokken op een sterk vierkant patroon. Het terrein ten zuiden van de Westerhaven wordt bouwrijp
gemaakt. Evenals bij de uitleg ten oosten van de veerdam wordt de vestiging van fabrieken, trafieken en
neringen verboden. De gronduitgifte verloopt echter zo stroef, dat in 1856 toch wordt toegestaan een
rijstpellerij en meelmolen te vestigen nabij de Javastraat, de nu als monument beschermde Pelmolen.
In 1852 wordt tussen het landgoed De Heuvel en de Westerhaven naar ontwerp van de vader en zoon
Zocher het Park aangelegd. In 1898 wordt De Heuvel erbij gevoegd en door de gemeente van een op het
Park geïnspireerde aanleg voorzien. Zowel de plaats die het Park zich bij de stedelijke bevolking
veroverde als de verandering van inzichten op het terrein van havenaanleg hebben verdere uitvoering van
de plannen van Rose voor dit gebied geblokkeerd. De Westhaven raakt met de tijd meer en meer in
onbruik en wordt in 1902 ten slotte gedempt. De Westerkade wordt Calandstraat en de erven worden
uitgegeven voor woningbouw en kantoren. In 1911 wordt in verband met de inzet van het grote wagenveer
op Katendrecht ook de kleine veerhaven grotendeels gedempt, waardoor aan de Veerkade een plein
ontstaat. In de Muizenpolder wordt in 1890 op reeds enige decennia aan het lusthovengebied onttrokken
terrein de Van Vollenhovenstraat aangelegd en ontwikkelt zich langs de noord- en oostrand een
aaneengesloten bebouwing.
De wijk is de Tweede Wereldoorlog niet geheel ongeschonden doorgekomen. Tijdens het
bombardement van 1940 worden het Willemsplein en het huizenblok ten oosten van de Maasstraat
verwoest. In de zestiger jaren veranderen sanering en nieuwbouw de ruimtelijke structuur en
bebouwingsschaal ten noorden van de Zalmhaven ingrijpend. In 1974 is in het kader van de Deltawet de
Westzeedijk verhoogd, met daaraan gekoppeld een verbreding van de Scheepstimmerlaan. Deze
verhoging en de zeer zware verkeersfunctie van de Westzeedijk en de tunneltraverse hebben geleid tot
een wat geïsoleerde ligging van de wijk.
Het gebied tussen genoemde wegen, de Zalmhaven, de Maasstraat en de Nieuwe Maas heeft zijn
historische, zeer bijzondere karakter grotendeels behouden. Hoewel met name de
Kievitslaan-Westerlaan en op de hoek van de Van Vollenhovenstraat en de Westzeedijk nieuwbouw is
verrezen van een geheel niet in het specifieke karakter van het gebied passende schaal, wordt de
interne samenhang van het gehele gebied er niet in essentie door aangetast door de relatief perifere
ligging van deze bouwwerken.
De waarde van het beschermd stadsgezicht ligt besloten in het voor Nederland vrij unieke karakter van
de midden negentiende-eeuwse ontwikkeling ter weerszijden van de Veerhaven, in het zeer eigen
karakter van het voormalige lusthovengebied en het Park, waarin zowel aanleg van het terrein als aard
en samenstelling van de zeer zware en dominerende beplanting van belang zijn en in de wijze, waarop
de drie samenstellende delen van de wijk door de historische ontwikkeling met elkaar samenhangen.
De Muizenpolder, gelegen tussen de Parklaan, Kievitslaan, Westzeedijk, Scheepstimmerlaan, Van
Vollenhovenstraat en Westplein, is het laatst overgebleven gedeelte van het destijds rond de gehele
stadsdriehoek van Rotterdam gelegen lusthovengebied. De diepliggende, oorspronkelijk
zeventiende-eeuwse verkaveling, die door poldersloten en tuinmuren is ingedeeld, is achter de dijken
nog grotendeels aanwezig. De meeste buitens langs de zuidelijke ringdijk, de Parklaan, zijn vervangen
door gebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw, die zich in de massa, geleding en
materiaalgebruik goed invoegen in het waardevolle gebied.
In het gebied is een fraai en zeldzaam bomenbestand aanwezig, dat nog duidelijk herinnert aan de
voorname tuinaanleg in het Lusthovengebied. De tuin van Schoonoord is er het meest sprekende
voorbeeld van. De opgehoogde noord- en oostzijde van de Muizenpolder wordt in beslag genomen door
een laat negentiende-eeuwse eenheid. De Van Vollenhovenstraat, de Scheepstimmerlaan en vooral de
noordzijde van het Westplein worden gekenmerkt door veel fraaie laat negentiende-eeuwse bebouwing,
waarvan de opbouw met onderbouw, middenpartij en bekroning, de verticale raamstelling, de toepassing
van plastische elementen als torentjes, balkons, pilasters en dergelijke en het overheersend gebruik van
natuursteen en pleisterwerk in lichte tinten de voornaamste karakteristieken zijn. Een bijzonder element
is het Westelijk Handelsterrein, een waardevol beeld van een complex vemen in twee verdiepingen uit
het eind van de eervorige eeuw.
Aan de zuidzijde van de Muizenpolder is het eigenlijke Scheepvaartkwartier gelegen, de kern van het
beschermde gezicht. Vanaf 1848 zijn de daar aanwezige gorzen ingepolderd en onder leiding van
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stadsarchitect W.N. Rose verkaveld. In deze aanleg was opgenomen de Westerhaven, gelegen tussen
Parklaan en Calandstraat. Aan deze haven en rond de Veerhaven werden in de periode 1850-1865 vele
pakhuizen en woonhuizen gebouwd, waaronder het voormalige Jachtclubgebouw (thans
Wereldmuseum) in de stijl van de voor ons land zeer zeldzame Engelsgeoriënteerde
ingenieursbouwkunst uit het midden der negentiende eeuw, die men in het kort als volgt kan typeren:
grootschalige verhoudingen, zware kroonlijsten, kleine ramen ten opzichte van het totale geveloppervlak,
hoeken soms afgerond, toepassing van gietijzer voor diverse onderdelen van het gebouw. Deze sfeer is
vooral nog sterk aanwezig aan de kant van de Nieuwe Maas: het gehele rivierfront is in maat en schaal
nog origineel. Dit beeld wordt slechts eenmalig verstoord door het kantoorgebouw van Van Ommeren.
Aan de kop van de Veerhaven wordt de sfeer vooral bepaald door de noordelijke gevelwand van het
Westplein met architectuur uit de periode 1860-1900 met gave voorbeelden van eclecticistische
bouwkunst en van neostijlen. Het samenspel van de zeer gave bebouwing langs de Veerhaven, de
boeiende ruimtevorming, met name aan de zuidoostzijde, de fraaie bouwbeplanting, het water van de
haven zelf met de daarin en direct aan gelegen gebouwen en het wijde uitzicht over de Nieuwe Maas
maakt de Veerhaven tot het meest centrale element in het beschermde gezicht.
Vanaf het Westplein valt vooral de fraai beplante schegvormige ruimte van de Parklaan op. De zuidelijke
gevelwand hiervan is gebouwd in de periode 1910-1940, na de demping van de Westerhaven. De twee
aangelegde blokken worden vooral gekenmerkt door traditionele classicistische architectuur,
afgewisseld met modieuze Art-Nouveau stijlen. Behalve in bebouwing is in het Scheepvaartkwartier ook
de detaillering van het stedenbouwkundig milieu een opmerkelijke gaafheid te constateren. Bestrating,
beschoeiing en beplanting bepalen in hoge mate het sterke negentiende-eeuwse karakter van dit
stadsdeel.
Ingeleid door de Parklaan vormt ook het park een zeer karakteristiek element binnen het gebied. Het
oostelijk gedeelte werd in de periode 1852-1857 door de beroemde Haarlemse tuinarchitect J.D. Zocher
jr. aangelegd. Het is opvallend, dat dit oudste Rotterdamse stadspark nog steeds zijn oorspronkelijke
karakter heeft behouden. In 1898 werd het weliswaar met het landgoed “De Heuvel” uitgebreid, maar de
eenheid van waterpartijen, hoogteverschillen, bomengroepen en bebouwing welke de midden
negentiende-eeuwse Engelse landschapsromantiek zo kenmerkte, is in stand gebleven. Het in het Park
gelegen huis “De Heuvel” (ca. 1815) met zijn midden negentiende-eeuwse bijgebouw in een
chaletachtige stijl en het merkwaardige Noorse Zeemanskerkje zijn de belangrijkste gebouwen in het
Park, voorheen gecomplementeerd door het ook wat ligging betreft belangrijke Bellevue (1900).
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3.3.3

Monumenten

In het plangebied zijn verschillende monumenten en beeldbepalende objecten aanwezig. Een lijst
hiervan is opgenomen in de bijlage 2 bij de toelichting van dit bestemmingsplan.
Bijlage 2 Monumenten en beeldbepalende objecten
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Hoofdstuk 4
4.1

Planbeschrijving

Inleiding

Het Scheepvaartkwartier is een aantrekkelijke wijk in het centrum van Rotterdam. In dit hoofdstuk wordt
weergegeven hoe de betekenis van deze wijk voor de stad planologisch vertaald is naar een
bestemmingsplan. In paragraaf 4.2 worden de ontwerpuitgangspunten voor het bestemmingsplan
uiteengezet, in paragraaf 4.3, 4.4 en 4.5 wordt ingegaan op ontwikkelingen in het plangebied en in
paragraaf 4.6 wordt de juridische regeling uiteengezet.

4.2

Ontwerpkader (ontwerpuitgangspunten, ambities)

4.2.1

Vigerende bestemmingsplan regelingen

Het nieuwe bestemmingsplan Scheepvaartkwartier is vernoemd naar het karakteristieke deel dat in 1977
door het Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijkwerk is aangewezen tot Beschermd
Stadsgezicht. Het bestemmingsplan draagt bij aan het in stand houden van het beschermd
stadsgezicht. Als vertrekpunt voor de instandhouding van het beschermde stadsgezicht zijn dan ook de
regelingen uit de vorige bestemmingsplannen genomen. De regelingen zijn hierbij gewijzigd gelet op de
huidige wettelijke regelingen, zoals de Wro en de Wabo en gewijzigde inzichten.
4.2.2

Wonen versus kantoren

In een deel van het Scheepvaartkwartier is het, conform het vorig bestemmingsplan, mogelijk om
kantoren te transformeren naar een woonfunctie, en andersom. Deze mogelijkheid geldt voor de
bestemmingen "Gemengd - 1", "Gemengd - 3". Die transformatie sluit nog steeds goed aan bij het
kader geformuleerd in de Stadsvisie.
4.2.3

Parkeren in het Scheepvaartkwartier

In het Scheepvaartkwartier is sprake van een grote parkeerdruk. In het gebied zijn enkele gebouwde
parkeervoorzieningen aanwezig, zoals een ondergrondse parkeergarage aan Het Park en
parkeergarages Van Vollenhovenstraat, Houtlaan en Erasmusbrug. Naast deze gebouwde
parkeervoorzieningen wordt er veel op straat geparkeerd. De gevolgen van de parkeerdruk in het
plangebied is dat naast het parkeren in parkeergarages en op straat, veelvuldig in karakteristieke
onderdelen van het plangebied geparkeerd wordt. Voorbeelden daarvan zijn de parkeerplaatsen in
voortuinen aan de Parklaan en de tuinen in de Muizenpolder. Dit zet de kwaliteiten van het Beschermd
Stadsgezicht sterk onder druk. Aangezien hier op korte termijn geen verandering in zal komen is ten
aanzien van het parkeren in tuinen een onderscheid gemaakt tussen tuinen waar reeds geparkeerd
wordt en tuinen waar nog geen parkeren plaats vindt. De bestemming "Tuin - 1" betreft de standaard
Rotterdamse bestemming voor tuinen. De bestemming "Tuin - 2" laat het parkeren in de tuin toe. In het
bestemmingsplan Scheepvaartkwartier zijn de bestaande parkeergarages en parkeren op straat positief
bestemd.
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4.2.4

Masterplan het Park

Het Masterplan 'Het Park' vormt het kader voor toekomstige ontwikkelingen in het Park bij de Euromast.
Het doel van het Masterplan is de renovatie van het Park, verbindingen leggen met de omgeving, een
basis leggen voor een duurzaam en zorgvuldig beheer en geschikt maken van het Park voor 21e eeuws
gebruik. Het Park behoort tot de hoofdstructuur van de openbare ruimte van de stad. Het Park is één
van de ontwerpen van de bekende landschapsarchitecten Zocher en heeft mede om die reden een
belangrijke cultuurhistorische waarde. De cultuurhistorische en esthetische waarden van het Park staan
als gevolg van achterstallig onderhoud en intensief gebruik onder druk. Om het cultuurhistorische
waardevolle park te kunnen behouden, wordt er de komende jaren extra geinvesteerd in het park. In
november 2010 is het Park door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) uitgeroepen als beschermd
Rijksmonument op grond van de Monumentenwet uit 1988. De bescherming van het Rijksmonument het
Park is geregeld in de Wabo. Voor wijzigingen aan het park is dan ook een omgevingsvergunning nodig.
4.2.5

Masterplan Westzeedijk

Meer groen, een knooppunt op dijkniveau met een tramplushalte en twee nieuwe hoge gebouwen op het
terrein van het Erasmus MC. Dat zijn de hoofdlijnen in het Masterplan Westzeedijk. Het resultaat is een
kader voor een attractieve, groenstedelijke straat tussen het Droogleever Fortuynplein en de
Westersingel. Hierdoor ontstaat de gewenste nieuwe wandelpromenade tussen het Droogleever
Fortuynplein en het Vasteland. Voor de verbinding tussen het Museumpark en Het Park wordt gedacht
aan een hoogwaardige oversteek op dijkniveau vanaf het plein van de Kunsthal en het Natuurmuseum via
een brede opgang over de dijk naar de entree van Het Park aan het begin van de Kievitslaan. Het
masterplan is van beperkte invloed op het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier. De verbinding tussen
Museumpark en het Park bevindt zich grotendeels buiten het bestemmingsplangebied. Het
bestemmingsplan Scheepvaartkwartier belemmert de ontwikkelingen die beschreven zijn in het
Masterplan niet.

4.3

Ontwikkelingen

4.3.1

Horeca in het Koetshuis

Het historische Koetshuis dat gelegen is op een centrale plek in het Park, leent zich bij uitstek voor een
publieksfunctie. Vanuit stakeholders is in het masterplantraject aangegeven dat vooral laagdrempelige
horeca in het park wordt gemist. Door een bestemmingsplanwijziging wordt deze horecafunctie nu
mogelijk gemaakt. Wonen op de verdieping blijft mogelijk.
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4.4

Ontwikkelingen met lopende procedure

Het voornemen bestaat op de Westerkade bij de karakteristieke Veerhaven een horecapaviljoen met
kantoorruimte te realiseren. Het geldende bestemmingsplan kent een bouwmogelijkheid voor horeca op
deze locatie, maar niet voor kantoor. Om deze reden wordt thans in een vrijstellingsprocedure
onderzocht of een kantoorfunctie aan de bestemming kan worden toegevoegd.
Naar aanleidng van de zoektocht van het college naar de mogelijkheden en consequenties van een
verschuiving van het paviljoen in westwaartse richting zijn de reacties positief en zijn er geen
planologische beletselen om de locatie eventueel circa 30 meter te verschuiven, tot aan de
woningscheiding tussen Westerkade 7-9.

4.5

Toekomstige ontwikkelingen

Het is vanuit de Wet ruimtelijke ordening voor gemeenten verplicht om bestemmingsplannen die ouder
zijn dan tien jaar te actualiseren. In het kader hiervan wordt er in Rotterdam hard aan gewerkt om alle
bestemmingsplannen actueel te houden. Bestemmingsplannen kunnen echter op ieder moment voor elk
gebied opgesteld worden, ook als het geldende bestemmingsplan pas is geactualiseerd. Veelal gaat het
dan om kleinere bestemmingsplannen om bouwprojecten te realiseren,die niet passen in het geldende
bestemmingsplan, de zogenoemde ‘projectbestemmingsplannen’. Voor deze bestemmingsplannen,
gelden dezelfde procedurele eisen vanuit de Wet ruimtelijke ordening, dezelfde beleidskaders, en
moeten deze plannen ook rekening houden met hun invloed buiten het bestemmingsplangebied. In deze
procedure worden burgers in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Dat sommige
ontwikkelingen/bouwprojecten niet in het te actualiseren bestemmingsplan worden meegenomen heeft
vaak te maken met het feit dat deze projecten/ontwikkelingen nog niet voldoende concreet zijn. Soms is
de visievorming voor een gebied nog niet ver genoeg gevorderd. Dit kan ook niet worden afgewacht,
omdat het de bestemmingsplanprocedure te veel vertraagt. Er rest in zo’n geval voor dat project of de
ontwikkeling slechts de mogelijkheid een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen.
1. Huisvesting bijzondere doelgroepen Rotterdam aan de Van Vollenhovenstraat 10
De deelgemeente Centrum heeft besloten af te zien van een woonvoorziening aan de Westerstraat
52/54. De locatie is daarom niet opgenomen in het bestemmingsplan. Wel blijft de deelgemeente
onderzoeken of een alternatieve locatie voor de huisvesting van bijzondere
doelgroepen/maatschappelijke opvang binnen het Scheepvaartkwartier mogelijk is. Het beleid
huisvesting bijzondere doelgroepen Rotterdam geeft aan dat er in het Scheepvaartkwartier nog
ruimte is voor een dergelijke voorziening.
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Momenteel wordt bekeken of de Van Vollenhovenstraat 10 als nieuwe locatie voor de huisvesting
van bijzondere doelgroepen/maatschappelijke opvang kan worden gebruikt. De keuze voor deze
locatie is echter nog niet definitief. Niet uitgesloten kan worden dat uiteindelijk toch wordt gekozen
voor een ander pand in het Scheepvaartkwartier. Een alternatieve locatie binnen het
Scheepvaartkwartier behoort dus ook nog tot de mogelijkheden.
Aangezien het nog onzeker is dat het pand Van Vollenhovenstraat 10 daadwerkelijk gebruikt gaat
worden ten behoeve van de huisvesting van bijzondere doelgroepen/maatschappelijke opvang,
maakt dit bestemmingsplan de huisvesting/maatschappelijke opvang niet mogelijk.
Wanneer duidelijk is dat de Van Vollenhovenstraat 10 zal worden gebruikt voor de huisvesting van
bijzondere doelgroepen/maatschappelijke opvang, dan zal hier een omgevingsvergunningprocedure
voor gestart worden. Deze procedure ziet dan op een wijziging van het bestemmingsplan
Scheepvaartkwartier. In deze procedure krijgen geïnteresseerden en belanghebbenden de
gelegenheid om eventuele bezwaren kenbaar te maken.
2. Zalmhaven Urban
Ter plaatse van de huidige kantoren aan de Gedempte Zalmhaven zijn plannen voor de ontwikkeling
van een hoogbouwcomplex. De visievorming voor deze locatie is nog volop in beweging en de
ontwikkelcombinatie heeft aangegeven, dat zij is gestart met de voorbereidende werkzaamheden
ten behoeve van een aparte (project-)procedure.
De verwachting is dat de initiatiefnemers op enig moment de gemeente
zullen verzoeken om medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een
projectbestemmingsplan om op die wijze een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Als daarvan
sprake zal zijn, zal dit gebeuren in een aparte planprocedure die zal leiden tot zelfstandige
besluitvorming over dat bestemmingsplan.
De locatie is nu conserverend opgenomen in het bestemmingsplan.
3. Depot Boijmans van Beuningen
Op dit moment loopt nog onderzoek naar de mogelijke locatie van een depot
(opslag/publieksfunctie) voor museum Boijmans van Beuningen. Een mogelijke locatie voor dit
depot is de Parkhavenstrook. Aangezien het onderzoek nog loopt zal voor deze ontwikkeling te
zijner tijd een aparte procedure doorlopen worden.
4. Parkeergarages
Er zijn ideeen in de markt voor de realisatie van parkeergarages onder het Koningin Emmaplein en
de Parklaan. Aangezien de komst hiervan onzeker is, zal voor deze ontwikkelingen te zijner tijd een
aparte procedure doorlopen worden.
5. Warmte/Koude opslag
Er zijn ideeen voor een warmte/koude opslag voorziening nabij Willemsplein. Aangezien het
onderzoek nog loopt en de komst onzeker is, zal voor deze ontwikkeling te zijner tijd een aparte
procedure doorlopen worden.
6. Uitbreiding pand Van Vollenhovenstraat 36, 38 en 40. Hiervoor zal een aparte procedure doorlopen
worden.
7. Het Maritime hotel en het hotel Tulip Inn werken aan een herontwikkeling/nieuwbouwplan in de vorm
van hoogbouw ter plaatse van hun huidige hotels. De plannen zijn nog in een pril stadium en worden
daarom niet meegenomen in dit bestemmingsplan.
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8. De gemeentewerf in het park zal op termijn sluiten en gesloopt worden conform het masterplan 'Het
Park'. De werf is nu nog niet wegbestemd in het bestemmingsplan omdat deze nog in gebruik is.

4.6

Juridische planbeschrijving

4.6.1

Bedrijven

Binnen de bestemming "Bedrijf" zijn bedrijven uitsluitend tot en met categorie 2 van de lijst van
bedrijfsactiviteiten behorende bij de regels toegestaan.
Tevens zijn bedrijven uitsluitend t/m categorie 2 zijn toegestaan binnen de bestemming "Gemengd - 2"
en "Gemengd - 3".
Daarnaast zijn bedrijven t/m categorie 2 toegestaan, uitsluitend op de begane grond, ter plaatse van een
functieaanduiding "bedrijf". Het betreft hier de adressen:
- Rivierstraat 145 tot en met 149;
- Westerkade 7, 8, 9, 27 en 28;
- Westmaaslaan 18 en 110C;
- Zeemanstraat 8.

4.6.2

Belwinkels

De aanwezigheid van belwinkels in Rotterdam in menig deelgemeente in toenemende mate als
problematisch ervaren. Weliswaar moeten belwinkels die goederen te koop aanbieden zich net als
winkels houden aan de Winkeltijdenwet, maar voor uitsluitend het bieden van de mogelijkheid om
goedkoop te telefoneren geldt de Winkeltijdenwet niet en dat betekent dat die dienst 24 uur per dag, 7
dagen in de week mag worden aangeboden. Dit kan leiden tot overlast door het komen en gaan van
klanten op late uren in straten waar wonen en detailhandel van oudsher worden gecombineerd. Het
voorkomen van overlast in verband met de bescherming van de leefbaarheid van een gebied, wordt in dit
bestemmingsplan vertaald in direct werkende beperkende gebruiksregels.
Overeenkomstig Rotterdams beleid in de 'leefmilieuverordening belhuizen' (van kracht geworden op 22
december 2006) legt dit bestemmingsplan de realisatie van belwinkels aan banden. Het beleid is gericht
op het beperken van het aantal belwinkels in Rotterdam tot het aantal dat aanwezig was ten tijde van
het van kracht worden van de genoemde leefmilieuverordening.
In het plangebied van dit bestemmingsplan komen dergelijke bestaande belwinkels niet voor. Belwinkels
zijn doorgaans toelaatbaar in bestemmingen die de functie dienstverlening mogelijk maken. In dit
bestemmingsplan komt de functie dienstverlening voor binnen enkele gemengde bestemmingen en in de
vorm van een functieaanduiding. Belwinkels zijn in het bestemmingsplan uitgesloten.
Het opnemen van de regeling "leefmilieuverordening belhuizen" in dit bestemmingsplan is overigens ook
noodzakelijk, omdat een leefmilieuverordening slechts voorrang heeft op een bestemmingsplan dat in
werking is getreden voorafgaand aan de inwerkingtreding van die leefmilieuverordening.
4.6.3

Cultuur en ontspanning

Binnen de bestemming "Cultuur en ontspanning" zijn het functies gericht op cultuur en ontspanning,
zoals musea, verenigingsgebouwen, galeries, en recreatieve voorzieningen enz. toegestaan.
Deze functies zijn tevens toegestaan ter plaatse van de bestemming "Gemengd - 4", het betreft hier het
adres Calandstraat 5-7.
Tevens zijn deze functies toegestaan ter plaatse van een functieaanduiding "cultuur en ontspanning" op
de plankaart. Het betreft hier de adressen:
- Veerhaven 16;
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- Van Vollenhovenstraat 62;
- Houtlaan 21;
- Zalmstraat 1;
- Vasteland 10 t/m 110;
- Westerkade 27 (begane grond/beletage).
4.6.4

Detailhandel en dienstverlening

Detailhandel en dienstverlening worden toegestaan binnen de bestemmingen "Gemengd - 2" en
"Gemengd - 3".
Daarnaast is detailhandel en dienstverlening toegestaan ter plaatse van een aanduiding "detailhandel"
en een aanduiding "dienstverlening" op de plankaart. Het betreft hier de adressen:
- Van Vollenhovenstraat 48 (detailhandel en dienstverlening),
- Willemsplein 79-80 (detailhandel en dienstverlening gericht op de toeristische sector),
- Veerkade 15 (dienstverlening),
- Parkhaven 20 (detailhandel gericht op de toeristische sector),
- Van Vollenhovenstraat 15 (detailhandel en dienstverlening). Op de Van Vollenhovenstraat 15 (Westelijk
Handelsterrein) is maximaal 30% van het beschikbare b.v.o. aan detailhandel en dienstverlening
toegestaan. Aan de Parkhaven 21 is een horecavestiging gecombineerd met detailhandel toegestaan.

4.6.5

Erasmusbrug, Maastunnel en metrotunnel

De Erasmusbrug is in het bestemmingsplan opgenomen door middel van een functieaanduiding "brug"
op de plankaart. De Maastunnel en de metrotunnel zijn opgenomen door middel van een
functieaanduiding "tunnel" op de plankaart.
4.6.6

Erf

De bestemming "Verkeer - Erf" is opgenomen voor de binnenterreinen van bouwblokken in het
plangebied. Op het erf mag geparkeerd worden. Tevens is het toegestaan het binnenterrein conform de
bebouwingspercentages op de plankaart te bebouwen.
4.6.7

Groen

Structurele groengebieden zijn bestemd als "Groen". Binnen deze bestemming zijn ook voet- en
fietspaden, auto-ontsluitingen en speeltoestellen toegestaan.
Ter plaatse van een functie aanduiding "parkeergarage" is een ondergrondse parkeergarage toegestaan.
Het betreft hier de parkeergarage onder het Park.
Ter plaatse van een functie aanduiding "opslag" is een gemeentewerf toegestaan. Het betreft de
gemeentewerf in 'Het Park'.
4.6.8

Hoogtebeperkingen door toetsingsvlakken Luchtverkeersleiding

Over het plangebied zijn toetsingsvlakken gelegen t.b.v. communicatie- en navigatieapparatuur van de
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) om de kwaliteit hiervan te waarborgen. Ter hoogte van het
plangebied liggen de toetsingsvlakken op ruim 90 meter hoogte. In verband met de communicatie- en
navigatieapparatuur is een nadere hoogtebeperking voor gebouwen en andere bouwwerken niet nodig,
omdat er geen nieuwe bebouwing wordt toegestaan die de maximum bouwhoogte van 90 meter
overschrijdt. De hoogtelijnen staan niet op de plankaart.
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4.6.9

Hoogtebeperkingen door aanvliegroute Rotterdam Airport

Aandacht gaat uit naar het obstakelvrij houden van de aanvliegroutes. Door provincie en gemeenten
wordt al gewerkt met de "obstakelvrije zones" (ook wel Runway-End Safety Areas (RESA) genoemd).
Een wettelijke verplichting ontbreekt nog. Momenteel is echter een aanpassing van de Luchtvaartwet in
voorbereiding, waardoor in de toekomst ook voor regionale en kleine luchthavens een
Luchthavenindelingsbesluit zal worden opgesteld. Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen de
aanvliegroute van Rotterdam Airport. Boven het plangebied geldt een vrij te houden hoogte die loopt van
ongeveer 80 tot 100 meter.
In verband met de vliegveiligheid is een nadere hoogtebeperking voor gebouwen en andere bouwwerken
niet nodig, omdat er geen nieuwe bebouwing wordt toegestaan die de maximum bouwhoogte van 80
meter overschrijdt. De hoogtelijnen in verband met de aanvliegroute staan niet op de plankaart.
4.6.10 Horeca
Horeca definitie en afbakening
Het bedrijfschap Horeca en Catering deelt horeca in vier bedrijfsgroepen in, te weten de drankensector,
fastfoodsector, restaurantsector en hotelsector. Voor de definitie van een horecabedrijf zoals in de
horecanota bedoeld wordt, is aangesloten bij het begrip 'openbare horeca-inrichting' uit de Rotterdamse
APV. Binnen een openbare horeca-inrichting kan een ondernemer verschillende activiteiten ontplooien
op het gebied van etenswarenverstrekking, het schenken van (alcoholhoudende) drank en het aanbieden
van amusement.
Beleidsonderwerpen die wel voor de horecabranche gelden of sterke raakvlakken hebben maar niet
binnen de horecanota expliciet beschreven worden, zijn de hotelsector, de kwaliteitseisen ten aanzien
van terrassen (nota kwaliteitseisen voor terrassen) en het programma gericht op het tegengaan van
(overmatig) alcohol en drugsgebruik en uitgaansgeweld.
Vergunningvrij exploiteren
Rotterdam biedt een groot aantal bedrijven, waarbij horeca ondergeschikt is aan de primaire
detailhandelfunctie en bedrijven waar het exploiteren van horeca een minimale weerslag heeft op de
omgeving, de mogelijkheid om vergunningvrije horeca te exploiteren. Dit betreft bijvoorbeeld het
koffiehoekje in de supermarkt, de bakkerij waar ook een gebakje gegeten kan worden en het restaurant
in ouderenhuisvesting. Vergunningsvrij betekent dat geen vergunning hoeft te worden aangevraagd en
derhalve ook geen leges verplicht zijn. De exploitatie van de volgende inrichtingen kan zonder vergunning
plaatsvinden:
1. inrichtingen die
a. geopend zijn tussen 07.00 en 22.00 uur;
b. geen (zwak of sterk) alcoholische drank schenken;
c. geen versterkt geluid ten gehore brengen;
d. geen vergunningplichting terras exploiteren (gevelzitplaats wel mogelijk);
e. geen speelautomaten hebben.
2. bedrijfskantines, voor zover deze uitsluitend als zodanig in gebruik zijn;
3. inrichtingen in musea, crematoria, begraafplaatsen en rouwcentra voor zover deze worden gebruikt
als ondersteuning van de bedrijfsvoering;
4. inrichtingen in ziekenhuizen, ouderenhuisvesting en verpleegtehuizen, voor zover deze uitsluitend
gericht zijn op de bewoners/patiënten en hun bezoekers;
5. horeca in tuincentra en congrescentra voor zover deze worden gebruikt als ondersteuning van de
bedrijfsvoering en uitsluitend gericht zijn op hun bezoekers.
Exploitatievergunning nodig
Voor alle overige inrichtingen, waar horeca de primaire bedrijfsfunctie betreft, is een
exploitatievergunning vereist. De horeca-exploitatievergunning wordt afgegeven voor de inpandige m²
alsmede voor de eventuele m² terras en heeft een looptijd van vijf jaar. Voor de beoordeling van de
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aanvraag van de exploitatievergunning geldt dan het bestemmingsplan van de betreffende locatie leidend
is. Of een vergunning wordt toegewezen, hangt daarnaast onder andere af van afwegingen die ten
aanzien van het beleid worden gemaakt (horecagebiedsplannen). Daarnaast wordt beoordeeld of het
pand bouwtechnisch en geluidstechnisch geschikt is voor de door de ondernemer aangevraagde
activiteiten. Voor het proces en vereisten van de vergunningverlening wordt verwezen naar paragraaf 4.3
van de horecanota 2012-2016.
Horeca in het Scheepvaartkwartier
In dit bestemmingsplan zijn de horecabestemmingen uit het vorige bestemmingsplan en de horecanota
2012-2016 als uitgangspunt genomen. Tevens zijn in het Scheepvaartkwartier de afgelopen jaren
vrijstellingsprocedures doorlopen waarmee horecavestigingen zijn mogelijk gemaakt. Deze vestigingen
worden in dit bestemmingsplan positief bestemd. De horecaregeling houdt concreet het volgende in:
Horeca in het Park heeft een bestemming "Horeca" gekregen;
Horeca buiten het Park heeft een bestemming"Horeca" gekregen, indien horeca de enige
toegestane functie is;
Zijn er meerdere functies toegestaan binnen een gebouw dan is horeca geregeld met een
functieaanduiding "horeca" op de plankaart. De horeca aanduidingen zijn opgenomen ter plaatse
van de adressen:
- Calandstraat 6, 8 en 12;
- Gedempte Zalmhaven 351 en 359;
- Houtlaan 44;
- te bebouwen kavel Houtlaan/Zalmstraat/Gedempte Zalmhaven;
- Parkhaven 9, 15, 19, 20, 21, 22;
- Scheepstimmermanslaan 7, 9, 11, 12-14, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37;
- Vasteland 42 tot en met 110;
- Veerhaven 12, 13;
- Van Vollenhovenstraat 4, 9, 15, 17-19, 24, 25, 26, 48, 56, 58, 60;
- Westerkade 11, 20;
- Westerstraat 6, 8, 10, 19, 39, 44, 75, 79;
- Westplein 51;
- Westzeedijk 68, 76, 82;
- Willemskade 12, 13, 18, 25;
- Willemsplein 1, 571 en 572
- Zalmstraat 1
In het Westelijk Handelsterrein aan de Van Vollenhovenstraat 15 is maximaal 40% van de
beschikbare b.v.o. aan horeca toegestaan.
Binnen de bestemmingen 'Verkeer-Verblijfsgebied' en Verkeer-Wegverkeer' zijn ongebouwde
terrassen ten behoeve van horecavestigingen aangrenzend aan die bestemmingen toegestaan,
conform de in de regels opgenomen voorwaarden en met inachtneming van andere toepasselijke
regelgeving.
4.6.11 Horeca-Hotel
Hotels in het plangebied hebben de bestemming "Horeca - Hotel" gekregen.
Binnen de bestemming "Gemengd - 3" en "Gemengd - 4" zijn tevens hotels toegestaan. Ter plaatse van
de Parkhaven 21, met de functieaanduiding horeca, is een (drijvend) hotel toegestaan.
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4.6.12 Kantoren
Kantoren zijn toegestaan binnen de bestemming "Gemengd - 1" en "Gemengd - 3".
Daarnaast zijn kantoren toegestaan ter plaatse van een functieaanduiding "kantoor" op de plankaart.
Het betreft hier de adressen:
- Van Vollenhovenstraat 48 en 50;
- Parklaan 26, 36 en 38
- Calandstraat 62;
- Willemskade 19;
- Westzeedijk 116 en 120;
- en het paviljoen op de Westerkade. In het paviljoen op de Westerkade is voor 50% van het
beschikbare b.v.o. kantoorruimte toegestaan.
4.6.13 Leidingen
In het plangebied is een rioolwaterpersleiding gelegen. De persleiding loopt globaal van het gemaal aan
de Westersingel 314-315 richting de Nieuwe Maas. De leiding wordt niet op de plankaart weergegeven.
4.6.14 Gemengde bebouwing
In het bestemmingsplannen komen verschillende typen met gemengde bebouwing voor. De bestemming
"Gemengd - 1", "Gemengd - 2", "Gemengd - 3", "Gemengd - 4" wordt gebruikt voor de functie wonen,
waarbij binnen Gemengd - 1 en Gemengd - 4 wonen in het hele pand is toegestaan, en binnen
Gemengd - 2 en Gemengd - 3 enkel op de verdiepingen. Horeca is in de bestemming Gemengd
mogelijk ter plaatse van een aanduiding op de plankaart.
In de bestemming "Gemengd - 1" is een combinatie met kantoren toegestaan. De bestemming is van
toepassing op een flink aantal verspreid gelegen panden.
In de bestemming "Gemengd - 2" is sprake van een combinatie met detailhandel, dienstverlening,
recreatieve voorzieningen, bedrijven in milieucategorie 2. Deze functies zijn op de begane grond
toegestaan.
De bestemming "Gemengd - 3" is nog iets uitgebreider, omdat een combinatie met kantoren,
detailhandel, dienstverlening, hotels, recreatieve voorzieningen en bedrijven in milieucategorie 2 is
toegestaan. Deze functies zijn op alle verdiepingen toegestaan. Deze bestemming is vooral gebruikt
voor de grote nieuwere bouwblokken.
De bestemming "Gemengd - 4" laat een combinatie met cultuur en ontspanning, maatschappelijk en
hotelfunctie toe.
4.6.15 Maatschappelijke voorzieningen
Onder de bestemming "Maatschappelijk" worden voorzieningen met betrekking tot onderwijs, religie,
gezondheidszorg en maatschappelijke en publieke dienstverlening verstaan. Dit betekent dat een functie
die past in deze definitie zonder planwijziging vervangen kan worden door een andere passende functie.
Daarnaast is de functie maatschappelijk toegestaan binnen de bestemming "Gemengd - 4", het betreft
hier het adres Calandstraat 5-7.
Tevens is de functie maatschappelijk toegestaan ter plaatse van een functie aanduiding
maatschappelijk. Het betreft hier de adressen:
- Westerstraat 41;
- Maasstraat 12 en 14;
- Gedempte Zalmhaven 999;
- Veerhaven 7;
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- Vasteland 10 tot en met 110;
- Houtlaan 21;
- Zalmstraat 1.
Onderwijsvoorzieningen zijn uitgesloten aan de Houtlaan 21 en Zalmstraat 1.
4.6.16 Seksinrichtingen
Het schrappen van het algemene bordeelverbod uit het Wetboek van Strafrecht maakt het mogelijk de
exploitatie van seksinrichtingen aan gemeentelijke regelgeving te onderwerpen. In de nota "Het
Rotterdams prostitutiebeleid" (juni 2000) staat hoe dit in de gemeente Rotterdam is geregeld. Het beleid
is gericht op het tegengaan van uitbreiding van het aantal seksinrichtingen.
Eén van de criteria waar de vergunningaanvraag voor een seksinrichting aan wordt getoetst is het
bestemmingsplan. Nieuwe vestigingen zijn niet toegestaan als dit niet past in het bestemmingsplan.
Voor de bestaande vestigingen, seksinrichtingen die bestonden vóór 1-2-2000, geldt dat zij gevestigd
mogen zijn in strijd met het bestemmingsplan (overgangsrecht). Deze vestigingen worden, als zij ook
aan de andere criteria voldoen, positief bestemd in nieuwe bestemmingsplannen.
Alle bestaande seksinrichtingen die voorzien zijn van een exploitatievergunning voor een seksinrichting
worden in het bestemmingsplan positief bestemd. Op de plankaart en in de regels wordt hiertoe op
adres de nadere aanduiding 'seksinrichting toegestaan' opgenomen. Als bestaande seksinrichting wordt
aangemerkt de seksinrichting waarvan de exploitant kan aantonen dat die al voor 1 februari 2000 werd
geexploiteerd.
Binnen dit bestemmingsplan zijn 3 seksinrichtingen bestemd met een op de plankaart aangegeven
functieaanduiding "Seksinrichting". Het betreft de volgende inrichtingen en adressen:
1 Sex Inn - Westzeedijk 74;
2 White's - Westzeedijk 94;
3 Hotel de Botel - Van Vollenhovenstraat 26 B.
4.6.17 Straalverbinding
Over het plangebied ligt een straalpad ten behoeve van de telecommunicatie. Dit straalpad ligt op een
hoogte van 111 tot 116 meter en heeft een breedte van 100 meter. Een onbelemmerde doorgang van de
signalen is gewaarborgd, omdat de maximale hoogte nergens het straalpad doorkruist. Een nadere
hoogte beperking voor bouwwerken binnen het straalpad is niet nodig. Het straalpad is niet op de
plankaart aangegeven.
4.6.18 Tuin-1 en Tuin-2
De bestemming "Tuin - 1" betreft de standaard Rotterdamse tuinbestemming. Voor de bestemming
"Tuin - 2" is de standaard Rotterdamse tuinbestemming uitgebreid, zodat parkeren in de tuin wordt
toegestaan.
4.6.19 Uitbreiding/bebouwing op het achtererfgebied
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden,
alsmede het Besluit omgevingsrecht (Bor). Gelijktijdig is het Besluit bouwvergunningvrije en licht
bouwvergunningplichtige bouwwerken van de Woningwet vervallen.
De vergunningvrije activiteiten zijn nu opgesomd in de artikelen 2 en 3 van bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht Bor).
Een omgevingsvergunningvrij bouwwerk op grond van artikel 2 van het Bor is zonder meer toegestaan,
hiervoor hoeft niet naar het bestemmingsplan te worden gekeken. Voor bouwwerken die toegestaan zijn
op grond van artikel 3 van het Bor is bij strijdigheid met het bestemmingsplan wel een
omgevingsvergunning vereist.
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4.6.20 Verkeers- en verblijfsgebied
De hoofdwegen in het plangebied hebben de bestemming "Verkeer - Wegverkeer" gekregen. Deze
bestemming is bedoeld voor verkeerswegen met de bijbehorende bruggen en viaducten, tramlijnen met
bovenleidingen en parkeerplaatsen. En daarnaast natuurlijk ook voor wandel- en fietspaden en
gebouwtjes en bouwwerken ten behoeve van deze functies. Binnen de bestemming "Verkeer Wegverkeer" zijn de 50-km wegen opgenomen die waarschijnlijk, gebaseerd op de wegcategorisering
duurzaam veilig, ook in de toekomst 50-km wegen zullen blijven.
De bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" is opgenomen voor de ontsluitingswegen met de
bijbehorende trottoirs. En daarnaast voor pleinen, snippergroen, speeltoestellen en dergelijke. Binnen
deze bestemmingen is ook de aanleg van nieuwe waterpartijen en watergangen mogelijk indien dit
vanuit het oogpunt van waterbeheer wenselijk is. Dit betekent dat veranderingen in de inrichting van de
openbare ruimte kunnen worden doorgevoerd zonder planherziening (mits de veranderingen passen
binnen deze bestemming).
4.6.21 Voorzieningen van openbaar nut
Het betreft hier gebouwen of onderdelen van gebouwen ten behoeve van het openbaar nut, zoals
waterleiding, warmtedistributie of de elektriciteitsvoorziening. In het bestemmingsplan zijn binnen de
bestemmingen "Verkeer - Verblijfsgebied", "Verkeer - Wegverkeer" en "Groen" nutsvoorzieningen
toegestaan. Deze nutsvoorzieningen moeten ondergronds worden gerealiseerd. Nutsvoorzieningen zijn
in de bestemming toegestaan tot een grootte van 80m². Grotere voorzieningen dienen als bedrijf te
worden aangemerkt en te worden bestemd. Burgemeester en wethouders kunnen bij een
omgevingsvergunning afwijken van het bovenstaande, indien een ondergrondse realisatie technisch niet
mogelijk is of financieel onhaalbaar is.
In dit bestemmingsplan zijn enkele grotere voorzieningen van openbaar nut als "Bedrijf Nutsvoorziening" bestemd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sluishuizen Grote en Kleine Parksluis, 1e en 2e Parkhavenbrug;
Ventilatiegebouw Maastunnel, Parkkade 31;
Voetgangers en fietsers entreegebouw Maastunnel, Parkkade 30;
Garagegebouw Maastunnel, Baden Powelllaan 2;
Elektriciteitsvoorziening, Veerkade 14;
Elektriciteitsvoorziening, Westerstraat 12;
Brugwachtershuis Nieuwe Leuvebrug, Vasteland 2.

4.6.22 Werken aan huis
In de voorschriften is een regeling voor werken aan huis opgenomen. Deze regeling gaat uit van een zo
groot mogelijke flexibiliteit in toegestane bedrijfsactiviteiten, mits de omgeving geen gevaar loopt en
geen onevenredige hinder ondervindt van de activiteit. De bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in alle
woningen, ongeacht het type woning of het gebied waar de woning staat. De belangrijkste voorwaarden
zijn dat maximaal 30% van de woning voor beroeps-/bedrijfsactiviteiten mag worden gebruikt en dat de
woning er aan de buitenkant als woning uit blijft zien. Reclame-uitingen aan de buitenzijde van de
woning zijn niet toegestaan. Verder worden detailhandelsactiviteiten en bedrijfsmatige reparatie en
onderhoud aan motorvoertuigen nadrukkelijk uitgesloten.
4.6.23 Wonen
Wonen is toestaan binnen de bestemmingen "Wonen", "Gemengd - 1", "Gemengd - 2" en
"Gemengd - 3". Daarnaast is wonen toegestaan ter plaatse van een functieaanduiding "wonen". Het
betreft hier de adressen:
- Parklaan 14, 16, 26, 36, 38;
- Veerdam 1;
- Willemskade 19, 23 en 25
- Parklaan 5
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- Westzeedijk 120, 300 - 304;
- Van Vollenhovenstraat 48, 50 en 62;
- Calandstraat 62.
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Hoofdstuk 5

Water

5.1

Beleidskader

5.1.1

Rijksbeleid

Het rijksbeleid op het gebied van water is vastgelegd in de Nota Ruimte (2004). De doelstellingen voor
het ruimtelijk beleid die hieruit voortkomen omvatten: borging van veiligheid tegen overstromingen,
voorkoming van wateroverlast en watertekorten en verbetering van water- en bodemkwaliteit. Daarnaast
hecht het rijk bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid grote betekenis aan de borging en ontwikkeling
van natuurwaarden, de ontwikkeling van landschappelijke kwaliteit en van bijzondere, ook internationaal
erkende, landschappelijke cultuurhistorische waarden.
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) van 2 juli 2003 zijn de taken en verantwoordelijkheden
van gemeenten, waterschappen, zowel qua inhoud als qua financiering, beschreven en is een werknorm
voor de kans dat het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt (o.a. in bebouwd gebied)
vastgelegd.
Daarnaast is sinds 1 november 2003 de watertoets wettelijk verplicht voor ruimtelijke plannen. De
wijziging op het Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro) per 1 november 2003 regelt vooral een verplichte
waterparagraaf in de toelichting bij de genoemde ruimtelijke plannen en een uitbreiding van het wettelijk
vooroverleg.
Sinds eind 2000 is ook de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Die richtlijn moet ervoor zorgen dat
de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is.
In 2009 is de Waterwet in werking getreden. Deze wet is het resultaat van het samenvoegen van een
achttal waterbeheerwetten, zoals de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet Beheer
Rijkswaterstaatswerken. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en
verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Een gevolg van de Waterwet is
dat de vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld in één
watervergunning.
Het relevante Rijksbeleid voor buitendijkse gebieden is de "Beleidslijn grote Rivieren". deze beleidslijn is
gebaseerd op de regelgeving in het Waterbesluit. De beleidslijn bevat een kader voor het beoordelen
van de toelaatbaarheid - vanuit rivierkundig en ruimtelijk oogpunt - van nieuwe activiteiten in het rivierbed
van de grote rivieren. Op het bestemmingsplan is artikel 6.16 van het Waterbesluit van toepassing. Op
basis van dit artikel is in bijlage IV van het besluit een aantal gebieden aangewezen waarvoor de
restricties uit paragraaf 6.6 niet van toepassing zijn aangezien die gebieden rivierkundig van minder
belang zijn (de vroegere Wbr artikel 2a gebieden). In deze gebieden is het vergunningsregime dan ook
niet van toepassing.
Dit betekent dat er voor bouwen en aanleggen geen vergunning van Rijkswaterstaat is vereist.
De beleidslijn gaat uit van een eigen risico en verantwoordelijkheid ten aanzien van ontstane schade
door hoog water aan activiteiten in het rivierbed (het buitendijks gebied). Initiatiefnemers in het rivierbed
zijn zelf aansprakelijk voor schade en zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om zich
tegen potentiële schade te beschermen. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in openbaar
gebied. Bij bestaande situaties kan de gemeente bijdragen aan een goede veiligheidssituatie door het
opstellen van evacuatieplannen, bij nieuwe situaties kan dit ook door het opnemen van bepalingen in het
ruimtelijk plan.
5.1.2

Provinciaal beleid

Het Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015 (11 november 2009 vastgesteld door Provinciale
Staten van Zuid-Holland) bevat de hoofdlijnen van het provinciaal waterbeleid voor deze periode. Het plan
komt in plaats van het waterbeleid zoals is vastgelegd in het beleidsplan Groen, Water en Milieu (2006).
Het provinciaal waterplan vervangt tevens het Grondwaterplan 2007-2013 en beschrijft dus ook het
strategische grondwaterbeleid voor Zuid-Holland. De provinciale rol in het waterveld spitst zich toe op
kaderstelling en toezicht.
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Buitendijks bouwen
De Provincie Zuid-Holland is op dit moment bezig met het opstellen van beleid en een risicomethodiek
voor nieuwbouw in buitendijks gebied en de gemeente Rotterdam is betrokken bij dit traject. Omdat die
methodiek op dit moment nog niet beschikbaar is en de risico's van buitendijks bouwen moeilijk in te
schatten zijn, stuurt de gemeente de waterveiligheid in het buitendijks gebied met behulp van
uitgiftepeilen: de gewenste maaiveldhoogte van het buitendijks gebied. Deze uitgiftepeilen worden door
Rotterdam vastgesteld en gebaseerd op de Maatgevende Hoogwaterstanden van de rivier.
Initiatiefnemers in het buitendijks gebied blijven zelf wel aansprakelijk voor eventuele schade en zijn
verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om zich tegen potentiële schade te beschermen.
5.1.3

Regionaal beleid

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 18 september 2007 het Waterplan2 Rotterdam vastgesteld.
Het Waterplan 2 is een gezamenlijk en integraal product van alle waterbeheerders in de regio. In het
Waterplan 2 staat in hoofdlijnen beschreven hoe de gemeente Rotterdam en de waterschappen de
komende tijd willen omgaan met het water in de stad. Hierbij wordt met name gekeken naar drie
cruciale ontwikkelingen:
Een hogere waterstand door de stijging van de zeespiegel. In buitendijkse gebieden ontstaan
risico's op overstromingen. Versterking van waterkeringen is onvermijdelijk;
Wateroverlast door toenemende neerslag. Door klimaatsverandering kan er in korte tijd veel
neerslag vallen. Om dat water te verwerken is opvang en berging nodig;
Strengere eisen aan de kwaliteit van het water. Rotterdam wil een aantrekkelijke waterstad zijn, met
schoon, helder en plantrijk water. De stad moet bovendien voldoen aan de eisen uit de Europese
Kaderrichtlijn Water. Er worden voor alle wateren in de stad kwaliteitsbeelden opgesteld volgens die
eisen.
Een onderdeel van het Waterplan 2 Rotterdam is het uitvoeringsprogramma 2007-2012. Hierin staat
welke projecten in de komende 5 jaar worden uitgevoerd en welke projecten worden voorbereid voor
uitvoering na 2012. Het Waterplan 2 biedt tevens een perspectief voor Rotterdam als waterstad in 2030.
5.1.4

Gemeentelijk beleid

In het deelgemeentelijk waterplan Centrum staan geen knelpunten of ontwikkelingen omschreven voor
het Scheepvaartkwartier.

5.2

Samenwerking met de waterbeheerder

De gemeente Rotterdam werkt in overleg met alle betrokken waterbeheerders aan een
gemeenschappelijke procedurele en inhoudelijke invulling van de Watertoets en de waterparagraaf.
Conform de Watertoets heeft de gemeente in algemene zin overleg gevoerd met de waterbeheerders.
De beheerder van het oppervlaktewater in Scheepvaartkwartier is Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard. Op basis van de Keur verlenen de waterschappen vergunningen voor werken op, in en
rond watergangen en waterkeringen en voor werken die de waterhuishouding beïnvloeden.

5.3

Huidige watersysteem

5.3.1

Oppervlaktewater

Het plangebied van het Scheepvaartkwartier ligt geheel buitendijks. Het gebied ligt in peilgebieden
GPG-162 en GPG-163 in het beheersgebied van Hoogheemraadschap van Schieland en
Krimpenerwaard. Deze gebieden hebben een oppervlaktewaterpeil van respectievelijk NAP - 0,15 m en
NAP - 0,25 m. Het gebied heeft geen waterbergingsopgave.
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5.3.2

Grondwater

Het grondwaterpeil in het gebied varieert van NAP + 0,70 m aan de rand van de Westzeedijk tot NAP +
1,60 m aan de Westerkade.
Het maaiveld loopt aan de kade af vanaf NAP + 4,00 m aan de Parkkade naar NAP + 3,35 m aan de
Westerkade tot NAP + 3,00 m aan de Willemskade. Er zijn twee gebieden waar het maaiveld
aanzienlijk lager ligt dan het omliggende gebied: "Het Park" en aangrenzend het gebied tussen de
Parklaan en de Westzeedijk. Hier ligt het maaiveld op circa NAP + 1,00 m.
5.3.3

Waterkering

Het plangebied ligt geheel buitendijks. Daarom wordt alleen gekeken naar de buitendijkse veiligheid. Het
plangebied grenst in het noorden aan een primaire waterkering, dijkring 14.
In de huidige situatie ligt een groot deel van het Scheepvaartkwartier op NAP + 3,20 meter of lager. Het
Park" en aangrenzend het gebied tussen de Parklaan en de Westzeedijk liggen zelfs nog lager, op ca.
NAP + 1,00 meter. Daardoor heeft het gebied in de huidige situatie al een grotere kans dan 1/10.000
om last te krijgen van hoog water. Om een indicatie te geven welke gebieden gevoelig zijn voor hoog
water, zijn in het onderzoek overstromingskaarten van het plangebied weergegeven, voor de
herhalingstijden van respectievelijk 1/10.000 en 1/4.000 jaar. Uit de figuren in het onderzoek blijkt dat bij
een waterhoogte met een herhalingstijd van 1/10.000 en 1/4.000 jaar een groot deel van het
Scheepvaartkwartier onder water komt te staan. Met name in het "het Park" en het aangrenzende
gebied tussen de Parklaan en de Westzeedijk zijn de potentiële waterdieptes groot.
Door de huidige hoogteligging van het Scheepvaartkwartier is het gebied kwetsbaar bij een maatgevende
hoogwaterstand van NAP + 3,60 m. Uitgaande van een zeespiegelstijging van tussen de 0,35 en 0,85 m
in 2100 (bandbreedte KNMI-scenario's 2006) wordt de kwetsbaarheid van het Scheepvaartkwartier in de
toekomst groter. Dit betekent dat er vaker water op het maaiveld zal komen te staan en dat de diepte
van het water bij een overstroming groter zal zijn.
5.3.4

Riolering

Het plangebied valt binnen rioleringsdistrict Centrum (09). Het afvalwater wordt onder de Nieuwe Maas
door afgevoerd naar de RWZI Dokhaven. Het stelsel is een gemengd rioolstelsel, wat betekent dat het
zowel regenwater als afvalwater afvoert.
In het gebied zijn enkele overstorten aanwezig. Bij hevige regenval en een rioolstelsel dat volledig gevuld
is, stort met regenwater verdund afvalwater op deze locaties over op de Nieuwe Maas of op het
oppervlaktewater.

5.4

De wateropgave

Het Scheepvaartkwartier ligt in de rivierbedding van de Nieuwe Maas, waarmee het gebied in principe
onder de vergunningssfeer van de Waterwet valt. Uit de kaart van het waterbesluit is echter op te maken
dat de locatie van de ontwikkeling valt binnen het gebied waarop een vrijstelling van toepassing is. De
conclusie die daarom getrokken kan worden is dat voor het plangebied het vergunningsregime voor de
Waterwet niet van toepassing is. Voor de rivier geldt de vergunningsplicht onverkort. Eventuele
activiteiten gelegen in het water worden getoetst aan de Beleidsregels Grote Rivieren (BGR). De BGR
kent voor de rivier het stroomvoerend regime.
Door de buitendijkse ligging van het Scheepvaartkwartier is het gebied kwetsbaar bij hoge waterstanden;
burgers en bedrijven zijn daarbij verantwoordelijk voor hun eigen risico. In buitendijks gebied is bij
ontwikkelingen het uitgiftepeilbeleid van toepassing.
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5.4.1

Wateropgave in relatie tot de plankaart en voorschriften

Op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (artikelen 4.1
- 4.5) is het verboden (zonder vergunning) gebruik te maken van waterstaatswerken of in de nabijheid
van die waterstaatswerken werkzaamheden uit te voeren.
Bij het oprichten van bouwwerken en houtgewassen langs hoofdwatergangen en boezemwatergangen
dient er een strook van 5 meter (gemeten vanuit de insteek van het talud) te worden vrijgehouden ten
behoeve van het onderhoud van genoemde watergangen. Voor overige watergangen geldt een afstand
van 1 meter. Daarnaast is het verboden water aan- of af te voeren van of naar grond- en
oppervlaktewater.
Een belanghebbende met bouwvoornemens in een keurstrook (zoals aangegeven op de plankaart) wordt
geadviseerd om contact op te nemen met genoemd hoogheemraadschap over antwoord op de vraag of
voor het bouwproject in kwestie ontheffing verleend kan worden van het bouwverbod in de Keur.
Voor de uitvoering van werken binnen de voor "waterkering" bestemde zone zoals aangegeven op de
plankaart, is onverminderd de bepalingen van het bestemmingsplan terzake, vergunning vereist van het
Hoogheemraadschap.
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Hoofdstuk 6
6.1

M ilieu

Inleiding

Rotterdam is een compacte stad. Compact bouwen biedt aan de ene kant grote voordelen voor milieu
en duurzaamheid op een hoger schaalniveau (minder mobiliteit, minder aantasting van natuurlijk en
landelijk gebied). Aan de andere kant kan door compact bouwen de milieubelasting in de stad
toenemen. Dit wordt de paradox van de compacte stad genoemd. Rotterdam moet bovenal een leefbare
stad zijn. Een woonomgeving met weinig milieuhinder is één van de aspecten die de leefkwaliteit
bepalen naast bijvoorbeeld voorzieningen, bereikbaarheid, kwaliteit van de publieke ruimte en sociale
veiligheid. Het milieubeleid in Rotterdam is erop gericht om ondanks de verdichting en intensivering van
de stad toch de milieubelasting terug te dringen en de leefkwaliteit te verbeteren.
In het bestemmingsplan moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging worden
gemaakt van de wijze waarop milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen ten opzichte van
elkaar moeten worden gesitueerd. De essentie en het gewicht van milieuonderwerpen is afhankelijk van
het gebied, de opgave en eventuele wettelijke eisen. De gemeente Rotterdam is verplicht om bij de
voorbereiding van het bestemmingsplan te onderzoeken welke (milieu)waarden bij het plan in het geding
zijn en wat de gevolgen van het plan zijn voor deze waarden. Voor de meeste milieuthema's is er
landelijk milieuwetgeving aanwezig. Een voorbeeld hiervan is de Wet geluidhinder. Daarnaast is er voor
sommige milieuthema's Rotterdams beleid aanwezig. De voor dit plan relevante thema's worden
hieronder verder uitgewerkt.

6.2

Milieu effectrapportage

Het instrument milieueffectrapportage wordt gebruikt om het milieubelang een volwaardige plaats te
geven in de besluitvorming. De basis hiervan ligt in de EU richtlijn m.e.r.. De richtlijn is van toepassing
op de milieueffectbeoordeling van openbare en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het
milieu kunnen hebben.
De Europese regelgeving is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en in
het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). In de bijlagen behorende bij het Besluit m.e.r. zijn de
m.e.r.-plichtige activiteiten (de C-lijst) en de m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten (de D-lijst)
beschreven. Daarbij geldt een bandbreedte. Bovendien dienen bij de afweging ook nog andere factoren
te worden betrokken en dient nagegaan te worden of er significant negatieve effecten te verwachten zijn
op natuurgebieden.

6.2.1

Plangebied

Het bestemmingsplan maakt enkele ontwikkelingen mogelijk. Om te bepalen of het bestemmingsplan
m.e.r.-(beoordelings)plichtig is, is het programma getoetst aan de Nederlandse en Europese wetgeving.
De ontwikkelingen liggen niet in of nabij een gevoelig gebied, zoals de ecologische hoofdstructuur of een
Natura 2000 gebied. Bovendien hebben de ontwikkelingen vanwege de beperkte omvang geen grote
negatieve effecten op het milieu. Dit blijkt uit de milieuonderzoeken waarvan de resultaten beschreven
zijn in dit hoofdstuk van dit bestemmingsplan.
Op grond van het bovenstaande is het bestemmingsplan niet m.e.r.-beoordelingsplichtig en daarmee
ook niet m.e.r.-plichtig.
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6.3

Milieuzonering

Bij goede ruimtelijke ordening hoort het voorkomen van voorzienbare hinder door bedrijven. Hiervoor
bestaan voor nieuwe situaties geen wettelijke normen. De gemeente Rotterdam gebruikt al sinds de
jaren '50 instrumenten om bedrijven in te passen in de omgeving. Dit gebeurde eerst door middel van de
Hinderwetverordening. Vanaf de jaren '70 werkt de gemeente met de Rotterdamse 'Staat van
Inrichtingen'. Deze is afgeleid van de inrichtingen die zijn opgenomen in het Hinderbesluit en uitgebreid
met een indeling in milieucategorieën. Begin jaren '90 heeft Rotterdam beleid vastgesteld waarbij voor de
milieuzonering gebruik wordt gemaakt van indicatieve gebiedstypen en een bedrijvenlijst die is opgesteld
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering).
De (huidige) VNG-uitgave geeft informatie over milieuhinder van vrijwel alle bedrijfstypen en andere
activiteiten. Hierin zijn voor de milieuaspecten geur, stof (luchtkwaliteit), geluid en gevaar afstanden
bepaald. De aard van de hinder is bepalend voor de vraag in hoeverre tussen een belastende en een
gevoelige functie verweving mogelijk is, dan wel ruimtelijke scheiding noodzakelijk is. De VNG-uitgave
bevat een tabel met indicatieve afstanden. Hiermee kan de vraag worden beantwoord welke afstand
aanvaardbaar is tussen een nieuw bedrijf en woningen en tussen nieuwe woningen en bedrijven, of welke
bedrijven aanvaardbaar zijn in een gebied met functiemenging.
Bij gebieden met functiemenging kan gedacht worden aan stadscentra, winkelcentra,
horecaconcentratiegebieden, zones langs stedelijke wegen, woongebieden met kleinschalige en
ambachtelijke bedrijvigheid, gebieden nabij industrieterreinen. In deze gebieden is een combinatie van
wonen en werken vaak mogelijk. Vaak aanpandig, bij lichte bedrijvigheid, of naast elkaar, bij de iets
zwaardere bedrijven en met aandacht voor de ontsluiting bij bedrijven met een verkeersaantrekkende
werking.
De gemeente Rotterdam bestemt in haar bestemmingsplannen de functies zoals agrarische doeleinden,
kantoren, detailhandel, horeca, maatschappelijke voorzieningen, sport of recreatie als zodanig en niet
als bedrijfsbestemming. In de bijgevoegde bedrijvenlijst zijn deze bestemmingen dan ook niet
opgenomen. Voor het inpassen van die functies wordt echter wel gebruik gemaakt van de VNG-uitgave.
6.3.1

Plangebied

Het plangebied van dit bestemmingsplan is volgens de Rotterdamse systematiek aangeduid als
gemengd woongebied. Gezien de wens om het gebied ook meer als woonomgeving te laten ontwikkelen
en er geen bedrijven in de milieucategorie 3 aanwezig zijn, is ervoor gekozen om tot milieucategorie 2
toe te staan. Zie de bedrijvenlijst bij de regels.
In het bestemmingsplan zijn de functies zoals bijvoorbeeld kantoren, detailhandel, horeca of
maatschappelijke voorzieningen, als zodanig bestemd en niet als bedrijfsbestemming. In de bijgevoegde
bedrijvenlijst zijn deze bestemmingen dan ook niet opgenomen. Het inpassen van deze functies is
maatwerk. Hiervoor is gebruik gemaakt van de indicatieve afstanden uit de VNG-uitgave.

6.4

Geluid

Bij het ontwikkelen van een nieuw ruimtelijk plan is het belangrijk rekening te houden met
geluidsbronnen en de mogelijke hinder of overlast daarvan voor mensen. De basis voor het beoordelen
van geluid is de Wet geluidhinder en de Luchtvaartwet. In deze wetten liggen normen vast voor geluid
afkomstig van de industrie, weg- en spoorwegverkeer en luchtvaartverkeer.
Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient in het kader van goede ruimtelijke ordening sprake te
zijn van een goede leefkwaliteit, of leefomgevingskwaliteit. Deze begrippen zijn niet duidelijk omlijnd en
kennen vele invalshoeken. Met betrekking tot geluid betekent het echter dat niet alleen gekeken wordt
naar de geluidsbronnen genoemd in de Wet geluidhinder, maar ook naar niet wettelijke geluidsbronnen
zoals scheepvaart, tramverkeer, 30 km/uur wegen, parkeervoorzieningen. Hierbij wordt het geluidsniveau
in beeld gebracht.
In de Wet geluidhinder staan de geluidsgevoelige bestemmingen genoemd waarvoor maximaal
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toelaatbare geluidsbelastingen gelden maar ook hier geldt dat in het kader van een goede ruimtelijke
ordening gekeken moet worden naar bestemmingen, die in de Wet geluidshinder niet als
geluidsgevoelig zijn aangemerkt, maar dit wel kunnen zijn.
Rotterdams beleid
In het bestemmingsplan wordt een opsomming van geluidsgevoelige bestemmingen en eventueel nieuwe
bronnen, of aanpassingen van bestaande bronnen weergegeven. Onderzocht wordt of de maximaal
toelaatbare geluidsbelasting (ook wel voorkeursgrenswaarde genoemd) overschreden wordt. Is dit het
geval, dan is onderzoek noodzakelijk naar maatregelen die genomen kunnen worden om de
geluidsbelasting terug te dringen. Indien het niet haalbaar blijkt de geluidsbelasting terug te dringen tot
de maximaal toelaatbare waarde biedt de Wet geluidhinder de mogelijkheid een hogere maximaal
toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen. Dit heet het nemen van een Besluit hogere waarden. De
motivering van dit besluit moet voldoen aan het Rotterdamse Ontheffingsbeleid Wet Geluidhinder. Dit
beleid is erop gericht het aantal geluidsgehinderden zoveel mogelijk terug te dringen.
Bestaande hogere waarde
Voor het plangebied Scheepvaartkwartier is in het verleden reeds een besluit tot het toekennen van een
hogere waarde genomen. Nu dit bestemmingsplan voortborduurt op dit hogere waardebesluit, is geen
nieuwe procedure noodzakelijk. Het hogere waardebesluit kent geen einddatum en maakt de
transformatie van bestaande kantoor en bedrijfspanden richting woningen mogelijk mits wordt voldaan
aan de in het Bouwbesluit opgenomen normen ten aanzien van de binnensituatie, zodat is voldaan aan
de in de Wet geluidhinder vastgelegde verplichting om de geluidsgevolgen in het ruimtelijke traject te
bezien. In dit bestemmingsplan zullen de vastgestelde hogere waarden (in samenhang met de in het
Bouwbesluit opgenomen regels) immers in acht worden genomen.
6.4.1

Conclusie

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe geluidbronnen en/of geluidsgevoelige bestemmingen
mogelijk. Derhalve is geen geluidonderzoek noodzakelijk en geen toetsing aan de normen van de wet
geluidhinder aan de orde.

6.5

Luchtkwaliteit

Met betrekking tot de luchtkwaliteit zijn in het bestemmingsplan twee aspecten van belang. Ten eerste
dient nagegaan te worden wat de gevolgen zijn van het plan voor de (lokale) luchtkwaliteit. Daarnaast
dient te worden nagegaan of de gewenste bestemming past bij de aanwezige luchtkwaliteit. Dit geldt
vooral voor bestemmingen die gevoelig zijn voor een verminderde luchtkwaliteit zoals scholen,
kinderopvang, bejaardenhuizen, maar ook woningen.
Volgens Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer (Wet luchtkwaliteit) zijn grenswaarden
opgenomen voor de volgende stoffen; zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes
(fijnstof), lood, koolmonoxide en benzeen. De grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof worden in
Nederland op bepaalde plaatsen overschreden. Vooral langs drukke wegen in stedelijk gebied. Aan de
andere grenswaarden wordt voldaan.
De kern van de Wet luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In
de gebieden waar de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald, verbeteren de betrokken overheden
met gebiedsgerichte programma's de luchtkwaliteit. Het NSL bevat zowel ruimtelijke ontwikkelingen die
de luchtkwaliteit verslechteren als maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Het NSL moet ervoor
zorgen dat overal de grenswaarden worden gehaald. Een groot deel van de maatregelen uit het NSL
wordt nu al uitgevoerd. Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden.
Tegelijk met de Wet luchtkwaliteit is het Besluit niet in betekenende mate bijdragen
(luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. De wet maakt onderscheid tussen ruimtelijke projecten die
in betekenende mate bijdragen aan de luchtvervuiling en projecten die daaraan niet in betekenende mate
bijdragen. Het besluit regelt de grens daartussen. Het NSL bepaalt de grens tussen wel of niet in
betekenende mate op 3% van de grenswaarde. Ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst aan de
grenswaarden voor luchtkwaliteit bij de vaststelling van een ruimtelijk plan. Ontwikkelingen die niet in
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betekenende mate bijdragen hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden.
De gemeenteraad kan een bestemmingsplan vaststellen als:
er door de (ontwikkelingen in) het plan geen grenswaarden worden overschreden;
de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof door het plan verbetert of ten minste
gelijk blijft;
er sprake is van een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof en deze
toename wordt gecompenseerd door een met het plan samenhangende maatregel of effect;
het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtvervuiling;
de in het plan opgenomen ontwikkelingen passen binnen het NSL, of een programma voor het
verbeteren van de luchtkwaliteit dat door een ander bestuursorgaan dan het Rijk is opgesteld.
Rotterdams beleid
Om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren en de ontwikkeling van de stad blijvend mogelijk te
maken is de Rotterdamse strategie voor Besluit luchtkwaliteit vastgesteld, uitgewerkt in de Rotterdamse
aanpak luchtkwaliteit. Daarin worden verschillende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren
beschreven. Zo is een slechte luchtkwaliteit bij nieuwbouw een belangrijk aandachtspunt.
Herstructurering is alleen mogelijk als dat resulteert in netto minder blootgestelde inwoners. In
overschrijdingsgebieden is nieuwbouw niet toegestaan.
6.5.1

Analyse

In de analyse die voor dit bestemmingsplan is opgesteld, is aangetoond dat het bestemmingsplan
geen, dus in niet betekenende mate (NIBM), bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Dit plan voldoet daarmee
aan de Wet Luchtkwaliteit en aan het Rotterdamse beleid.

6.6

Bodem

De kwaliteit van de bodem wordt gewaarborgd in de Wet Bodembescherming. De bodemkwaliteit kan
van invloed zijn op de beoogde functies, of financiële haalbaarheid van een bestemmingsplan. De bodem
zelf kan ook verschillende functies hebben, zoals een archeologische-, of aardkundige waarde,
energie-opslag, waterberging, drinkwaterwinning. Deze functies worden indien relevant eerder in deze
toelichting beschouwd. In deze paragraaf staat de kwaliteit van de bodem centraal.
Ter bescherming van toekomstige gebruikers worden bij nieuwe bestemmingen, of veranderingen van de
huidige bestemmingen bepaalde eisen gesteld aan de kwaliteit van de bodem. Dat betekent dat soms
onderzoek moet worden gedaan naar de bodemkwaliteit. Indien daaruit blijkt dat er sprake is van een
(vermoedelijk) ernstige bodemverontreiniging wordt in deze paragraaf aangegeven hoe daar in relatie met
de beoogde bestemming mee wordt omgegaan. Daaruit zal moeten blijken dat de beoogde bestemming
haalbaar is.
6.6.1

Plangebied

In 2000 is de Indicatieve Bodemkwaliteitkaart Rotterdam opgesteld. Dit document geeft een indicatie
van de mate waarin de bodem in een bepaald gebied is verontreinigd.
De bodemkwalitiet in het bestemmingsplan kan grofweg in twee delen worden gedeeld.
1.Het nieuwe werk; Het gebied ligt buitendijks en heeft een min of meer homogene
ontstaansgeschiedenis als havengebied en vervolgens kantoren- en woongebied. Wel bestaat er
differentiatie in mate / wijze van ophogen en voorkomen van puntbronnen.
2.Het Park; Met de bekading van de polder ten behoeve van het park is een aparte ruimtelijke eenheid
ontstaan, met een (groene) gebruiksgeschiedenis, die sterk afwijkt van de omliggende stedelijke
gebieden. Kenmerkend is tevens dat het gebied slecht beperkt is opgehoogd.
Bodem vormt geen belemmerende factor voor dit bestemmingsplan.
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6.7

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over risico's voor de omgeving als gevolg van handelingen met gevaarlijke stoffen,
zoals productie, op- en overslag en transport. Rotterdam, met zijn haven en vele industriële activiteiten,
is bij uitstek een stad waar externe veiligheid een grote rol speelt. Daarnaast vindt in de regio veel
transport van gevaarlijke stoffen plaats. Dat Rotterdammers daardoor gemiddeld een groter risico lopen
betrokken te raken bij een incident met gevaarlijke stoffen is evident. Verantwoord omgaan met die
risico's is een belangrijke opgave voor Rotterdam. Het reduceren en beheersen van deze risico's is het
terrein van externe veiligheid.
Externe veiligheid heeft betrekking op inrichtingen (risicovolle bedrijven), transport (water, weg, spoor en
buisleidingen) en luchthavens. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) worden
veiligheidsnormen opgelegd aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein.
Er is aparte wetgeving voor vuurwerk en explosieven voor civiel gebruik. De circulaire Risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen (cRnvgs) beschrijft het beleid van de overheid over de afweging van
veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor de oevers van de
Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas heeft de provincie heeft in artikel 11 van haar Verordening Ruimte
een veiligheidszone vastgesteld, waarin geen bebouwing is toegestaan. De zone is 40 meter bij
zeeschepen en 25 meter voor binnenvaartschepen. Voor buisleidingen geldt het Besluit externe
veiligheid buisleidingen (Bevb).
In de wetgeving zijn grenswaarden vastgelegd voor het plaatsgebonden risico (PR) en een oriënterende
waarde voor het groepsrisico (GR). Deze hebben als doel zowel individuen als groepen burgers een
minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het PR is de
kans dat iemand overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen in zijn omgeving. Dit risico zegt iets
over de kans op een ongeval met dodelijke slachtoffers. Het GR is de kans dat meerdere personen
tegelijk dodelijk slachtoffer worden van een ongeval met gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Daarbij
wordt bijvoorbeeld gerekend met tien, honderd of duizend slachtoffers tegelijk. Dit risico zegt iets over
de omvang van een ongeval en de maatschappelijke ontwrichting. Het GR kent geen wettelijke normen
of grenswaarden, maar een oriënterende waarde en een verantwoordingsplicht door het bevoegd gezag.
Rotterdams beleid
De wetgever biedt gemeenten beleidsvrijheid om groepsrisicobeleid te formuleren dat recht doet aan
lokale omstandigheden. In Rotterdam is dit vastgelegd in het Beleidskader Groepsrisico. Daarin streeft
Rotterdam voor stad en haven naar een situatie waarbij het groepsrisico voor alle nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen en/of uitbreiding van risicovolle activiteiten zo laag mogelijk is. Bij voorkeur een situatie
die de oriëntatiewaarde niet overschrijdt. Deze ambitie krijgt vorm door, ongeacht de hoogte van het GR
ten opzichte van de oriëntatiewaarde, te streven om het GR niet toe te laten nemen, waarbij een afname
de voorkeur geniet. Indien dit niet realistisch is wordt door middel van maatwerk gestreefd naar een zo
laag mogelijk GR.
6.7.1

Transport gevaarlijke stoffen over water

Het bestemmingsplan ligt aan de Nieuwe Waterweg of Nieuwe Maas. Langs het gebied varen
binnenvaartschepen. Eventuele nieuwe bebouwing dient daarom ten minste 25 meter van de kade
gesitueerd te worden. Voor nieuwbouw binnen 40 meter van de oever geldt een motivatieplicht.
De breedte van de 10-8/jr contour bedraagt 350 meter. Uit het onderzoek blijkt dat er geen 10-6/ jaar
contour is, er is eveneens geen 10-7/jr contour.
Ten aanzien van het groepsrisico concludeert het onderzoek het volgende:
het groepsrisico ligt zeer ruim (meer dan een factor 2000) onder de oriëntatiewaarde;
het maximale aantal letale slachtoffers bedraagt 67.
Het plan leidt tot een minimale toename van dit groepsrisico.
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6.7.2

Conclusie en verantwoording

Uit het onderzoek naar risicobronnen en de aanwezigheid van personen in het invloedsgebied van die
risicobronnen is gebleken dat het groepsrisico voor alle bronnen lager is dan 0,3 maal de oriënterende
waarde. Volgens het groepsrisicobeleid van de gemeente Rotterdam geldt voor deze situatie een lichte
verantwoording van het groepsrisico. Het groepsrisico geeft geen beperkingen voor de ruimtelijke
ontwikkelingen in dit bestemmingplan. Bij de definitieve inrichting van de te ontwikkelen locaties moet
zorg worden gedragen voor een goede bereikbaarheid vanaf de bestaande of nieuw te maken
weginfrastructuur.
Bij de definitieve inrichting van de te ontwikkelen bouwwerken dient ten aanzien van de
blusvoorzieningen advies te worden gevraagd bij de Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond in het
kader van de bouwvergunning.
Hiermee is het groepsrisico verantwoord.

6.8

Natuur

De Europese Unie heeft richtlijnen opgesteld om de biodiversiteit te behouden. Nederland heeft hieraan
uitwerking gegeven in de Natuurbeschermingswet, die vooral gericht is op het beschermen van gebieden
en de Flora- en faunawet die vooral gericht is op de bescherming van soorten.
De Natuurbeschermingswet beschermt specifieke gebieden (Natura 2000) op basis van Europese
richtlijnen: Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Wetlands en Beschermde Natuurmonumenten. Voor deze
juridisch beschermde gebieden gelden per gebied specifieke instandhoudingsdoelen voor de natuurlijke
habitats en de wilde flora en fauna. Daarnaast kan hier ook het beschermen van soorten op basis van de
Flora- en faunawet van toepassing zijn.
De Flora- en faunawet regelt de soortbescherming en geldt voor heel Nederland. Voor alle in het wild
levende planten en dieren geldt een algemene zorgplicht. Tevens is een lijst van kracht met beschermde
soorten. De bescherming van deze soorten is nader uitgewerkt in verbodsbepalingen.
Bij het opstellen van het bestemmingsplan dient rekening te worden houden met de gevolgen van het
plan voor de natuur. Gekeken dient te worden of ten gevolge van het plan, of bij de uitvoering van het
plan geen blijvende schadelijke effecten zullen optreden aan gebieden en soorten. Dit moet 'op voorhand
in redelijkheid' worden ingeschat via een deskundigenrapport (zgn. natuurtoets, of ecologische toets).
Als er mogelijk effecten zijn, moet aannemelijk worden gemaakt dat daarvoor een ontheffing Flora- en
faunawet kan worden verkregen en/of dat met zorgvuldig handelen schade kan worden voorkomen. Op
grond van de Natuurbeschermingswet geldt een vergunningplicht. Als een vergunning nodig is, dan
moet, om de uitvoerbaarheid voor het bestemmingsplan aan te tonen, aannemelijk worden gemaakt dat
een vergunning kan worden verleend, zo nodig met mitigerende maatregelen, of door middel van
compensatie.
6.8.1

Plangebied

Ten behoeve van de ontwikkelingen in het plangebied is ecologisch onderzoek gedaan.
6.8.1.1 Gebiedsbescherming
Het Scheepvaartkwartier ligt niet in of nabij een gebied dat is aangewezen in het kader van de
natuurbeschermingswet. Wel grenst het Scheepvaartkwartier aan de Nieuwe Maas. Deze rivier maakt
onderdeel uit van de EHS en is hierin aangewezen als ecologische verbinding van nationaal belang.
Belangrijke waarden van dit gebied zijn de getijdenplekken die op diverse plekken langs de River
aanwezig zijn, evenals de functie voor vismigratie. Vooralsnog zijn er geen plannen die wijzigingen in het
karakter en functies van de havens tot gevolg zouden hebben. Het is daardoor niet te verwachten dat er
een effect optreedt m.b.t. de functie van de Nieuwe Maas als EHS zone. Er liggen eerder kansen om de
kwaliteit van de EHS zone verder te versterken door b.v. getijdenplekken te creëren.
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6.8.1.2 Flora
Vanwege het verharde, sterk stedelijke karakter van een groot deel van het projectgebied en daarmee de
sterke menselijke beïnvloeding is het onwaarschijnlijk dat er hier geschikte groeiplaatsen voor strikt
beschermde plantensoorten aanwezig. Strikt beschermde flora zijn wel aanwezig in de vorm van
muurflora. Deze bevinden zich op alle oudere kademuren rondom het Scheepvaartkwartier.
6.8.1.3 Fauna
De meeste van de mogelijk voorkomende diersoorten, zijn beschermd onder de eerste
beschermingscategorie van de Flora- en faunwet. Het betreft hier o.a. soorten als egel en mol, welke tot
in de binnenstad kunnen worden aangetroffen, veelal in tuinen en gazon. Voor beide soorten geldt een
algemene vrijstelling voor het vestoren en/of aantasten van vaste rust- en verblijfplaatsen. De zorgplicht
is wel altijd van toepassing.
Aanwezigheid van een aantal strikt beschermde soorten is in het Scheepvaartkwartier niet uit te sluiten.
In Het Park en park Schoonoord is aanwezigheid van vleermuizen en jaarrond beschermde vogels (zoals
sperwer) zeker te verwachten, blijkend uit de natuurdatabase Rotterdam. In de bebouwde delen van
Scheepvaartkwartier zijn alleen vleermuizen en jaarrond beschermde vogels te verwachten. De meest
geschikte locaties zijn de straten met oudere en historische gebouwen. Een ontwikkeling van belang
kan zijn de uitbreiding/plannen m.b.t. panden aan de van Vollenhovenstraat. Afgaand van de locatie en
bouweigenschappen zijn zowel vleermuizen alsook gierzwaluw en huismus hier te verwachten. Tijdens
de veldverkenning op 24 mei 2011 zijn beide vogelsoorten in de directe omgeving
(Scheepstimmermanlaan) waargenomen. Een gericht onderzoek zal voorafgaand aan uitvoering hier
noodzakelijk zijn om vast te stellen of vaste rust- en verblijfplaatsen daadwerkelijk aanwezig zijn. Bij
aantasting van verblijfplaatsen en/of grote delen van leefgebieden kan een ontheffingsplicht gelden
voorafgaand aan uitvoering.
6.8.2

Conclusie

Voor het vaststellen van het bestemmingsplan is nader onderzoek en aanvragen van eventuele ontheffing
echter niet verplicht. Dit komt aan de orde voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van
werkzaamheden en valt onder de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Indien een
ontheffingsaanvraag nodig is kunnen hieraan mitigerende en compenserende voorwaarden worden
gesteld, waar in het inrichting- en bouwplan rekening mee zal moeten worden gehouden. Met een goed
onderbouwd onderzoek en de juiste maatregelen zal een ontheffing naar verwachting verleend worden.
Met inachtneming van bovenstaande zaken staat flora- en fauna de vaststelling van het
bestemmingsplan niet in de weg.

6.9

Duurzaamheid en energie

Rotterdam ambieert een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad, de regio en de haven.
Binnen de stad speelt het streven naar duurzaamheid op alle schaalniveaus een rol, zowel op het niveau
van de stad als geheel, als op het niveau van de verschillende stadsdelen: de binnenstad, wijken en
buurten en op het niveau van een gebouw. Deze duurzaamheidsambitie is uitgewerkt in een aantal
beleidsplannen, zoals het Programma Duurzaamheid, Rotterdamse Woningkwaliteit (RWK), het
Waterplan Rotterdam, Gezond in de stad, de Rotterdamse aanpak luchtkwaliteit (RAL) en het
Rotterdam Climate Initiative (RCI).
6.9.1

Duurzaam bouwen

Bij duurzaam bouwen is de insteek om er zorg voor te dragen dat tijdens de hele kringloop van bouwen,
renoveren en beheren van bouwwerken, het milieu en de menselijke gezondheid zo min mogelijk
negatieve effecten ondervinden. Het Bouwbesluit geeft aan welk kwaliteitsniveau ten minste is vereist. In
Rotterdam geldt daarnaast 'De Rotterdamse Woningkwaliteit' (RWK). Het RWK is een eenvoudig
systeem van aanvullende kwaliteiten op het Bouwbesluit en bestaat uit zes thema's: oppervlakte,
veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid, flexibiliteit en comfort. Een aantal van de duurzaam bouwen
maatregelen kunnen worden toegepast bij nieuwe ontwikkelingen in Scheepvaartkwartier:
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Afkoppeling van hemelwater, zodat regen en afvalwater niet in hetzelfde riool terecht komen. Het
schone regenwater kan in het gebied zelf worden vastgehouden.
Geen gebruik van zink voor bijvoorbeeld dakgoten. Zink heeft de eigenschap uit te logen waarbij
neerslag zink oplost in het regenwater. Een alternatief is stalen dakgoten.
Gebruik hout met een milieukeur, bijvoorbeeld FSC. Het keurmerk FSC geeft aan dat het hout uit
een goed beheerd bos afkomstig is.
Toepassing van waterbesparende maatregelen, bijvoorbeeld een waterbesparende douchekop of een
waterbesparend toilet.
Gebruik maken van zonne-energie, zoals een zonneboiler of zonnecellen.
Bekijken of nieuwe gebouwen uitgevoerd kunnen worden met een groen dak.
6.9.2

Duurzame energie

Eén van de meest ambitieuze doelstellingen is om de CO2-uitstoot in 2025 met 50% te verminderen ten
opzichte van het niveau van 1990. Ook wordt in 2025 gestreefd naar een energieneutrale gebouwde
omgeving.
Om een substantiële bijdrage aan deze doelstelling te leveren en energie te besparen, is het beleid van
de gemeente Rotterdam er op gericht zoveel mogelijk woningen, bedrijven en voorzieningen aan te
sluiten op een collectief warmtenet. Dit warmtenet omvat een stelsel van leidingen waardoor warm water
wordt gepompt voor verwarming en warm tapwater. Daarbij wordt als warmtebron gebruik gemaakt van
industriële restwarmte. Bij grootschalige toepassing, op gemeentelijk niveau, wordt een grote
milieuwinst behaald op het gebied van het broeikaseffect (CO2) en de lokale luchtkwaliteit (NOx ).
Dankzij de in 2007 doorgevoerde aanpassing van de bouwverordening wordt aansluiting op het
warmtedistributienet bevorderd. Indien ter plaatse een warmtedistributienet aanwezig is, dan dient een
te bouwen bouwwerk te worden aangesloten op dat net. Dit is aan de orde als het bouwwerk minder dan
40 meter van de dichtstbijzijnde leiding ligt, of als de kosten van de aansluiting niet hoger zijn dan bij
een afstand van 40 meter.
De gemeente bevordert het opwekken van duurzame energie in de gebouwde omgeving. Kleine
windmolens ('urban wind') en photovoltaïsche zonnepanelen (PV) zijn nu nog niet concurrerend met
netstroom, maar dat wordt in de nabije toekomst wel verwacht. Naast bovengenoemde maatregelen
moeten nieuw op te richten gebouwen of gebouwen die gerenoveerd worden daarom wat betreft daklast
ook geschikt zijn voor het (na)plaatsen van zonnepanelen, zonneboiler of een groen dak. Om een
bijdrage te kunnen leveren aan het klimaatprogramma van Rotterdam dient bij het ontwerp van
gebouwen rekening te worden gehouden met duurzaam bouwen principes en de energieprestatie eisen.
Zo is het reeds langer het verplicht om een EPC-berekening (EnergiePrestatieCoëfficiënt) in de dienen in
het kader van het aanvragen van een omgevingsvergunning.
6.9.3

Groene daken

De gemeente Rotterdam stimuleert de aanleg van groene daken in Rotterdam. Zo is er een
aantrekkelijke subsidie voor huiseigenaren en heeft de stad inmiddels een aantal gemeentelijke
gebouwen voorzien van een groen dak.
Wanneer groene daken op grote schaal worden toegepast dragen ze bij aan een duurzame en gezonde
stad. Groene daken vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Hierdoor wordt het riool minder
belast als het hard regent. Groene daken nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormen zo een
buffer tegen luchtvervuiling. Daarmee leveren groene daken een bijdrage aan de vermindering van
CO2-uitstoot. Een beplant dak isoleert het pand eronder. Daardoor blijft het vooral in de zomer koeler in
huis. Bovendien stralen groene daken bij hogere temperaturen minder warmte uit, waardoor het ook een
gunstige invloed heeft op de omgevingstemperatuur. En natuurlijk wordt de stad groener, waardoor er
meer kansen komen voor flora en fauna en de leefbaarheid verbetert.
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Hoofdstuk 7

Sociale veiligheid en leefbaarheid

Sociale veiligheid en leefbaarheid
Het Rotterdams beleid is erop gericht om bij nieuwbouwplannen de aandacht voor sociale veiligheid en
leefbaarheid een integraal onderdeel te laten zijn van de planvorming. Bij het aspect leefbaarheid gaat
het om fysiekruimtelijke voorzieningen voor de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten, het
parkeren en stallen van auto's en fietsen, ruimte voor spelen en groen, bezonnings- en
uitzichtconsequenties voor omwonenden, afvalmanagement en consequenties voor het beheer van de
openbare ruimte.
Voor de leefbaarheid van de wijken is veiligheid van groot belang. Het gaat dan zowel om objectieve
veiligheid (het voorkomen van criminaliteit) als om subjectieve veiligheid (het gevoel van veiligheid dat
men ervaart). Beide aspecten spelen een rol bij de uitwerking van het plan. Bij de delen binnen het
plangebied die conserverend zijn van aard, zal het zonodig verbeteren van de sociale veiligheid en
leefbaarheid vooral uitgevoerd moeten worden via beheermaatregelen. Het bestemmingsplan maakt het
mogelijk om kleine fysieke ingrepen in de buitenruimte te plegen, zoals bijvoorbeeld het ondergronds
aanbrengen van afvalcontainers. In deze delen zijn immers geen (grote) functionele wijzigingen
voorgesteld.
Voor de overig deel wordt als toetsingsinstrument gebruik gemaakt van de nota "Ontwerpen voor een
geëmancipeerde samenleving", dS+V, oktober 1996. Hierin zijn 3 hoofditems geformuleerd voor het
stedenbouwkundig plan:
het scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor mannen en vrouwen om desgewenst werken en
zorgen te kunnen combineren door (zorgvuldige) menging van de functies, het strategisch plaatsen
van voorzieningen en de bereikbaarheid van de wijken te verzekeren;
differentiatie en flexibiliteit van woningen;
veiligheid als basisvoorwaarde voor een normaal maatschappelijk leven.
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Hoofdstuk 8

Handhaving

Met betrekking tot handhaving is er een groot verschil tussen een stedelijk gebied en een buitengebied.
In tegenstelling tot in een buitengebied is het in een omvangrijk en dichtbebouwd stedelijk plangebied
ondoenlijk alle bestaande illegale bebouwing en gebruik te inventariseren. In de praktijk is het lang niet
altijd mogelijk om van buitenaf waar te nemen wat zich in een pand of op een besloten binnenterrein
afspeelt en het ontbreekt aan capaciteit om hier in het kader van de opstelling van een
bestemmingsplan een stelselmatig onderzoek naar in te stellen. Bovendien zou een dergelijke
inventarisatie altijd een momentopname zijn. Het zou te ver voeren om uit de jurisprudentie, die leert dat
er in beginsel een handhavingsplicht bestaat, af te leiden dat er ook in alle gevallen een opsporingsplicht
bestaat.
Uiteraard zal altijd worden gereageerd op klachten van omwonenden. Doordat illegale situaties, die
reeds in strijd waren met het voorgaande bestemmingsplan, worden uitgezonderd van het
overgangsrecht, bestaat, op grond van de jurisprudentie, ook na langere tijd in beginsel nog de
mogelijkheid om handhavend op te treden, indien een situatie aan het licht komt die redelijkerwijze niet
eerder bekend kon zijn. Juridisch zijn deze situaties immers wegbestemd. Per geval zal door het
bevoegde bestuursorgaan een zorgvuldige belangenafweging worden gemaakt.
Op 16 april 2002 hebben burgemeester en wethouders de "Kadernota handhaving" vastgesteld, waarin
de beleidsuitgangspunten voor de handhaving zijn vastgelegd. Deze nota wordt door de dagelijks
besturen van de meeste Rotterdamse deelgemeenten formeel onderschreven. In de nota wordt de wijze
waarop het handhavingsbeleid wordt georganiseerd vastgelegd. Zo is onder andere een
Handhavingscommissie ingesteld, die advies uitbrengt. Voorts heeft het college een beleid ingezet dat
is gericht op programmatisch handhaven (bijvoorbeeld horeca, kinderdagverblijven, verblijfsinrichtingen).
Hierbij ligt de prioriteit bij veiligheid.
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Hoofdstuk 9

Financiële uitvoerbaarheid

In het kader van de bestemmingsplanprocedure moet de financiële uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan aangetoond zijn. In dit bestemmingsplan worden enkele ontwikkelingen mogelijk
gemaakt. De financiele uitvoerbaarheid van deze ontwikkelingen is alsvolgt geregeld.
Horeca in het Koetshuis
De eventuele kosten die uit de functiewijziging voortvloeien worden gedekt met de huuropbrengsten. Bij
een eventuele verkoop van het pand zal de waardevermindering door de functiewijziging ten laste komen
van het project renovatie Het Park.
Wijzigingsbevoegdheid paviljoen Scorpio.
De financiele haalbaarheid van de verplaatsing zal moeten worden aangetoond bij het doorlopen van de
wijzigingsprocedure.
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Hoofdstuk 10

M aatschappelijke uitvoerbaarheid

In het kader van het overleg bij de voorbereiding van bestemmingsplannen, als bedoeld in artikel 3.1.1
van het Besluit ruimtelijke ordening is het conceptontwerpbestemmingsplan toegezonden aan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

GS, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, directie Ruimte en Mobiliteit;
DCMR, Milieudienst Rijnmond;
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;
Waterschap Hollandse Delta;
Hoogheemraadschap van Delfland;
BOOR, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam;
VRR, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;
Dagelijks Bestuur deelgemeente Rotterdam Centrum;
SRR, StadsRegio Rotterdam;
KvK, Kamer van Koophandel Rotterdam;
Deltalinqs;
Tennet, Zuid-Holland, beheerder hoogspanningsnet;
Stedin,regionale netbeheerder gas en elektriciteit;
K.P.N. Telecom;
N.V. Nederlandse Gasunie;
N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij;
RAPL, Rotterdam Antwerpen Pijpleiding;
VWS Pipeline Control b.v.;
Prorail;
Ministerie van Defensie, dienst gebouwen, werken en terreinen;
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland;
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
Rijksluchtvaardienst;
Luchtverkeersleiding Nederland.

In het kader van participatie zijn betrokken:
26. Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier
27. Taskforce Westerstraat 5254
28. Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier
Ten behoeve van een goede voorbereiding van het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier is er op 23
november 2011 informatief gesproken met de stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier en de
Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier over de vastgestelde startnotitie van het bestemmingsplan
Scheepvaartkwartier. Op dinsdag 20 maart 2012 is nogmaals met de Verenigde Ondernemers
Scheepvaartkwartier en de Taskforce gesproken. Dit keer in het kader van het concept
ontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding van het laatste gesprek is een participatiereactie ontvangen
(die tevens ondersteund en aangevuld is door de Stichting Wijkbelangen), waarop in onderstaande
paragrafen gereageerd wordt.
De deelgemeente centrum heeft een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd met betrekking tot
de te realiseren voorziening 'intensief beschermd wonen' aan de Westerstraat 52/54 op 22 en 23 juni
2011 in het Maritiem Hotel te Rotterdam. De deelgemeente heeft inmiddels besloten af te zien van de
locatie Westerstraat 52/54.
Gedurende de ter inzage legging zal de deelgemeente centrum een inloopavond organiseren, waarbij
geïnteresseerden vragen kunnen stellen over het ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan.
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10.1

GS, Gedeputeerde Staten Provincie van Zuid-Holland

De directie Ruimte en Mobiliteit van GS geeft aan kennis te hebben genomen van het concept
ontwerpbestemmingsplan. De directie geeft aan dat het provinciale beoordelingskader is vastgelegd in
de provinciale Structuurvisie en de verordening Ruimte. Het plan is conform dit beleid. De reactie is een
gecoördineerde reactie van alle betrokken directies van de provincie.
Commentaar
Wij nemen deze reactie ter kennisgeving aan.

10.2

N.V. Nederlandse Gasunie

Het plan geeft voor Gasunie op dit moment geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen.
Commentaar
Wij nemen deze reactie ter kennisgeving aan.

10.3

BOOR, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam

BOOR geeft drie tekstuele aanpassingen:
1. De titel van paragraaf 3.2.2 moet zijn 'Bewoningsgeschiedenis' (nu staat er 'bewonersgeschiedenis');
2. Onderaan de eerste alinea van 3.2.2. staat 'vewachten' ipv verwachten;
3. In hoofdstuk 3 van de toelichting wordt bij verwijzing naar de "Archeologische waardenkaart" naar de
verkeerde bijlage verwezen.
Commentaar
De toelichting is aangepast.

10.4

KvK, Kamer van Koophandel Rotterdam

10.4.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuwe woonvoorziening voor dak- en thuislozen.
De ondernemers in het plangebied ondervinden directe gevolgen van de aanwezigheid van een dergelijke
woonvoorziening. Uit de planbeschrijving van het bestemmingsplan blijkt nergens dat er draagvlak is voor
dit plan vanuit deze ondernemers. Wij benadrukken het belang om de aanwezige ondernemers in het
plangebied al in een vroege fase te betrekken bij de ontwikkelingen in het gebied, en transparant te
communiceren waarom niet is gekozen voor de alternatieve locaties die zijn bekeken in de
deelgemeente. Wij verzoeken u om, voordat het definitieve besluit genomen is, geen locatie in het
bestemmingsplan te bestemmen als 'bijzonder woongebouw'. Daarnaast verzoeken wij u om de term
'bijzonder woongebouw' op te nemen in artikel 1 'begrippen' om duidelijk te maken voor wie deze
woonvoorziening is bedoeld.
Commentaar
De deelgemeente Centrum heeft besloten de woonvoorziening aan de Westerstraat 52/54 te laten
vervallen.
10.4.2 Parkeren
In het Scheepvaartkwartier is sprake van een grote parkeerdruk. Het bestemmingsplan benoemt het
beter benutten van de bestaande parkeergarages en het eventueel bouwen van nieuwe (ondergrondse)
parkeergarages als oplossing op de korte termijn. Hieromtrent merken wij op dat de door u genoemde
parkeergarages prive parkeergarages zijn. Uitzondering hierop is de parkeergarage onder de
Erasmusbrug. Op welke wijze wil de gemeente het gebruik van deze parkeergarage beter benutten?
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Op de lange termijn noemt het bestemmingsplan het omvormen van kantoren naar woningen als
oplossing van het parkeerprobleem. Er is een overschot aan kantoren in de Randstad. Om die reden zijn
wij geen tegenstander van het herbestemmen van kantoorlocaties. Wel merken wij op dat de
aanwezigheid van kleinschalige, statige kantoorvilla's in de stad beperkt is en een vermindering van
dergelijke kantoorlocaties niet als oplossing moet dienen voor het parkeerprobleem in het gebied. De
beslissing om deze kantoorlocaties om te vormen tot woningen moet het gevolg zijn van een onderzoek
naar de vraag van deze kantoren en de gevolgen voor de overige kantoren in het plangebied. Als
oplossing voor het parkeerprobleem pleiten wij ervoor dat het bestemmingsplan de ontwikkeling van een
nieuwe parkeergarage mogelijk maakt en voorkomt dat er bestaande parkeerplaatsen verdwijnen.
Commentaar
Het oplossen van de bestaande parkeerproblematiek in de wijk valt buiten de reikwijdte van dit
bestemmingsplan. De toelichting van het bestemmingsplan is hierop aangepast. Het bestemmingsplan
stuurt niet aan op een vermindering van het aantal kantoren in het gebied. Een transformatie van
kantoren naar woningen, conform de gebruiksmogelijkheden van het vorige bestemmingsplan, is wel
mogelijk. In het voorliggende bestemmingsplan zijn de bestaande parkeerplaatsen in het plangebied
positief bestemd. Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor een nieuwe parkeergarage in het
Scheepvaartkwartier, waardoor we deze niet kunnen bestemmen.

10.5

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Ten behoeve van de verbetering van de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid kunnen geen maatregelen
geborgd worden die vallen binnen de context van de Wet ruimtelijke ordening. Deze maatregelen kunnen
echter wel gerealiseerd worden binnen de context van de gemeentelijke verantwoordelijkheid ex art. 3:2
Wet Veiligheidsregio's:
10.5.1 Zelfredzaamheid bij toxische wolk
Bij (her)ontwikkelingen geldt dat bij een toxische wolk de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van
personen verbeterd kan worden door de gebouwen geschikt te maken om enkele uren in te schuilen
("safe haven" principe). Hiervoor zullen deuren, ramen en ventilatieopeningen afsluitbaar moeten zijn en
het luchtverversingssysteem uitgeschakeld kunnen worden.
Commentaar
Zoals door de Veiligheidsregio wordt gesteld valt dit advies niet binnen de context van de Wet ruimtelijke
ordening en kan dit niet in het bestemmingsplan worden geregeld.
10.5.2 Zorgdragen voor bluswatervoorziening binnen plangebied
Draag zorg voor de bereikbaarheid, ontsluiting en bluswatervoorziening binnen het plangebied conform
de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en leg
dit ter goedkeuring voor aan de afdeling Brandveiligheid van de Regionale Brandweer
Rotterdam-Rijnmond District Noord.
Commentaar
Zoals door de Veiligheidsregio wordt gesteld valt dit advies niet binnen de context van de Wet ruimtelijke
ordening en kan dit niet in het bestemmingsplan worden geregeld. Tevens is uit het advies niet duidelijk
of de bluswatervoorziening voldoet in het plangebied.
10.5.3 Zorgdragen voor goede voorlichting
Draag zorg voor een goede voorlichting en instructie van de aanwezigen personen zodat men weet hoe
te handelen tijdens een calamiteit door middel van de campagne "Goed voorbereid zijn heb je zelf in de
hand".
Commentaar
Zoals door de Veiligheidsregio wordt gesteld valt dit advies niet binnen de context van de Wet ruimtelijke
ordening en kan dit niet in het bestemmingsplan worden geregeld.
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10.6

DCMR

De DCMR is akkoord met de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan.
Commentaar
Wij nemen deze reactie ter kennisgeving aan.

10.7

Participatie Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier

10.7.1 Waarom nu dit ontwerp
Participanten geven aan dat het opvallend is dat dit bestemmingsplan er nu pas ligt, ondanks de
herhaaldelijke verzoeken, smeekbedes van de stichting Wijkbelangen. Nu is het er opeens wel,
gestuurd door omstandigheden.
Commentaar
Het bestemmingsplan is opgepakt in het kader van de actualisatie verplichting onder de Wet ruimtelijke
ordening. Reclamanten geven terecht aan dat een eerdere actualisatie van de bestemmingsplannen in
het gebied wenselijk was geweest.
10.7.2 Westerstraat 52/54 als reden start plan
Participanten geven aan dat de omstandigheden om te starten met het bestemmingsplan
betreffen de opvang Westerstraat 52/54.
Commentaar
Het bestemmingsplan is opgepakt in het kader van de actualisatieverplichting onder de Wet ruimtelijke
ordening. Hier niet aan voldoen is financieel zeer nadeling voor de gemeente. Er wordt daarom gewerkt
aan de actualisatie van bestemmingsplannen van het gehele Rotterdamse grondgebied. Daarbij worden
ontwikkelingen die zich aandienen uiteraard meegenomen.
Inmiddels heeft de deelgemeente Centrum besloten de woonvoorziening aan de Westerstraat 52/54 te
laten vervallen. Deze is daarom niet langer opgenomen in het bestemmingsplan.
10.7.3 Zonder Zalmhaven Urban niet integraal
Participanten missen een integrale visie nu de Zalmhaven Urban niet is meegenomen in de
besluitvorming. Zeker nu de effecten (positief en negatief) niet meegenomen zijn. Het is een plan met
oogkleppen.
Commentaar
De witte vlek die in het concept ontwerpbestemmingsplan was opgenomen is nu - naar aanleiding van
de participatie - opgenomen in het bestemmingsplangebied. Dit was mogelijk omdat de verleende
vrijstelling voor de Zalmhaven Urban is vervallen. De locatie wordt nu bestemd conform de huidige
situatie. In paragraaf 4.5 zijn de mogelijke toekomstige ontwikkingen beschreven, waaronder de
Zalmhaven Urban.
10.7.4 Plan mist ambitie van entree Vasteland
Er wordt een vooruitziende blik gemist ten aanzien van de 'leegheid' op het Vasteland. Dit roept vragen
op. Waarom wordt hier niet gelijk een ambitie statement gemaakt om de entree en aanzicht van de wijk
op een hoger plan te brengen.
Commentaar
Aan het Vasteland is de bestemming gemengd-3 opgenomen waarbinnen diverse functies zijn
toegestaan. Er zijn daarmee voldoende mogelijkheden om een goede plintinvulling aan het Vasteland te
realiseren.
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10.7.5 Goede mix verhouding wonen kantoren
Participanten zien in de regels en lezen tussen de regels door een serieuze grotere nadruk op wonen,
een duidelijke shift in de balans. Participanten geven aan dat dit bekend is, gelet op de plannen voor de
Zalmhaven Urban. In het bestemmingsplan is nu ook daadwerkelijk de gedachte opgenomen het aantal
kantoren terug te brengen. Dat baart participanten zorgen. De kwaliteit van het Scheepvaartkwartier is
juist een goede mix, die al onder druk komt met de eventuele komst van de Zalmhaven Urban.
Commentaar
Het bestemmingsplan stuurt niet op een vermindering van het aantal kantoren in het gebied. De
toelichting van het bestemmingsplan is hierop aangepast. Een transformatie van kantoren naar
woningen, conform het vorige bestemmingsplan, is opnieuw mogelijk.
10.7.6 Ontsluiting wijk herzien
Ten aanzien van paragraaf 2.3.4 'Binnenstad Bereikt' wordt opgemerkt dat het
Scheepvaartkwartier slechts ontsloten wordt door twee drukke kruisingen en daarmee verdient
de wijk gelijk alle aandacht om deze ontsluitingen goed te laten functioneren. De prioriteit ligt
nu bij het doorgaand verkeer, dat zou moeten worden herzien. Zekere in tijden van
afsluitingen, zeker in verband met de zwakke Maastunnel. De afsluitingsrichting van de
Maastunnel kan na overleg met de veiligheidsregio wellicht worden aangepast en omgedraaid
waarmee een groot deel van de extra druk die de wijk vaakt treft vervalt.
Commentaar
Het beleid 'Binnenstad Bereikt' is in 2009 door de raad vastgesteld. Het bestemmingsplan
Scheepvaartkwartier regelt niet het functioneren van de ontsluiting van en naar het Scheepvaartkwartier.
10.7.7 Erkenning nodig voor werklocatie wijk
Ten aanzien van paragraaf 2.3.5 'Werklocaties' geven participanten aan dat het belang van het
Scheepvaartkwartier als werklocatie ontkend wordt of vergeten wordt te noemen. Participanten verwijzen
naar de vooroverlegreactie van de Kamer van Koophandel en vragen om aandacht voor een blijvend
hoogwaardig ondernemersklimaat in het Scheepvaartkwartier.
Commentaar
In het Scheepvaartkwartier is het beleid 'werklocaties Rotterdam 2030' in het 'productiegebied'
binnenstad van toepassing en maakt daarmee onderdeel uit van de visie om het centrum uit te bouwen
tot een topvoorzieningencentrum met een goede mix van functies, waaronder ook werkfuncties vallen.
10.7.8 Stop met verwijderen parkeerplaatsen
Ten aanzien van paragraaf 2.4.1 'Wandelpromenade' (in het ontwerpbestemmingsplan paragraaf 2.4.2)
wordt aangegeven dat de zin 'de faciliteiten op de Willemskade, Westerkade, Parkkade en
Parkhavenstrook sluiten aan op de wensen zoals de bewoners die hebben uitgesproken tijdens het
participatie traject voor de buitenruimte projecten' niet helemaal de waarheid is. De herinrichting is te
koste gegaan van veel parkeerplaatsen geheel tegen de zin van de ondernemers. Die zijn hierin wel
aangehoord, maar flagrant genegeerd. De Parkkade, de laatste schakel, zou nog wel een
parkeeropvang kunnen blijven bieden. Participanten verwijzen tevens naar de reactie van de Kamer van
koophandel en roepen op om het verwijderen van parkeerplaatsen een halt toe te stoppen.
Commentaar
De kades in het Scheepvaartkwartier hebben de bestemming verkeer-wegverkeer en
verkeer-verblijfsgebied. Deze bestemmingen maken een uitwisseling mogelijk tussen verkeersfuncties
en groenfuncties. De keuze voor parkeren of groen wordt gemaakt in het stedelijk beleid (stadsvisie,
Binnenstadsplan, Verkeersplan) en wordt niet bepaald door het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier.
Bij inrichtingsplannen zal een afweging gemaakt worden tussen het belang van voldoende
parkeerplaatsen en het belang van groene kades.
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10.7.9 Parkeergarages niet allemaal openbaar
Participanten geven aan dat in het bestemmingsplan ten onrechte de suggestie wordt gewerkt dat de
parkeergarages aan de Vollenhovenstraat, Houtlaan en Het Park openbaar zijn. Dit zijn echter
privégarages. Alleen onder de Erasmusbrug is een openbare parkeergarage. Het beter benutten van
deze privegarages, dat valt buiten de invloedssfeer van gemeente en bestemmingsplan. Het op termijn
verminderen van het aantal kantoren is beleid waar participanten slecht mee kunnen leven. De wijk heeft
nu een mooie mix tussen werken , wonen en voorzieningen. Die mix maakt de kwaliteit en de dynamiek
in het gebied. De kleinschalige kantoorvilla's is voor een grote doelgroep aantrekkelijk. Niet iedereen wil
worden weggestopt in verzamelgebouwen zonder eigen identiteit. Participanten geven aan dat de te
hoge parkeerdruk is ontstaan door gemeentelijk beleid. Het Scheepvaartkwartier is slecht ontsloten door
Openbaar Vervoer, zeker het westelijk deel. En bij de inrichting van de kades zijn inmiddels 450 van de
2250 parkeerplaatsen in het gebied verdwenen. Het nu verdrijven van ondernemers als oplossing van de
parkeerproblematiek voelt als de omgekeerde wereld. Ook bij de planvorming van de Parkkade gaan
weer een groot aantal parkeerplaatsen verloren. Participanten vinden groene kades ook mooi, maar zijn
afhankelijk van de bereikbaarheid voor hun klanten. Participanten willen daadwerkelijke oplossingen
(extra parkeergarages) voordat er nieuwe parkeerplaatsen verdwijnen.
Commentaar
Het oplossen van de bestaande parkeerproblematiek in de wijk valt buiten de reikwijdte van dit
bestemmingsplan. De toelichting van het bestemmingsplan is hierop aangepast. Het bestemmingsplan
stuurt niet aan op een vermindering van het aantal kantoren in het gebied. Een transformatie van
kantoren naar woningen, conform het vorige bestemmingsplan, is wel mogelijk. Het bestemmingsplan
heeft de bestaande parkeerplaatsen in het plangebied positief bestemd.
10.7.10 Evenementenbeleid beter inpassen
Participanten vragen om aandacht voor het evenementenbeleid in het gebied. Zeker in de zin van het
tijdelijk opofferen van de bereikbaarheid en parkeerplaatsen. Een eenzijdige afsluiting van de Parkkade
zou verboden moeten worden, een tijdelijk stoplicht zoals tijdens de Volvo Ocean race kan juist een
prima oplossing zijn.
Commentaar
In het bestemmingsplan zijn naar aanleiding van deze reactie de evenementennota -herrijking
evenementenbeleid en de evenementenvergunningen nota genoemd. De organisatie van een evenement
en de daarbij te nemen maatregelen vinden plaats in het kader van het vergunningverleningstraject en
wordt niet geregeld in een bestemmingsplan.
10.7.11 Mogelijkheid parkeergarage Parklaan opnemen
Participanten zien een eventuele parkeergarage onder de Parklaan al graag opgenomen in het
bestemmingsplan. Dan kan deze nadat geld gevonden is gerealiseerd worden en vervolgens de kades
worden opgeknapt.
Commentaar
Op dit moment is er geen concreet plan voor een parkeergarage onder de Parklaan en zijn er geen
financiele middelen om een dergelijke garage te bekostigen. Om deze reden kan een parkeergarage niet
bestemd worden in het bestemmingsplan. Mochten er in de toekomst concretere plannen zijn voor een
dergelijke garage, dan kan hier een omgevingsvergunningsprocedure voor doorlopen worden.
10.7.12 Mogelijkheden voor stoep- en tuinparkeren
Er wordt gesproken over het legaliseren van het stoep/tuinparkeren. Participanten geven aan dat dit op
de plankaart op het Westplein en bijvoorbeeld de Westerlaan op een aantal punten bewust niet wordt
gedaan. Participanten vragen of kan worden aangegeven waar in de wijk het stoep/tuin parkeren wel
wordt gelegaliseerd en waar het wordt verboden. En op welke manier worden de ondernemers
hierover geïnformeerd.
Commentaar
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Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan is gekeken naar het huidige gebruik van de ruimte in
het Scheepvaartkwartier. Naar aanleiding daarvan zijn bestemmingen toegewezen. In de tuinen waar
reeds geparkeerd wordt, wordt dit toegestaan middels de bestemming tuin-2. Deze bestemming is
aangegeven op de plankaart van het bestemmingplan. Informatievoorziening vindt plaats middels de
standaard bestemmingsplanprocedure.
10.7.13 Doorsteek gewenst restaurant Westerstraat - Houtlaan
Participanten vragen ten aanzien van Restaurant 010 aan de Westerstraat de doorsteek via de tuin naar
het pand aan de Houtlaan mogelijk te maken. Dit was bij de realisatie van het nieuwe pand aan de
Houtlaan de bedoeling, maar is uiteindelijk niet geregeld in de doorlopen procedure.
Commentaar
Naar aanleiding van deze reactie is de realisatie hiervan mogelijk met het nieuwe bestemmingsplan.

10.8

Participatie Taskforce Westerstraat 5254

10.8.1 Waarom niet alle punten genoemd
De punten die de taskforce eind november 2011 naar voren bracht zijn gedeeltelijk ingevuld, waarom niet
allemaal?
Commentaar
Naar aanleiding van ons overleg op 23 november en het door de stichting Wijkbelangen en de Verenigde
Ondernemers Scheepvaartkwartier ingebrachte stuk, hebben wij een schriftelijke reactie gegeven. In het
betreffende stuk is systematisch antwoord gegeven op alle vragen.
10.8.2 Onderlinge verhouding beleidsdocumenten
Participanten vragen zich af hoe de beleidsdocumenten zich onderling verhouden en hoe de
beleidsdocumenten concreet uitpakken voor het Scheepvaartkwartier.
Commentaar
De verschillende beleidsdocumenten zijn beschreven in hoofdstuk twee van het bestemmingsplan. Bij
de betreffende beleidsdocumenten is aangegeven in hoeverre sprake is van een impact voor het
Scheepvaartkwartier en het bestemmingsplan. Alle beleidsdocumenten zijn vastgesteld en daarom
naast elkaar van toepassing. Veelal omschrijven de beleidsdocumenten een visie op hoofdlijnen en op
lange termijn.
10.8.3 Dictaat protocol huisvesting bijzondere doelgroepen
Participanten geven aan dat zij het oneens zijn met de wijze waarop het Protocol Huisvesting
Bijzondere doelgroepen in Rotterdam toegepast is in het ontwerp. De ontwikkeling frustreert de positieve
ontwikkeling van het Scheepvaartkwartier. En er is in de wijk geen draagvlak voor een dergelijke functie.
Het protocol is toegepast als een stalinistisch dictaat, dat de gewenste instandhouding van een
kwalitatief Scheepvaartkwartier in de weg staat. Waarom wordt de tegenstelling tussen het in het beleid
gewenste beeld voor een beter Scheepvaartkwartier en het daarmee in tegenspraak zijnde voorziening
aan de Westerstraat 52/54, niet duidelijk verwoord. En waarom wegen de gewenst positieve
ontwikkeling van het Scheepvaartkwartier beschreven in het beleid niet zwaarder, dan het protocol,
waardoor er juist niet gekozen wordt voor een voorziening voor bijzondere doelgroepen aan de
Westerstraat 52/54. Participanten zijn het oneens met de zin in paragraaf 2.3.7 'een werkwijze die door
alle betrokkenen als positief is ervaren', want hier is de overgrote meerderheid van het
Scheepvaartkwartier en de rest van de stad het niet mee eens.
Commentaar
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente heeft zijn advies aan ons college betreffende het vestigen
van een woonvoorziening aan de Westerstraat 52/54 ingetrokken. Wij kunnen ons hiermee verenigen.
Dit betekent dat het vestigen van een dergelijke voorziening in het onderhavige pand geen deel meer
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uitmaakt van voorliggend voorstel. Evenwel hebben wij in par. 4.5. (toekomstige ontwikkelingen) van de
toelichting van dit ontwerpbestemmingsplan de mogelijkheid tot het alsnog vestigen van een
woonvoorziening binnen in het plangebied niet uitgesloten. De eventuele uitvoering van een dergelijke
ontwikkeling is op basis van het nog geldende en het voorliggende ontwerpbestemmingsplan niet
mogelijk, maar uitsluitend na het met succes doorlopen van een daartoe strekkende planologische
procedure krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Een terinzagelegging van
het verzoek en de mogelijkheid van bezwaar en beroep tot aan de Raad van State toe, maken deel uit
van deze procedure.
10.8.4 Doorwerking beleidsdocumenten niet consequent vermeld
In het bestemmingsplan is niet de doorwerking van het overgrote deel van de genoemde
beleidsdocumenten in concrete vorm vermeld, terwijl dat met de negatieve doorwerking van het Protocol
wel is gedaan. Zelfs tot in het kleinste detail, dat is de wereld op zijn kop.
Commentaar
De verschillende beleidsdocumenten zijn beschreven in hoofdstuk twee van het bestemmingsplan. Bij
de betreffende beleidsdocumenten is aangegeven in hoeverre sprake is van een impact voor het
Scheepvaartkwartier en het bestemmingsplan. Alle beleidsdocumenten zijn vastgesteld en daarom
naast elkaar van toepassing. Veelal omschrijven de beleidsdocumenten een visie op hoofdlijnen en op
lange termijn.
10.8.5 Planning proces vreemd met Zalmhaven Urban
De planning van het proces bevreemdt particpanten. Ongeveer tegelijkertijd met de tervisielegging van
het ontwerpbestemmingsplan zal bekend zijn of het project Zalmhaven doorgaat of niet. De Zalmhaven
Urban is immers de ontwikkeling met de grootste ruimtelijke impact voor het Scheepvaartkwartier.
Commentaar
Bij het bepalen van de kaders voor het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier was tot nu toe sprake van
een afzonderlijke planologische procedure voor "Zalmhaven Urban". Met het oog daarop is die
locatie buiten het nieuwe bestemmingsplan voor het Scheepvaartkwartier gehouden. Naar nu
duidelijk is geworden zal de vrijstelling op grond van artikel 19 WRO (oud) voor het project
"Zalmhaven Urban" worden ingetrokken. Er is is niet voldaan aan de voorwaarde dat de
bouwaanvragen voor 1 mei 2012 definitief dienden te zijn ingediend.
Gelet op de actuele fase van voorbereiding van het gebiedsbestemmingsplan
Scheepvaartkwartier is het mogelijk de locatie van het voormalige plan "Zalmhaven Urban"
alsnog bij bestemmingsplan Scheepvaartkwartier te betrekken. Dit betekent dat in het nieuwe
bestemmingsplan de vigerende bestemming van de locatie opnieuw zal worden opgenomen.
Dit betekent overigens niet dat ontwikkeling van de locatie Zalmhaven/Urban van de baan is.
De visievorming voor deze locatie is nog volop in beweging en de ontwikkelcombinatie heeft
aangegeven, dat zij is gestart met de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van een
aparte (project-)procedure. Het is te verwachten dat de initiatiefnemers op enig moment de gemeente
zullen verzoeken om medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een
projectbestemmingsplan om op die wijze een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Als daarvan
sprake zal zijn, zal dit gebeuren in een aparte planprocedure die zal leiden tot zelfstandige
besluitvorming over dat bestemmingsplan.
10.8.6 Plan mist goede ruimtelijke onderbouwing W52/54
Het plan mist ten aanzien van de Westerstraat 52/54 een goede ruimtelijke onderbouwing. Onduidelijk
is waarom de Westerstraat 52/54 de beste locatie is voor deze voorziening. Onduidelijk is hoe de
vestiging zich verhoudt tot de bijzondere status van het pand wat een beschermd stadsgezicht en een
Rijksmonument is. Niet duidelijk is beschreven waarom het protocol prevaleert boven het veel verder
strekkende en bredere beleid ten aanzien van de gewenst e ontwikkeling van de binnenstad. Hierbij kan
gedacht worden aan de stadsvisie, het binnenstadsplan, de gebiedsvisie
Cool-Scheepvaartkwartier/Nieuwe Werk-Dijkzicht en de nota Belvedere.
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Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.7 Betekenis Belvedere onduidelijk
De concrete betekenis van de nota Belvedere voor het Scheepvaartkwartier is onduidelijk.
Commentaar
De nota Belvedere gaat in op het belang van het beschermen van cultuurhistorische waarden. Het
bestemmingsplan Scheepvaartkwartier heeft uitgebreid aandacht voor de cultuurhistorische- en
architectonische waarden in de wijk, die ook juridisch verankerd zijn.
10.8.8 Positieve ontwikkeling beleidsdocumenten niet concreet
De genoemde beleidsdocumenten spreken zich positief uit voor gewenste positieve ontwikkeling van het
Scheepvaartkwartier, maar hoe vertaalt die doorwerking zich concreet?
Commentaar
De verschillende beleidsdocumenten zijn beschreven in hoofdstuk twee van het bestemmingsplan. Bij
de betreffende beleidsdocumenten is aangegeven in hoeverre sprake is van een impact voor het
Scheepvaartkwartier en het bestemmingsplan. Alle beleidsdocumenten zijn vastgesteld en daarom
naast elkaar van toepassing. Veelal omschrijven de beleidsdocumenten een visie op hoofdlijnen en op
lange termijn.
10.8.9 Verkeersplan Binnenstad isoleert wijk
Het verkeersplan Binnenstad isoleert verkeerskundig het Scheepvaartkwartier nog meer dan thans al het
geval is. Zij de consequenties daarvan voor het Scheepvaartkwartier in kaart gebracht en wat houden
deze in?
Commentaar
Het bestemmingsplan heeft de verkeers- en verblijfsgebieden in het Scheepvaartkwartier verankerd in het
bestemmingsplan. In het verkeersplan Binnenstad zijn de verkeerskundige afwegingen gemaakt.
10.8.10 Evenementenbeleid ontbreekt
Het evenementenbeleid ontbreekt. De grote jaarlijkse evenementen en toeristenstromen hebben een
grote invloed op het Scheepvaartkwartier. Dit is zowel positief als negatief. Participanten geven aan dat
er grenzen moeten zijn aan de evenementen, want het moet niet ten koste van de wijk gaan.
Commentaar
Naar aanleiding van deze reactie is het evenementenbeleid in paragraaf 2.3.14 en 2.3.15 toegevoegd.
10.8.11 Gronden voor indicatie kleur Protocol
De gebiedsvisie heeft in de uitwerking van het genoemde Protocol voor bijzondere huisvesting een
functie, namelijk het instrument om op geobjectiveerde gronden de gemeentelijke indicatie oranje, ter
verlagen naar de indicatie groen. De gronden hiervoor ontbreken echter in de gebiedsvisie, dus is de
verlaging onterecht.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.12 Onduidelijke zinsnede beschermd stadsgezicht
Participanten vragen zich af wat in paragraaf 3.3.1 met de zinssnede '...dient er binnen twee jaar een
bestemmingsplan beschikbaar te zijn waarin de historische kwaliteiten van het rijksbeschermd
stadsgezicht en de relatie tot eventuele toekomstige ontwikkelingen vastliggen' wordt bedoeld.
Commentaar
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De stelling is juist. Ingevolge artikel 36, lid 1 van de Monumentenwet 1988 wordt slechts de
mogelijkheid geschapen bij het besluit tot aanwijzing een termijn te stellen. De toelichting is hierop
aangepast. Doordat die aanwijzing reeds was verwerkt in het thans nog geldende beschermd
stadsgezicht Scheepvaartkwartier kan in dit mnieuwe bestemmings worden volstaan met het overnemen
van de waarden uit het beschermd stadsgezicht. Dat is ook gebeurd.

10.8.13 Index horecakaart verwarrend
De index bij het horecakaartje in paragraaf 4.2.5 is verwarrend. Het Scheepvaartkwartier zou enkel
consolidatiebeleid kennen.
Commentaar
Het kaartje komt uit het geldende horecabeleid. Uit de tekst blijkt dat ingezet wordt op consolideren. Op
het beleid kan een uitzondering worden gemaakt voor de vestiging van dag- en avondhoreca die de
toeristische en recreatieve functie van het gebied versterken. Uitbreiding van horeca is met name
mogelijk aan het Willemsplein, de kades en meer beperkt aan de Van Vollenhovenstraat en Veerhaven.
10.8.14 Status opvang gedetineerden Exodus
Participanten vragen zich af of 'Exodus' (opvang gedetineerden) aan de Westzeedijk ook deel uit maakt
van het geheel van voorzieningen ten behoeve van maatschappelijke opvang.
Commentaar
Exodus is voorziening voor ex-gedetineerden die mogelijk is binnen een bestemming die wonen toelaat.
Bijzondere doelgroepen, bedoeld in het beleid huisvesting bijzondere doelgroepen Rotterdam, kunnen
enkel gehuisvest worden binnen een bijzondere woonbestemming. Een dergelijke bestemming is niet in
het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier opgenomen.

10.8.15 Welke doelgroepen voor Bijzonder woongebouw
Participanten vinden het begrip 'bijzonder woongebouw' onduidelijk. Welke doelgroepen kunnen hier
opgevangen worden?
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.16 Deelgemeente adviseert wethouder
Volgens participanten klopt de zinsnede 'en de keuze voor de locatie vallen dus onder primaire
verantwoordelijkheid van de deelgemeente centrum' in paragraaf 4.3.2. niet. De deelgemeente adviseert
enkel de wethouder, die uiteindelijk kiest.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.17 Kleuren op kaart zoneringskader
De zin 'andere wijken zijn in het zoneringskader oranje/rood' is niet correct' in paragraaf 4.3.2 is niet
correct, want de betreffende kaart geeft aan dat de wijken CS-kwartier en Dijkzigt zelfs geel scoren.
Geredeneerd volgens het Protocol zou eerst in die wijken naar een voorziening 'intensief beschermd
wonen' gezocht hebben moeten worden alvorens te zoeken in het Wijnhavengebied en het
Scheepvaartkwartier.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
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10.8.18 Angst voor criminele activiteiten
Participanten zijn bang dat de bewoners van de voorziening intensief beschermd wonen criminele
activiteiten ontplooien in het Scheepvaartkwartier om aan hun verslavingsmiddelen te komen.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.19 Onbekend onderzoek naar praktijkresultaten
Participanten vragen zich af welk onderzoek de zin ' de aanpak zoals nu toegepast, leidt op lange
termijn tot de beste resultaten voor alle partijen' in paragraaf 4.3.2. rechtvaardigt.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.20 Hoge kosten bij eventueel tijdelijk gebruik
Hoe verhoudt het feit dat een voorziening bij herhaalde overlast (al dan niet tijdelijk) kan worden
gesloten, met het uitgangspunt van de deelgemeente dat de opvang permanent is omdat de
verbouwingskosten ervan te hoog zijn voor tijdelijk gebruik? Als (tijdelijk) sluiten een serieuze optie is,
dan kies je op voorhand als gemeente en NAS toch niet voor een veel te duur pand?
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.21 Onbekend positief politieadvies
Participanten vragen zich af of er een positief politieadvies is t.a.v. deze voorziening op deze locatie.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.22 Keuze niet door participanten getoetst
Participanten zijn niet betrokken bij de keuze voor de locatie voor de voorziening. Participanten hebben
de keuze niet kunnen toetsen. De gemeente heeft een keuze gemaakt en is die vervolgens gaan
legitimeren.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.23 Lijst alternatieven is openbaar
De zin 'de lijst alternatieven is overigens niet openbaar' in paragraaf 4.3.2 is niet meer van toepassing
want middels een WOB procedure is de lijst inmiddels openbaar geworden.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.24 Hoogte verbouwingskosten
Participanten geven aan dat de verbouwingskosten van het monument meer bedragen dan de genoemde
200.000. Dit blijkt uit het WOB stuk.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.25 Mogelijk misbruik nooduitgang
Participanten maken zich zorgen over de locatie van de nooduitgang van het gebouw (eventueel aan de
binnentuin?) en dat bewoners van deze uitgang misbruik maken.
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Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.26 Verhoogd brandrisico
Participanten zijn bang voor een verhoogd brandrisico bij het ingebruik nemen van de voorziening en
vragen of er een brandweerrapport beschikbaar is.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.27 Wijk heeft doelgroep niets te bieden
Participanten geven aan dat onbehandelbare verslaafden niet kunnen terugkeren in de maatschappij en
het Scheepvaartkwartier hen daarmee niets te bieden heeft.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.28 Waar worden drugs genuttigd
Participanten vragen zich af waar de bewoners hun dagelijks portie drank en drugs gaan nuttigen,
aangezien het volgens de huisregels binnenshuis niet mag.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.29 Waar zijn voorzieningen met minder zelfstandigheid
Participanten vragen zich af waar de voorzieningen met minder zelfstandigheid zijn gevestigd.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.30 Er zijn geen afpraken met bewoners gemaakt
Participanten merken op, dat aangegeven wordt dat er afspraken zijn gemaakt met de
bewoners. Maar die afspraken zijn er niet.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.31 Er is geen beheerconvenant
Volgens participanten is er geen beheerconventant met de politie en stadstoezicht.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.32 Geen zitting in beheercommissie
De VOS en stichting Wijkbelangen zullen geen zitting nemen in de door de gemeente gewenste
beheercommissie, laat staan dat ze hun handtekeningen zetten op een door de gemeente gewenst
beheerconvenant.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
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10.8.33 Meer dan minimale kans op overlast
Participanten zijn het niet eens dat er slechts een minimale kans op overlast zou zijn door de
voorziening. Zij baseren zich daartoe op een brief van Wethouder Florijn aan de gemeenteraad dd
28.11.2012 en op haar schriftelijke reactie daar weer op dd 17.01.12.
Commentaar
Zie commentaar bij subparagraaf 10.8.3.
10.8.34 Ontbreken van ontwikkeling hotel
Participanten geven aan dat in paragraaf 4.5 de mogelijke vernieuwbouw van het Tulip Inn en Martime
hotel, de beoogde aanpassing van het Willemsplein en de opname van bestaande parkeerplaatsen niet
is genoemd. Waarom ontbreken deze ontwikkelingen?
Commentaar
Naar aanleiding van deze reactie worden de plannen van het Maritime hotel en hotel Tulip Inn genoemd
in paragraaf 4.5 van de toelichting. Het opnemen van de bestaande parkeerplaatsen in het
bestemmingsplan wordt standaard in alle bestemmingsplannen geregeld en is geen ontwikkeling.
10.8.35 Hoeveelheid horeca is meer dan genoeg
Participanten vragen zich af of, gelet op de horecanota, niet meer dan genoeg horecagelegenheden in
het Scheepvaartkwartier zijn gevestigd.
Commentaar
Uit de tekst uit de horecanota 2012- 2016 blijkt dat het Scheepvaartkwartier valt in het algemeen
gebiedskader 'gemengd woongebied'. Uitbreiding van horeca is toegestaan, waarbij op straat/pandniveau
beoordeeld wordt of de horeca ondersteunend is aan de primaire functie van de betreffende straat
(winkelen, cultuur, uitgaan). Er vindt monitoring plaats of de druk van de horeca op de openbare orde en
het woon- en leefklimaat niet te groot wordt.

10.9

Participatie Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier

10.9.1 Dunyafestival verdwijnt
Het Dunyafestival verdwijnt na de komende editie, door een fusie met het Zomercarnaval
Commentaar
De toelichting is hierop aangepast.
10.9.2 Wenselijkheid evenemententerrein Parklaan
In plaats van het Willemsplein blijkt de Parklaan mede te zullen worden bestemd als
evenemententerrein. Voorziet de nieuwe bestemming van de Parklaan wel in een evenemententerrein. Is
dit daadwerkelijk wenselijk?
Commentaar
Het bestemmingsplan regelt niet op welke locaties evenementen mogen worden gehouden. Hiervoor
wordt verwezen naar paragraaf 2.3.14 en 2.3.15 van de toelichting. Hier is het evenementenbeleid
beschreven.
10.9.3 Naam museum
Op pagina 26 wordt in de 6de regel van onder het Historisch Museum genoemd, dit moet echter het
Natuurmuseum zijn.
Commentaar
De toelichting is hierop aangepast.
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10.9.4 Plan mist paragraaf openbaar vervoer
Participanten missen een paragraaf over het openbaar vervoer, met name ten aanzien van het ontbreken
van openbaar vervoer in het westelijk deel van het Scheepvaartkwartier (Nieuwe Westerlaantoren).
Daarnaast wordt gevraagd aandacht te schenken aan openbaar vervoersverbindingen over het water.
Commentaar
In paragraaf 3.1 is aandacht besteed aan het openbaar vervoer in het Scheepvaartkwartier. Het
ontbreken van openbaar vervoer in het westelijke deel van het Scheepvaartkwartier komt niet aan bod.
Voor een uitbreiding van het openbaar vervoer netwerk in het westelijke deel van het Scheepvaartkwartier
zijn geen plannen.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Archeologische waarden
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Bijlage 2 M onumenten en beeldbepalende objecten
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Monumenten en beeldbepalende objecten in het Scheepvaartkwartier
Naam monument

Monument-nummer Hoofd adres(sen)

Monumentenstatus

Baden Powelllaan 12

32733

Baden Powelllaan 12

Rijksmonument

Baden Powelllaan 14

32734

Baden Powelllaan 14

Rijksmonument

Baden Powelllaan 2

C-003c
Voorbeschermd

Baden Powelllaan 2

Rijksmonument

Calandstraat 10

32739

Calandstraat 10

Rijksmonument

Calandstraat 12

32740

Calandstraat 12

Rijksmonument

Calandstraat 14-22

32745

Calandstraat 14

Rijksmonument

Calandstraat 2

32735

Calandstraat 2

Rijksmonument

Calandstraat 38

32743

Calandstraat 38

Rijksmonument

Calandstraat 4

32736

Calandstraat 4

Rijksmonument

Calandstraat 5, 7, 11

513902

Calandstraat 5

Rijksmonument

Calandstraat 6

32737

Calandstraat 6

Rijksmonument

Calandstraat 8

32738

Calandstraat 8

Rijksmonument

Droogleever Fortuynplein
(Bij 4 Toegangshek park)

Gemeentelijk Monument

Droogleever Fortuynplein
2-6

513906

Droogleever
Fortuynplein 2

Rijksmonument

Het Park

voorbeschermd

Javastraat 10

32777

Javastraat 10

Rijksmonument

Javastraat 12

32778

Javastraat 12

Rijksmonument

Javastraat 14

32779

Javastraat 14

Rijksmonument

Javastraat 2

32773

Javastraat 2

Rijksmonument

Javastraat 4

32774

Javastraat 4

Rijksmonument

Javastraat 6

32775

Javastraat 6

Rijksmonument

Javastraat 8

32776

Javastraat 8

Rijksmonument

Kievitslaan ( Park
Schoonoord)

513889

Kievitslaan 8

Rijksmonument

Kievitslaan (Brug
Schoonoord)

513888

Kievitslaan 8

Rijksmonument

Kievitslaan (Toegangshek
Schoonoord)

513891

Kievitslaan 8

Rijksmonument

Kievitslaan 8

513890

Kievitslaan 8

Rijksmonument

Koningin Emmaplein
1,2..15

513898

Koningin Emmaplein 1

Rijksmonument

Koningin Emmaplein
Complex

513895

Maasstraat 11

32789

Maasstraat 11

Rijksmonument

Maasstraat 13

32790

Maasstraat 13

Rijksmonument

Maasstraat 15

32791

Maasstraat 15

Rijksmonument

Rijksmonument

Rijksmonument

Maasstraat 17

32792

Maasstraat 17

Rijksmonument

Maasstraat 3

32786

Maasstraat 3

Rijksmonument

Maasstraat 5

32801

Maasstraat 5

Rijksmonument

Maasstraat 7

32788

Maasstraat 7

Rijksmonument

Maastunnel (incl.
's-Gravendijkwaltracé)

voorbeschermd

Park (Standbeeld Tollens)

32802

Park

Rijksmonument

Parkhaven 20 (Euromast)

E-125

Parkhaven 20

Rijksmonument

Parkkade 1

Beeldbepalend Object

Parkkade 1

Rijksmonument

Parkkade 30

C-003a
Voorbeschermd

Rijksmonument

Parkkade 31

C-003b
Voorbeschermd

Parkkade 31

Rijksmonument

Parklaan (Bij 17 Brug)

513894

Parklaan 17

Rijksmonument

Parklaan (monument)
Parklaan 1

Beeldbepalend Object
32803

Parklaan 1

Rijksmonument

Parklaan 10

Parklaan 10

Beeldbepalend Object

Parklaan 12

Parklaan 12

Beeldbepalend Object

Parklaan 14

513915

Parklaan 14

Rijksmonument

Parklaan 15

32806

Parklaan 15

Rijksmonument

Parklaan 15 K2

513919

Parklaan 17

513893

Rijksmonument
Parklaan 17

Rijksmonument

Parklaan 18

Parklaan 18

Beeldbepalend Object

Parklaan 20

Parklaan 20

Beeldbepalend Object

Parklaan 22

Parklaan 22

Beeldbepalend Object

Parklaan 24 (Parkstraat 2) 46874

Parklaan 24

Rijksmonument

Parklaan 26

Parklaan 26

Gemeentelijk Monument

Parklaan 28

Parklaan 28

Gemeentelijk Monument

Parklaan 3

Rijksmonument

Parklaan 38

Parklaan 38

Beeldbepalend Object

Parklaan 40

Parklaan 40

Beeldbepalend Object

Parklaan 44

Parkstraat (zie
Parkstraat 46)

Beeldbepalend Object

Parklaan 46

Parklaan 46

Beeldbepalend Object

Parklaan 5

Parklaan 5

Gemeentelijk Monument

Parklaan 3

32804

Parklaan 8

513914

Parklaan 8

Rijksmonument

Parklaan 9

32805

Parklaan 9

Rijksmonument

Parkstraat 10

Parkstraat 10

Gemeentelijk Monument

Parkstraat 4

Parkstraat 4

Beeldbepalend Object

Parkstraat 5

Parkstraat 5

Beeldbepalend Object

Rivierstraat 1-139

32741

Rivierstraat 1

Rijksmonument

Rivierstraat 2

32808

Rivierstraat 2

Rijksmonument

Rivierstraat 280-286

32812

Rivierstraat 280

Rijksmonument

Rivierstraat 4

32809

Rivierstraat 4

Rijksmonument

Rivierstraat 6

32810

Rivierstraat 6

Rijksmonument

Rivierstraat 8

32811

Rivierstraat 8

Rijksmonument

Van Vollenhovenstraat 11

513909

Van Vollenhovenstraat
11

Rijksmonument

Van Vollenhovenstraat 15A 513900

Van Vollenhovenstraat
15

Rijksmonument

Van Vollenhovenstraat
15ABC Complex

513899

Van Vollenhovenstraat
15B-15 C

513901

Rijksmonument
Van Vollenhovenstraat
15

Rijksmonument

Van Vollenhovenstraat 17

Van Vollenhovenstraat
17

Gemeentelijk Monument

Van Vollenhovenstraat 19

Van Vollenhovenstraat
19

Gemeentelijk Monument

Van Vollenhovenstraat 23

Van Vollenhovenstraat
23

Gemeentelijk Monument

Van Vollenhovenstraat 27

Van Vollenhovenstraat
27

Gemeentelijk Monument

Van Vollenhovenstraat 29

Van Vollenhovenstraat
29

Beeldbepalend Object

Van Vollenhovenstraat 31

Van Vollenhovenstraat
31

Gemeentelijk Monument

Van Vollenhovenstraat 33

Van Vollenhovenstraat
33

Gemeentelijk Monument

Van Vollenhovenstraat 34

Van Vollenhovenstraat
34

Gemeentelijk Monument

Van Vollenhovenstraat 35

Van Vollenhovenstraat
35

Beeldbepalend Object

Van Vollenhovenstraat 40
36

Van Vollenhovenstraat
36

Beeldbepalend Object

Van Vollenhovenstraat 4260

Van Vollenhovenstraat
60

Beeldbepalend Object

Houtlaan 37

Rijksmonument

Van Vollenhovenstraat 62

513911

Van Vollenhovenstraat 7

Van Vollenhovenstraat 7 Gemeentelijk Monument

Veerdam 1

513912

Veerdam 1

Rijksmonument

Veerhaven 12-13

32814

Veerhaven 13

Rijksmonument

Veerhaven 14-15

513913

Veerhaven 15

Rijksmonument

Veerhaven 16

Beeldbepalend Object

Veerhaven 16-18

Veerhaven 2

513916

Parklaan 6

Rijksmonument

Veerhaven 7

513910

Veerhaven 7

Rijksmonument

Veerkade (Fontein)

Beeldbepalend Object

Veerkade 1

32815

Veerkade 1

Rijksmonument

Veerkade 2

32816

Veerkade 2

Rijksmonument

Veerkade 3

32817

Veerkade 3

Rijksmonument

Veerkade 5

32818

Veerkade 5

Rijksmonument

Veerkade 6

32819

Veerkade 6

Rijksmonument

Veerkade 7

32820

Veerkade 7

Rijksmonument

Veerkade 8 A

32821

Veerkade 8 B

32822

Veerkade 8

Rijksmonument

Veerkade 9

32823

Veerkade 9

Rijksmonument

Westerkade 10-11

32824

Westerkade 11

Rijksmonument

Westerkade 1-6

513917

Westerkade 1

Rijksmonument

Westerkade 20;21

32825

Westerkade 21

Rijksmonument

Westerkade 22

32826

Westerkade 22

Rijksmonument

Westerkade 23

32827

Westerkade 23

Rijksmonument

Westerkade 24,25-26

32828

Westerkade 25

Rijksmonument

Westerkade 29

Westerkade 29

Beeldbepalend Object

Westerlaan 1

Westerlaan 1

Gemeentelijk Monument

Westerstraat 29

Rijksmonument

Westerstraat 39

Beeldbepalend Object

Westerstraat 29,37

32837

Westerstraat 39

Rijksmonument

Westerstraat 42

32838

Maasstraat 1

Rijksmonument

Westerstraat 44

32839

Westerstraat 44

Rijksmonument

Westerstraat 46

32840

Westerstraat 46

Rijksmonument

Westerstraat 48

32841

Westerstraat 48

Rijksmonument

Westerstraat 50

32842

Westerstraat 50

Rijksmonument

Westerstraat 52-56

32843

Westerstraat 52

Rijksmonument

Westplein 1,2,3

513903

Houtlaan 76

Rijksmonument

Westplein 11

513905

Westplein 11

Rijksmonument

Westplein 12,13,14

Westplein 12

Gemeentelijk Monument

Westplein 5

Westplein 5

Gemeentelijk Monument

Westplein 6

Westplein 6

Gemeentelijk Monument

Westplein 7

Westplein 7

Gemeentelijk Monument

Westplein 8

Westplein 8

Gemeentelijk Monument

Westplein 9

Rijksmonument

Westplein 9-10

513904

Westzeedijk (Bij 375
Parksluizen, 1e
Parkhavenbrug)

voorbeschermd

Rijksmonument

Westzeedijk (Bij 375
Parksluizen, 2e
Parkhavenbrug)

voorbeschermd

Rijksmonument

Westzeedijk (Bij 375
Parksluizen, Schutsluis)

voorbeschermd

Rijksmonument

Westzeedijk 102-108

513897

Westzeedijk 102

Rijksmonument

Westzeedijk 110

513908

Westzeedijk 110

Rijksmonument

Westzeedijk 112-122

Westzeedijk 114

Beeldbepalend Object

Westzeedijk 124

Westzeedijk 124

Gemeentelijk Monument

Westzeedijk 126

Rijksmonument

Westzeedijk 164

Gemeentelijk Monument

Westzeedijk 126-130

513907

Westzeedijk 164-270
Westzeedijk 92-98

513896

Westzeedijk 92

Rijksmonument

Willemskade 13

E-120

Westerstraat 10

Gemeentelijk Monument

Willemskade 19

32793

Willemskade 19

Rijksmonument

Willemskade 20

32845

Willemskade 20

Rijksmonument

Willemskade 21

32846

Willemskade 21

Rijksmonument

Willemskade 23

Beeldbepalend Object

Willemskade 23,24
Willemskade 25

32847

Veerkade 10

Rijksmonument

Zeemansstraat 10

32854

Zeemansstraat 10

Rijksmonument

Zeemansstraat 12

32855

Zeemansstraat 12

Rijksmonument

Zeemansstraat 14

32856

Zeemansstraat 14

Rijksmonument

Zeemansstraat 16

32857

Zeemansstraat 16

Rijksmonument

Zeemansstraat 7-11

32852

Zeemansstraat 7

Rijksmonument

Zeemansstraat 8

32853

Zeemansstraat 8

Rijksmonument
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Uitspraak 201307868/1/R4
Datum van uitspraak: woensdag 3 september 2014
Tegen:

de raad van de gemeente Rotterdam

Proceduresoort:

Eerste aanleg - meervoudig

Rechtsgebied:

Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Zuid-Holland

201307868/1/R4.
Datum uitspraak: 3 september 2014
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak in het geding tussen:
1. de stichting Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk (hierna: Stichting Wijkbelangen
Scheepvaartkwartier), gevestigd te Rotterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Middelharnis Vastgoed II B.V. (hierna:
Middelharnis B.V.), gevestigd te Rotterdam,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zalmhaven Beheer B.V. en de commanditaire
vennootschap Zalmhaven C.V. (hierna tezamen en in enkelvoud: Zalmhaven), beide gevestigd te Amsterdam
Zuidoost, gemeente Amsterdam,
appellanten,
en
de raad van de gemeente Rotterdam,
verweerder.
Procesverloop
Bij besluit van 4 juli 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Scheepvaartkwartier" gewijzigd vastgesteld.
Tegen dit besluit hebben Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier, Middelharnis B.V. en Zalmhaven
beroep ingesteld.
De raad heeft een verweerschrift ingediend.
Middelharnis B.V., Zalmhaven, de raad, de naamloze vennootschap LSI project investment N.V. en de
besloten vennootschap LSI Zalmhaven office development B.V. (hierna tezamen en in enkelvoud: LSI) en de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KST B.V. (thans: Rotortug B.V.) hebben nadere
stukken ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 4 juli 2014, waar Stichting Wijkbelangen
Scheepvaartkwartier, vertegenwoordigd door ir. L.C. in ’t Veld en C.W. van Raalten, Zalmhaven,
vertegenwoordigd door mr. M.E.P. Wannet en ing. E.J. van Leeuwen, bijgestaan door mr. R.J.G. Bäcker,
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advocaat te Den Haag, en de raad, vertegenwoordigd door mr. S.B.H. Fijneman en ir. R. Volman, beiden
werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts zijn ter zitting gehoord Rotortug B.V., vertegenwoordigd
door mr. E. Lems, advocaat te Rotterdam, en LSI, vertegenwoordigd door mr. B.M. Hellendoorn, bijgestaan
door mr. M.J. Woodward, advocaat te Rotterdam.
Overwegingen
Toetsingskader
1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen
en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling
toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden
beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft
kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de
Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in
strijd met het recht.
Het plan
2. Het plan voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling voor het Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe
Werk en Het Park. Het plan voorziet onder meer in een horecapaviljoen met kantoorruimte ter hoogte van
Westerkade 1 of ter hoogte van Westerkade 7-9 en een conserverende planregeling voor gronden aan de
Gedempte Zalmhaven en de Houtlaan. Rotortug B.V. is de beoogde gebruiker van de kantoorruimte in het
paviljoen.
Omvang van de beroepen
3. Ter zitting heeft Zalmhaven haar beroep ingetrokken, voor zover het beroep geen betrekking heeft op het
plandeel met de bestemming "Gemengd-3" voor de gronden van Zalmhaven aan de Gedempte Zalmhaven en
de Houtlaan.
4. In het beroepschrift heeft Middelharnis B.V. betoogd dat het voorziene horecapaviljoen ter hoogte van
Westerkade 1 of ter hoogte van Westerkade 7-9 leidt tot aantasting van de cultuurhistorische waarden en
zichtlijnen, in strijd is met de door provinciale staten vastgestelde Verordening Ruimte, actualisatie 2012
(hierna: Verordening Ruimte) en het gemeentelijke horecabeleid, voorts leidt tot parkeeroverlast en financieel
niet uitvoerbaar is.
Middelharnis B.V. heeft op 26 juni 2014 een brief aan de Afdeling gezonden. In deze brief staat het volgende:
"Zoals in het verweerschrift is toegelicht, hebben betrokken partijen - het gemeentebestuur, KST B.V. en
appellante - afspraken gemaakt over de verplaatsing van het kantoor- en horecapaviljoen waartegen
appellante bezwaar heeft. Het bestreden bestemmingsplan geeft twee mogelijke locaties voor een dergelijk
paviljoen op de Westerkade: de locatie op de hoek Westerkade/Veerhaven (de oude locatie) en een meer
westelijk gelegen locatie (de nieuwe locatie). Gelet op voornoemde afspraken legt appellante zich neer bij de
realisatie van een paviljoen op de nieuwe locatie." Dit betekent dat het bezwaar betreffende de aantasting van
de zichtlijnen en de cultuurhistorische waarden, voor zover gericht tegen het mogelijke paviljoen ter hoogte
van Westerkade 7-9, is komen te vervallen. De bezwaren betreffende de Verordening Ruimte, het
horecabeleid, de parkeeroverlast en de financiële uitvoerbaarheid, zoals verwoord in het beroepschrift zien
niet specifiek op één van beide locaties, maar op de mogelijkheid dat op het desbetreffende deel van de kade
een horecapaviljoen wordt gerealiseerd. Nu Middelharnis B.V. blijkens de brief geen bezwaren meer heeft
tegen het voorziene horecapaviljoen ter hoogte van Westerkade 7-9 en daarmee heeft aanvaard dat op de
Westerkade op die locatie een horecapaviljoen wordt gerealiseerd, begrijpt de Afdeling de brief van 26 juni
2014 aldus dat deze niet specifiek op één van beide locaties toegespitste bezwaren zijn komen te vervallen en
geen bespreking meer behoeven.
Ontvankelijkheid
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5. Rotortug B.V. betoogt dat Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier niet als belanghebbende bij het
bestreden besluit kan worden aangemerkt, omdat zij niet rechtstreeks wordt geraakt in het belang dat zij
krachtens haar statuten behartigt en geen feitelijke werkzaamheden heeft.
5.1. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt onder
belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
Ingevolge het derde lid worden ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede beschouwd de
algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke
werkzaamheden in het bijzonder behartigen.
5.2. Ingevolge artikel 2 van de statuten van Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier stelt de stichting zich
tot doel het in het algemeen in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid en het maatschappelijk
welzijn in het gebied te Rotterdam, dat omsloten wordt door de Parkhaven, Westzeedijk/Vasteland en de rivier
"De Nieuwe Maas", als wijk bekend onder de naam "Scheepvaartkwartier", in ambtelijke kringen ook genoemd
"Het Nieuwe Werk", zulks met optimale participatie van zijn bevolking, waaronder worden verstaan de
bewoners van deze wijk alsmede de personen, werkzaam in de aldaar gevestigde ondernemingen,
instellingen, verenigingen en verbanden. Voorts het bevorderen van medeverantwoordelijkheid, het kritisch
denken over eigen omgeving en het stimuleren van zelfwerkzaamheid op velerlei gebied door de bevolking, en
tenslotte in het bijzonder het fungeren als overleg- en adviesorgaan voor de gemeentelijke autoriteiten en
diensten.
Het plangebied valt binnen het werkgebied van Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier.
Naast de doelstelling van Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier is, om te kunnen bepalen of haar
belang rechtstreeks is betrokken bij het bestreden besluit, van belang of de stichting feitelijke werkzaamheden
verricht. Ter zitting heeft Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier gesteld dat de stichting, naast het
voeren van deze en andere gerechtelijke procedures, onder meer een website heeft, een nieuwsbrief verstuurt
en overleg voert met de gemeente over de inrichting en de leefbaarheid van de wijk.
Gelet op de doelstellingen en de feitelijke werkzaamheden van Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier is
de Afdeling van oordeel dat de stichting door het bestreden besluit rechtstreeks wordt geraakt in een belang
dat zij krachtens haar doelstellingen en feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigt. De stichting is dan
ook belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb. De Afdeling ziet dan ook geen
aanleiding het beroep van Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier om deze reden niet-ontvankelijk te
verklaren.
6. De raad en Rotortug B.V. betogen dat Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier geen procesbelang
meer heeft bij de beoordeling van het bestreden besluit, nu het bestuur in de bestuursvergadering van 22
oktober 2013 heeft besloten tot opheffing van de stichting.
6.1. Ter zitting heeft Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier toegelicht dat in de bestuursvergadering van
22 oktober 2013 is besloten tot opheffing, maar dat dit moet worden gezien als een voornemen en dat lopende
zaken, waaronder de onderhavige procedure, worden afgehandeld. Het voorstel tot opheffing zal nog in een
algemene vergadering aan alle wijkbewoners worden voorgelegd. Nu Stichting Wijkbelangen
Scheepvaartkwartier nog niet is opgeheven, heeft de stichting naar het oordeel van de Afdeling belang bij de
beoordeling van het bestreden besluit.
7. Het beroep van Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier voor zover gericht tegen de vaststelling van de
plandelen met de bestemming "Horeca" en de functieaanduiding "kantoor" ter hoogte van de Westerkade 1 en
de Westerkade 7-9 steunt niet op een bij de raad naar voren gebrachte zienswijze.
Ingevolge artikel 8:1 van de Awb in samenhang gelezen met artikel 8:6 en artikel 2 van bijlage 2 alsmede met
artikel 6:13, kan door een belanghebbende geen beroep worden ingesteld tegen onderdelen van het besluit tot
vaststelling van een bestemmingsplan waarover hij bij het ontwerpplan geen zienswijze naar voren heeft
gebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dit te hebben nagelaten.
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Het beroep is derhalve slechts ontvankelijk voor zover het is gericht tegen de wijzigingen die ten opzichte van
het ontwerpplan zijn aangebracht, en slechts voor zover het aannemelijk is dat Stichting Wijkbelangen
Scheepvaartkwartier hierdoor in een ongunstiger positie is geraakt. Deze wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpplan omvatten, voor zover hier van belang:
- de verhoging van de maximaal toegestane bouwhoogte binnen het plandeel met de bestemming "Horeca" en
de functieaanduiding "kantoor" ter hoogte van Westerkade 1 van 4,5 m naar 4,64 m;
- het toekennen van de bestemming "Horeca" en de functieaanduiding "kantoor" op de Westerkade, ter hoogte
van Westerkade 7-9.
Gelet op het voorgaande is het beroep van Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier niet-ontvankelijk, voor
zover gericht tegen het plandeel met de bestemming "Horeca" en de functieaanduiding "kantoor" ter hoogte
van Westerkade 1, met uitzondering van de toegenomen bouwhoogte van 4,5 m tot 4,64 m.
De beroepen van Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier en Middelharnis B.V.
8. Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier betoogt dat er onduidelijkheden zijn in de besluitvorming over
het bestemmingsplan en dat de raad ten onrechte geen ruimtelijke overwegingen ten grondslag heeft gelegd
aan de mogelijkheid voor een horecapaviljoen aan de Westerkade. Volgens de stichting staat voorts niet vast
dat er behoefte is aan de voorziene horeca en kantoorruimte. De stichting vreest dat het gehele pand gebruikt
zal worden als kantoorruimte, terwijl elders in het plangebied veel kantoorruimte leegstaat. Stichting
Wijkbelangen Scheepvaartkwartier voert verder aan dat het gebruik van het kantoor gepaard zal gaan met het
afmeren van een ponton voor sleepboten aan de kade, hetgeen volgens haar negatieve gevolgen heeft voor
het gebruik en aanzicht van de voormalige veerhaven. Tot slot betoogt de stichting dat het voorziene
horecapaviljoen zal leiden tot aantasting van het uitzicht van omwonenden.
Middelharnis B.V. betoogt dat het voorziene horecapaviljoen ter hoogte van Westerkade 1 leidt tot een
onaanvaardbare aantasting van de aanwezige cultuurhistorische waarden en zichtlijnen. Daartoe voert zij aan
dat het Scheepvaartkwartier in 1977 is aangewezen als beschermd stadsgezicht en dat de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (hierna: RACM, thans de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)
op 31 oktober 2008 een negatief advies heeft gegeven voor het paviljoen ter hoogte van Westerkade 1.
8.1. De raad stelt dat het vorige plan al voorzag in een horecapaviljoen ter hoogte van Westerkade 1 met
dezelfde omvang en vrijwel dezelfde bouwhoogte als in het voorliggende plan is opgenomen. Over de
mogelijkheid voor het bouwen van een paviljoen ter hoogte van Westerkade 7-9 stelt de raad dat deze
mogelijkheid de uitkomst is van een minnelijke oplossing tussen de beoogde gebruiker van het kantoordeel
Rotortug B.V. en de gemeente. Dit bedrijf is thans elders aan de Nieuwe Maas gevestigd, maar dient vanwege
ruimtelijke ontwikkelingen aldaar te worden verplaatst. Gelet op de specifieke activiteiten van Rotortug B.V.,
zoals de verkoop van sleepboten, is een locatie aan het water gewenst, aldus de raad. Verder stelt de raad
zich op het standpunt dat het voorziene paviljoen niet leidt tot onevenredige aantasting van de zichtlijnen en
de cultuurhistorische waarden. Indien het paviljoen ter hoogte van Westerkade 7-9 wordt gebouwd worden de
zichtlijnen en de cultuurhistorische waarden vrijwel niet aangetast, doordat het paviljoen dan, gezien vanuit de
Oude Veerhaven, wegvalt achter de bestaande bebouwing.
8.2. Ingevolge artikel 11, lid 11.1, aanhef en onder a, van de planregels zijn de voor "Horeca" aangewezen
gronden bestemd voor horeca.
Ingevolge lid 11.1, onder c, is ter plaatse van de twee locaties met de functieaanduiding "kantoor" op één van
beide locaties een horecapaviljoen toegestaan. In het horecapaviljoen is tevens een gebruik als kantoor tot
maximaal 40 m2 bedrijfsvloeroppervlak (hierna: b.v.o.) toegestaan; dit betreft een paviljoen aan de
Westerkade.
8.3. Op pagina 29 van de plantoelichting staat dat het voornemen bestaat om bij de Veerhaven een
horecapaviljoen met kantoorruimte te realiseren ter hoogte van Westerkade 1. In het vorige plan was op deze
locatie ook een horecapaviljoen voorzien. Ten tijde van het bestreden besluit was op grond van artikel 19,
eerste lid, van de voormalige Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) een vrijstelling voor 100 m2
kantoorruimte binnen het horecapaviljoen verleend. Tevens is een bouwvergunning voor het paviljoen ter
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hoogte van Westerkade 1 verleend. Ten tijde van het bestreden besluit waren de vrijstelling en de
bouwvergunning nog niet onherroepelijk. Naar aanleiding van een zoektocht van het college van
burgemeester en wethouders naar alternatieve locaties voor het beoogde paviljoen en de positieve reacties
van belanghebbenden daarop is in het onderhavige plan ervoor gekozen om voor het paviljoen twee locaties
op te nemen, ter hoogte van Westerkade 1 en ter hoogte van Westerkade 7-9, waarbij het paviljoen op één
van beide locaties mag worden gerealiseerd. Gelet hierop en gelet op de specifieke, maritieme
bedrijfsactiviteiten van Rotortug B.V. en de noodzaak tot verplaatsing van het huidige, eveneens aan het water
gelegen, kantoor van Rotortug B.V., bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat de raad geen ruimtelijke
motieven aan zijn besluitvorming ten grondslag heeft gelegd.
Voor zover Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier vreest dat het gehele paviljoen zal worden gebruikt
als kantoor, overweegt de Afdeling dat in artikel 11, lid 11.1, onder c, van de planregels is vastgelegd dat het
gebruik van het paviljoen voor kantoordoeleinden is beperkt tot 40 m2 b.v.o.
Voorts heeft de raad uiteengezet dat deze locatie voor het kantoorpand van Rotortug B.V. in overleg met het
bedrijf is gekozen, nu het bedrijf van de huidige locatie moet vertrekken. Gelet op de specifieke activiteiten van
Rotortug B.V., waaronder de verkoop van sleepboten, is gekozen voor een kantoorlocatie aan het water. In
hetgeen Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor
het oordeel dat geen behoefte bestaat aan de voorziene kantoorruimte in het horecapaviljoen.
Wat betreft het betoog van Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier dat het uitzicht wordt aangetast door
het voorziene horecapaviljoen, overweegt de Afdeling dat er geen recht op een blijvend vrij uitzicht bestaat. De
stichting heeft niet aannemelijk gemaakt dat de aantasting van het uitzicht zodanig is dat de raad daaraan een
doorslaggevend belang had moeten toekennen.
8.4. Over de door Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier en Middelharnis B.V. gestelde aantasting van
de zichtlijnen en de cultuurhistorische waarden, overweegt de Afdeling als volgt. In het advies van de RACM
over het paviljoen ter hoogte van Westerkade 1 staat dat het paviljoen was toegestaan op grond van het toen
geldende bestemmingsplan, maar dat het - op de hoek gelegen en voor het rivierfront en het gezicht zeer
beeldbepalende - Westerkadehuis door het paviljoen voor een deel uit het zicht zal worden genomen. De
Westerkade heeft volgens de RACM vooral het karakter van een wandelpromenade, waarbij de aanwezigheid
van kleine horecapaviljoens aannemelijk is. De RACM heeft geen bezwaren tegen de bouw van een
horecapaviljoen, maar stelt wel dat de voorgenomen 100 m2 kantoor leidt tot oneigenlijk gebruik van de
Westerkade. De Afdeling is van oordeel dat, anders dan Middelharnis B.V. betoogt, de RACM niet negatief
over het voorziene paviljoen adviseert, maar enkel negatief adviseert over de toentertijd voorziene 100 m2
kantoor. Het onderhavige plan voorziet in maximaal 40 m2 kantoorruimte binnen het horecapaviljoen.
Middelharnis B.V. heeft niet aannemelijk gemaakt dat het paviljoen zoals in het plan voorzien, met deze
oppervlakte aan kantoorruimte, ter hoogte van Westerkade 1 leidt tot een zodanige aantasting van de
cultuurhistorische waarden of zichtlijnen dat de raad daaraan in redelijkheid een doorslaggevend belang had
moeten toekennen.
Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier heeft evenmin feiten of omstandigheden aangedragen waaruit
volgt dat de verhoging van de toegestane bouwhoogte of het mogelijke paviljoen ter hoogte van Westerkade 7
-9 dan wel de activiteiten van Rotortug B.V. leiden tot zodanige gevolgen voor de cultuurhistorische waarden
van de Westerkade of de Veerhaven dat de raad daaraan in redelijkheid een doorslaggevend belang had
moeten toekennen.
8.5. Gelet op het voorgaande ziet de Afdeling in hetgeen Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier heeft
aangevoerd geen aanleiding voor het oordeel dat de raad niet in redelijkheid voor de mogelijke locatie van het
horecapaviljoen ter hoogte van Westerkade 7-9 en de toegenomen bouwhoogte van 14 cm ten opzichte van
het ontwerpplan heeft kunnen kiezen. In hetgeen Middelharnis B.V. heeft aangevoerd ziet de Afdeling
evenmin aanleiding voor het oordeel dat de raad niet in redelijkheid heeft kunnen kiezen voor de mogelijke
locatie van het paviljoen ter hoogte van Westerkade 1.
De betogen falen.
9. De beroepen van Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier en Middelharnis B.V. zijn ongegrond.

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80681&q=...

16-10-2014

Uitspraak 201307868/1/R4 | Raad van State

Page 6 of 8

Het beroep van Zalmhaven
10. Zalmhaven betoogt dat de raad ten onrechte een concreet bouwvoornemen van Zalmhaven voor de
locatie tussen de Gedempte Zalmhaven en de Houtlaan niet in het plan heeft opgenomen. Daartoe voert
Zalmhaven aan dat in 2007 een ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwplan en op 22 februari
2011 een vrijstelling op grond van artikel 19, eerste lid, van de WRO is verleend. De omstandigheid dat het
college van burgemeester en wethouders bij besluit van 8 maart 2013 de verleende vrijstelling heeft
ingetrokken, doet volgens Zalmhaven niet af aan het concrete bouwvoornemen, nu de vrijstelling volgens
Zalmhaven is opgegaan in de van rechtswege verleende bouwvergunning en deze intrekking nog niet
onherroepelijk was ten tijde van het bestreden besluit. Verder voert Zalmhaven aan dat zij de bouwplannen
heeft geactualiseerd en gepresenteerd aan de omwonenden en het gemeentebestuur en er regelmatig overleg
is geweest tussen het gemeentebestuur en Zalmhaven over de bouwplannen.
10.1. De raad betwist dat sprake is van een concreet bouwplan van Zalmhaven. Volgens de raad is de
vrijstelling van 22 februari 2011 ingetrokken, omdat Zalmhaven, anders dan was voorgeschreven in de
vrijstelling, niet voor 1 mei 2012 een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft aangevraagd.
Voorts heeft Zalmhaven volgens de raad later weliswaar omgevingsvergunningen aangevraagd voor het
bouwen van woningen en kantoren aan de Houtlaan, maar zijn deze aanvragen buiten behandeling gesteld,
omdat de benodigde gegevens niet werden aangeleverd. Verder is de financiële haalbaarheid van het
bouwplan van Zalmhaven niet aangetoond, aldus de raad.
10.2. In het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening is een bestemmingsplan het ruimtelijke instrument waarin
de wenselijke toekomstige ontwikkeling van een gebied wordt neergelegd. De raad dient bij de vaststelling van
een bestemmingsplan rekening te houden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen,
voor zover dat initiatief voldoende concreet is en tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van
het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan
worden beoordeeld.
Het desbetreffende plandeel aan de Gedempte Zalmhaven en de Houtlaan was, met het oog op de
bouwplannen van Zalmhaven, in het ontwerpplan buiten het plangebied gelaten, maar is bij de gewijzigde
vaststelling van het plan conserverend bestemd. Zalmhaven heeft in 2007 een bouwplan en een ruimtelijke
onderbouwing gepresenteerd voor de bouw van kantoren en appartementen aan de Gedempte Zalmhaven en
de Houtlaan. Voor dit plan is bij besluit van 22 februari 2011 een vrijstelling op grond van artikel 19, eerste lid,
van de WRO verleend en voor dit plan zijn op enig moment aanvragen voor omgevingsvergunningen
ingediend. In 2011 heeft Zalmhaven het bouwplan aangepast, maar ter zitting heeft Zalmhaven gesteld dat
voor de vaststelling van het plan bekend was dat zij het bouwplan uit 2007 wenst te realiseren. Bovendien is
er tussen de gemeente en Zalmhaven veelvuldig overleg geweest over het voornemen van Zalmhaven. Naar
het oordeel van de Afdeling moet worden geconcludeerd dat hier sprake is van een voldoende concreet
voornemen dat tevens tijdig kenbaar was gemaakt. De omstandigheid dat het college van burgemeester en
wethouders de verleende vrijstelling heeft ingetrokken omdat de benodigde gegevens voor de
omgevingsvergunning niet op tijd waren aangeleverd, leidt niet tot een ander oordeel, nu hieruit naar het
oordeel van de Afdeling niet volgt dat het voornemen van Zalmhaven ten tijde van de vaststelling van het plan
onvoldoende concreet was. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat de raad niet aannemelijk heeft
gemaakt dat er nog aanvullend onderzoek nodig was om de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het voornemen
van Zalmhaven te kunnen beoordelen. Voor zover er naar aanleiding van de zienswijze van Zalmhaven bij de
raad onduidelijkheid bestond of Zalmhaven het bouwplan uit 2007 of het aangepaste bouwplan uit 2011 wilde
realiseren, had het naar het oordeel van de Afdeling op de weg van de raad gelegen om hierover informatie in
te winnen bij Zalmhaven. Gelet op de bekendheid met en de mate van concreetheid van het bouwvoornemen
van Zalmhaven, is de Afdeling van oordeel dat de raad ten onrechte in het kader van de voorbereiding van het
plan een beoordeling van het bouwvoornemen achterwege heeft gelaten.
Gelet op het vorenoverwogene ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit, voor
zover het betreft het plandeel met de bestemming "Gemengd-3" voor de gronden van Zalmhaven aan de
Gedempte Zalmhaven en Houtlaan, is vastgesteld in strijd met de bij het voorbereiden van het besluit te
betrachten zorgvuldigheid.
Het betoog slaagt.

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80681&q=...

16-10-2014

Uitspraak 201307868/1/R4 | Raad van State

Page 7 of 8

11. In hetgeen Zalmhaven heeft aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden
besluit, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Gemengd-3" voor de gronden van Zalmhaven
aan de Gedempte Zalmhaven en de Houtlaan, is genomen in strijd met artikel 3:2 van de Awb. Het beroep van
Zalmhaven is gegrond, zodat het bestreden besluit in zoverre dient te worden vernietigd.
Conclusie en proceskosten
12. De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb de raad op te
dragen om voor het vernietigde plandeel met inachtneming van de uitspraak een nieuw plan vast te stellen en
zal daartoe een termijn stellen.
Ter voorlichting van partijen overweegt de Afdeling het volgende. Zoals zij eerder heeft overwogen (uitspraak
van 7 september 2011, zaak nr. 201107073/2/R3) staat het, in geval van vernietiging van een besluit door de
bestuursrechter, het bevoegde gezag in beginsel vrij om bij het nemen van een nieuw besluit terug te vallen
op de procedure die aan het vernietigde besluit ten grondslag lag, dan wel de procedure van afdeling 3.4 van
de Awb opnieuw te doorlopen. Dit betekent dat de raad ervoor kan kiezen het bestemmingsplan opnieuw vast
te stellen zonder hieraan voorafgaand een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Gelet op de aard en
de omvang van het bouwvoornemen van Zalmhaven acht de Afdeling het echter nodig dat in dit geval bij de
voorbereiding van het nieuwe besluit de procedure van afdeling 3.4 van de Awb opnieuw wordt doorlopen.
13. De raad dient ten aanzien van Zalmhaven op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te
worden veroordeeld.
Voor een proceskostenveroordeling ten aanzien van Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier en
Middelharnis B.V. bestaat geen aanleiding.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het beroep van de stichting Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk nietontvankelijk, voor zover gericht tegen het plandeel met de bestemming "Horeca" en de functieaanduiding
"kantoor" ter hoogte van Westerkade 1 in Rotterdam, voor zover dit plandeel bij de vaststelling niet is
gewijzigd;
II. verklaart het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zalmhaven Beheer B.V.
en de commanditaire vennootschap Zalmhaven C.V. gegrond;
III. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Rotterdam van 4 juli 2013 waarbij het bestemmingsplan
"Scheepvaartkwartier" is vastgesteld, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Gemengd-3",
voor zover betrekking hebbend op een deel van de gronden aan de Gedempte Zalmhaven, zoals aangegeven
op de bij deze uitspraak behorende kaart nr. 1;
IV. draagt de raad van de gemeente Rotterdam op om binnen 26 weken na de verzending van deze uitspraak
met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen ten aanzien van het in dictumonderdeel III. genoemde
plandeel een nieuw besluit te nemen en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken;
V. verklaart het beroep van de stichting Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk, voor
zover ontvankelijk, en het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Middelharnis
Vastgoed II B.V. ongegrond;
VI. veroordeelt de raad van de gemeente Rotterdam tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Zalmhaven Beheer B.V. en de commanditaire vennootschap Zalmhaven C.V in
verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 974,00 (zegge:
negenhonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende
rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander;
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VII. gelast dat de raad van de gemeente Rotterdam aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zalmhaven Zalmhaven Beheer B.V. en de commanditaire vennootschap Zalmhaven C.V.
het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 318,00 (zegge:
driehonderdachttien euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten
opzichte van de ander.
Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, voorzitter, en mr. F.C.M.A. Michiels en mr. D.J.C. van den Broek,
leden, in tegenwoordigheid van mr. T.A. Oudenaarden, griffier.
w.g. Van Sloten w.g. Oudenaarden
voorzitter griffier
Uitgesproken in het openbaar op 3 september 2014
568-767.
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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

INLEIDENDE REGELS

Begrippen

Plan

Het bestemmingsplan "Scheepvaartkwartier" van de gemeente "Rotterdam".
1.2

Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0599.BP1032Scheepkwart- met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).
1.3

Aanbouw (uitbouw)

Een uitbreiding van het hoofdgebouw in één bouwlaag (hieronder wordt tevens een uitbouw begrepen).
1.4

Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.5

Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.6

Achtererfgebied

Erf aan de achterkant van het oorspronkelijke hoofdgebouw en aan de zijkant(en) ervan, op meer dan 1
meter van de erfgrens aan de zijde van het openbaar toegankelijke gebied, alsmede op meer dan 1
meter van de voorkant van het hoofdgebouw.
1.7

Archeologisch deskundige

Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam of een andere deskundige op het gebied van
archeologie.
1.8

Archeologisch monument

Monument als bedoeld in artikel 1 onder c. van de Monumentenwet 1988.
1.9

Bebouwing

Een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.10

Bebouwingspercentage

Een percentage dat aangeeft hoeveel van het oppervlak van een bestemmingsvlak door gebouwen mag
worden ingenomen.

1.11

Bedrijven

De bedrijven genoemd in de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels.
1.12

Belwinkel

Een inrichting waarvan de bedrijfsvoering onder welke benaming dan ook is gericht op het ter plaatse
tegen betaling bieden van gelegenheid tot elektronische berichtenuitwisseling in de vorm van telefonie of
door middel van toegang tot het internet. Een op de openbare weg geplaatste telefooncel wordt hier niet
onder begrepen.
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1.13

Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.
1.14

Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0599.BP1032Scheepkwart- met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).
1.15

Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.16

Bouwaanduidingen

Alle aanduidingen met betrekking tot de wijze van bouwen en de verschijningsvorm van bouwwerken.
1.17

Bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
1.18

Bouwgrens

De grens van een Bouwvlak.
1.19

Bouwlaag

Het tussen twee opeenvolgende vloeren (of tussen een vloer en plat dak) gelegen, voor verblijf geschikt
deel van een gebouw. Een kap, vliering, zolder, souterrain, alsmede een dakopbouw binnen het
theoretisch profiel van een kap, worden niet als een afzonderlijke bouwlaag beschouwd. Alleen ingeval
een dakopbouw breder is dan tweederde van de pandbreedte, wordt dit als een aparte bouwlaag geteld.
NB: onder het "theoretisch profiel van een kap" wordt verstaan de ruimte binnen een kap met schuine
zijden waarvan de hellingshoek ten minste 20 en maximaal 60 graden bedraagt.
1.20

Bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten.
1.21

Bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel.
1.22

Bouwverordening

Bouwverordening Rotterdam 1993, zoals deze luidt op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp
van dit bestemmingsplan.
1.23

Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.
1.24

Bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
1.25

Bruto vloeroppervlak (b.v.o.)

Het vloeroppervlak van een bouwwerk, inclusief de niet direct voor het hoofddoel bruikbare ruimten
(bijvoorbeeld bij een productiebedrijf of winkel, de magazijn-, expeditie-, kantoorruimten). Gebouwde
parkeervoorzieningen worden niet tot het b.v.o. gerekend.
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1.26

Bijgebouw

Vrijstaand gebouw dat door constructie en/of afmetingen ondergeschikt is aan een hoofdgebouw
gelegen op hetzelfde perceel.
1.27

Dakterras

Een bouwkundige voorziening op het platte dak van een woning dat bestaat uit een te betreden vlak,
geheel of gedeeltelijk omgeven door een hekwerk zoals voorgeschreven in het Bouwbesluit.
1.28

Detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ter verkoop, verkopen, verhuren en leveren
van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.
1.29

Dienstverlening

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te
woord wordt gestaan en geholpen. Een belwinkel of een seksinrichting wordt hier niet onder begrepen.
1.30

Dienstwoning

Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van)
een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein,
noodzakelijk is.
1.31

Erf

Terrein ten behoeve van de ontsluiting van de aanliggende bebouwing, voor parkeren,
groenvoorzieningen, waterlopen en bouwwerken van lichte constructie (carports, slagbomen,
fietsenstallingen e.d.).
1.32

Gevaarlijke stoffen

Stoffen of preparaten die krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en
preparaten zijn ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid van de Wet
milieugevaarlijke stoffen, zoals deze luidt op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp van dit
bestemmingsplan.
1.33

Gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.
1.34

Geluidsgevoelige functies (in de zin van de Wet geluidhinder)

Hieronder worden verstaan: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, andere
gezondheidszorggebouwen dan de genoemde (t.w. verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen,
medische centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven), alsmede de terreinen die behoren bij
de andere gezondheidszorggebouwen, voor zover deze bestemd zijn of worden gebruikt voor de in die
gebouwen verleende zorg, alsmede woonwagenstandplaatsen.
NB Delen van een onderwijsgebouw die niet zijn bestemd voor geluidsgevoelige onderwijsactiviteiten,
maken voor de toepassing van de Wet geluidhinder geen deel uit van een onderwijsgebouw.
1.35

Hoofdgebouw

Gebouw dat door zijn constructie en/of afmeting als dominant is aan te merken ten opzichte van de
bijbehorende bijgebouwen gelegen op hetzelfde perceel.

90

1.36

Horeca

Het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig
exploiteren van zaalaccommodatie.
1.37

Hotel

Het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf en bijbehorende voorzieningen zoals ter plaatse nuttigen
van voedsel en dranken en het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie.
1.38

Kap

Een afdekking van een gebouw met schuine zijden waarbij de hellingshoek ten minste 20 en ten
hoogste 60 graden bedraagt.
1.39

Kantoren

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate
rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.
1.40

Kleinschalige speeltoestellen

Speeltoestellen niet hoger dan 4 meter
1.41

Laagbouw woningen

Woningen, niet gestapeld met woningen of andere functies. Woonwagens c.q.
woonwagenstandplaatsen worden niet hieronder begrepen.
1.42

Maaiveld

De bovenkant van het aansluitende, afgewerkte terrein dat een bouwwerk omgeeft, met dien verstande
dat in geaccidenteerd terrein het gemiddelde van die bovenkanten wordt aangehouden.
1.43

Maatschappelijk

Voorzieningen op het gebied van onderwijs, religie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening
en publieke dienstverlening.
1.44

Milieudeskundige

De DCMR Milieudienst Rijnmond of de daarvoor in de plaats tredende instantie.
1.45

Monumentenwet

De Monumentenwet 1988, zoals deze luidt op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp van dit
bestemmingsplan.
1.46

NAP

Het Normaal Amsterdams Peil is de referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in Nederland worden
gerelateerd.
1.47

Ongebouwd (gevel) terras

Een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf, waar tegen vergoeding dranken
worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt.
1.48

Oorspronkelijke zij- resp. achtergevel

De zij- resp. achtergevel van een gebouw op het tijdstip van eerste oplevering van het gebouw.

91

1.49

Openbaar nutsvoorzieningen

Op het openbaar leidingen net aangesloten voorzieningen op het vlak van gas-, water-,
elektriciteitsdistributie, blokverwarming, (riool)gemalen (een gasdrukregelstation wordt niet hieronder
begrepen).
1.50

Openbaar toegankelijk gebied

Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b. van de Wegenverkeerswet 1994, openbaar water,
alsmede ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van de
zogenaaamde brandpaden voor de achterontsluiting van tuinen voor langzaam verkeer.
1.51

Peil (straat-)

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse
van de kruin van de weg;
b. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter
plaatse van die hoofdtoegang, na voltooiing van de aanleg van dat terrein.
Indien een bouwwerk aan meer dan één weg wordt gebouwd, is het peil van de hoogstgelegen weg
maatgevend.
1.52

Publieke dienstverlening

Bestuursorganen van de overheid en de daaraan gekoppelde ambtelijke diensten ten behoeve van de
beleidsvoorbereiding en -uitvoering, alsmede politie, brandweer, reinigingsdiensten,
gezondheidsdiensten.
1.53

Recreatieve voorzieningen

Voorzieningen gericht op sport en ontspanning zoals fitnesscentra, yogacentra, danscentra, badhuizen
en sauna-baden.
1.54

Rijbaan

Elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte, met uitzondering van (brom)fietspaden.
1.55

Rijstrook

Gedeelte van de rijbaan van een weg (welke door middel van doorgetrokken of onderbroken strepen
gemarkeerd is) van zodanige breedte dat bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen
daarvan gebruik kunnen maken.
1.56

Seksinrichting

De voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht.
1.57

Souterrain

Een gebruiksruimte in een gebouw dat zich gedeeltelijk ondergronds bevindt.
1.58

Straatmeubilair

Voorzieningen ten behoeve van de weggebruiker, zoals verkeersborden, straatverlichting, zitbanken,
plantenbakken e.d.
1.59

Tuin

Terrein ten behoeve van de aanleg van groenvoorzieningen, met de daarbij behorende verharding (paden,
terrassen) en vijvers en dat in overwegende mate niet voor bebouwing in aanmerking komt.
1.60

Uitstekende delen aan gebouwen

Erkers, luifels, balkons, galerijen e.d.
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1.61

Water

Waterlopen (sloten, singels, vijvers e.d.) ten behoeve van de waterberging, alsmede de aan- en afvoer
van oppervlaktewater.
1.62

Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder zoals deze luidt op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp voor dit
bestemmingsplan.
1.63

Wet ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening zoals deze luidt op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp voor
dit bestemmingsplan.
1.64

Woningwet

De Woningwet zoals deze luidt op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp voor dit
bestemmingsplan.
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Artikel 2

wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.2

de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het Peil (straat-) tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee
gelijk te stellen conctructiedeel.
2.3

de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels ( en/of het hart van de
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.4

de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.5

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van een bouwwerk.
2.6

de breedte van een gebouw

van en tot de buitenkant van een zijgevel dan wel het hart van een gemeenschappelijke scheidingsmuur,
met dien verstande, dat wanneer de zijgevels verspringen of niet evenwijdig lopen, het gemiddelde wordt
genomen van de kleinste en de grootste breedte.
2.7

de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens

vanaf het punt van de gevel van een gebouw welke het dichtst bij de perceelsgrens is gelegen, haaks op
de perceelsgrens.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

BEST EM M INGSREGELS

Bedrijf

Bestemmingsomschrijving

De voor "Bedrijf" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven uitsluitend t/m categorie 2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels,
met het daarbij behorende erf en werkterrein;
b. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Cultuurhistorie", voor zover de gronden
mede als zodanig zijn bestemd.
3.2

Bouwregels

3.2.1

Algemeen

Op de voor "Bedrijf" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar
genoemde functies.
3.2.2

Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2" of "Waarde - Cultuurhistorie"
is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.
3.3

Specifieke gebruiksregels

3.3.1

Bedrijfsgebonden kantoren

Bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf niet meer dan 50 % van het bruto vloeroppervlak innemen,
met een maximum van 3000 m2.
3.4

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in lid 3.1., ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere
bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar
aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.
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Artikel 4
4.1

Bedrijf - Nutsvoorziening

Bestemmingsomschrijving

De voor "Bedrijf - Nutsvoorziening" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. voorzieningen van openbaar nut;
b. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel" is tevens een tunnel toegestaan;
c. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie 4", "Waarde - Cultuurhistorie", "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig
zijn bestemd.
4.2

Bouwregels

4.2.1

Algemeen

Op de voor "Bedrijf - Nutsvoorziening" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de aldaar genoemde functies.

4.2.2

Specifieke bouwregels

Het uitvoeren van werken of bouwwerken op gronden met de functieaanduiding tunnel mag niet
schadelijk zijn voor de belangen van het tunnelverkeer.
4.2.3

Voorwaarden

Burgemeester en wethouder kunnen aan een omgevingsvergunning voorwaarden verbinden die dienen tot
bescherming van de belangen van het tunnelverkeer.

4.2.4

Advies

Alvorens te beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor een locatie binnen het gebied dat
op de verbeelding is opgenomen met de functieaanduiding "tunnel", winnen burgemeester en
wethouders in het belang van het tunnelverkeer advies in bij de tunnelbeheerder.

4.2.5

Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2",
"Waarde - Archeologie - 4", "Waarde - Cultuurhistorie" of "Waterstaat - Waterkering", is voor het
bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.
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Artikel 5
5.1

Cultuur en ontspanning

Bestemmingsomschrijving

De voor cultuur en ontspanning aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. cultuur en ontspanning, zoals musea en verenigingsgebouwen, galeries, recreatieve voorzieningen,
enz.;
b. ter plaatse van de functieaanduiding "wonen" is tevens wonen toegestaan, dit betreft de adressen:
Parklaan 14 t/m 16, Veerdam 1, Willemskade 23 t/m 25;
c. ter plaatse van de functieaanduiding "horeca" is tevens zelfstandige horeca toegestaan:
1. op alle verdiepingen op adres Van Vollenhovenstraat 15 (Westelijk Handelsterrein), tot maximaal
40% van de beschikbare b.v.o.;
2. Wereldmuseum, Willemskade 25, begane grond, eerste en tweede verdieping;
3. Euromastgebouw, Parkhaven 20;
d. ter plaatse van de functieaanduidingen "dienstverlening" en "detailhandel" zijn dienstverlening en
detailhandel toegestaan tot gezamenlijk maximaal 30% van het beschikbare b.v.o., dit betreft het
adres (Westelijk Handelsterrein) Van Vollenhovenstraat 15.
e. ter plaatse van de functieaanduiding "detailhandel" aan de Parkhaven 20 is detailhandel uitsluitend
gericht op de toeristische sector toegestaan;
f. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie 3", "Waarde - Cultuurhistorie", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
5.2

Bouwregels

5.2.1

Algemeen

Op de voor cultuur en ontspanning bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van
de in het eerste lid genoemde functies.
5.2.2

Specifieke bouwregel

Ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding hoogteaccent (sba-ha) is een hoogteaccent toegestaan
van maximaal 185 meter (Euromastgebouw, Parkhaven 20).
5.2.3

Dubbelbestemming

Voor zover de gronden mede bestemd zijn voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2",
"Waarde - Archeologie - 3" of "Waarde - Cultuurhistorie", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in
genoemde bestemmingen mede van toepassing.
5.3

Specifieke gebruiksregels

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of
bedrijf, mits:
a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de
woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als
bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en
repareren van motorvoertuigen;
e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden
beroep of bedrijf.
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5.4

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in lid 5.3, ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere
bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar
aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.
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Artikel 6
6.1

Gemengd - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.
j.

k.

l.

kantoren;
wonen;
praktijkruimte;
inpandige inpandige parkeervoorzieningen die reeds aanwezig zijn ten tijde van de terinzagelegging
van het ontwerpbestemmingsplan;
ter plaatse van de functieaanduiding "parkeergarage" is tevens een parkeergarage toegestaan;
ter plaatse van de functieaanduiding "horeca" is uitsluitend op de begane grond tevens horeca
toegestaan, dit betreft de adressen: Van Vollenhovenstraat 56, Westerkade 11, Westerstraat 19,
Westzeedijk 82, Willemskade 18;
uitsluitend aan de Veerhaven 13, Westerstraat 39, functieaanduiding "horeca", is tevens horeca
toegestaan op de begane grond en eerste verdieping;
ter plaatse van de functieaanduiding "bedrijf" is uitsluitend op de begane grond tevens een bedrijf
t/m categorie 2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels toegestaan, dit betreft
de adressen: Westerkade 7, 8, 9, 27 en 28, Westmaaslaan 18 en 110C, Zeemanstraat 8;
ter plaatse van de functieaanduiding "seksinrichting" is tevens een seksinrichting toegestaan, dit
betreft het adres: Westzeedijk 94;
ter plaatse van de functieaanduiding "cultuur en ontspanning" is tevens een gebruik t.b.v. cultuur en
ontspanning toegestaan, zoals musea, verenigingsgebouwen, galeries, enz., dit betreft het adres:
Van Vollenhovenstraat 14 (begane grond), Veerhaven 16 en Westerkade 27 (begane grond/
beletage);
ter plaatse van de functieaanduiding "maatschappelijk" zijn voorzieningen op het gebied van
onderwijs, religie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en publieke dienstverlening
toegestaan, dit betreft de adressen: Calandstraat 3, Van Vollenhovenstraat 14 en Veerhaven 7;
de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie 3", "Waarde - Cultuurhistorie", "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig
zijn bestemd.

6.2

Bouwregels

6.2.1

Algemeen

Op de voor "Gemengd - 1" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de
aldaar genoemde functies.
6.2.2

Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2",
"Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Cultuurhistorie", of "Waterstaat - Waterkering", is voor het
bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.
6.3

Specifieke gebruiksregels

6.3.1

Woningen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of
bedrijf, mits:
a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de
woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als
bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en
repareren van motorvoertuigen;
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e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden
beroep of bedrijf.
6.4

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in lid 6.1 en lid 6.3.1., ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere
bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar
aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.
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Artikel 7
7.1

Gemengd - 2

Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd - 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, uitsluitend op de verdiepingen;
uitsluitend op de begane grond
b.
c.
d.
e.
f.

detailhandel;
bedrijven t/m categorie 2 als bedoeld in de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels;
dienstverlening;
recreatieve voorzieningen;
ter plaatse van de functieaanduiding "horeca" is uitsluitend op de begane grond tevens horeca
toegestaan, dit betreft de adressen: Calandstraat 6, 8 en 12, Scheepstimmermanlaan 21, 31 en 37,
Westerstraat 75 en 79, Westplein 51;
g. uitsluitend aan de Scheepstimmermanlaan 27 en Veerhaven 12, functieaanduiding horeca, is tevens
horeca toegestaan op de begane grond en eerste verdieping;
h. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waterstaat Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
7.2

Bouwregels

7.2.1

Algemeen

Op de voor "Gemengd - 1" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de
aldaar genoemde functies.
7.2.2

Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2",
"Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen
mede van toepassing.
7.3

Specifieke gebruiksregels

7.3.1

Woningen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of
bedrijf, mits:
a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de
woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als
bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en
repareren van motorvoertuigen;
e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden
beroep of bedrijf.
7.4

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in lid 7.1. en lid 7.3.1., ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere
bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar
aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.
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Artikel 8
8.1

Gemengd - 3

Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd - 3" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

j.

k.

l.

wonen;
hotels;
detailhandel;
kantoren, met dien verstande dat het ten tijde van de ter visie legging van het ontwerp van dit
bestemmingsplan op een kavel aanwezige bruto vloeroppervlak aan kantoren niet mag worden
vergroot”;
dienstverlening;
recreatieve voorzieningen;
inpandige parkeervoorzieningen;
bedrijven t/m categorie 2 als bedoeld in de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels;
ter plaatse van de functieaanduiding "horeca" is uitsluitend op de begane grond tevens horeca
toegestaan, dit betreft de adressen:
Gedempte Zalmhaven 351 en 359, Houtlaan 44 en Westerstraat 39, te bebouwen kavel
Houtlaan/Zalmstraat/Gedempte Zalmhaven, Scheepstimmermanslaan 7, 9, 12 en 14, Westerstraat
6, 8 en 10, Willemskade 12, 13 en 18, Willemsplein 1, 571 en 572, Zalmstraat 1;
Aan het Vasteland 42 tot en met 110 is naast horeca op de begane grond ook horeca op de 1e
verdieping toegestaan;
ter plaatse van de functieaanduiding "maatschappelijk" zijn tevens voorzieningen op het gebied van
onderwijs, religie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en publieke dienstverlening
toegestaan, dit betreft de adressen: Gedempte Zalmhaven 999, Maasstraat 12, Vasteland 10 tot en
met 40 en Vasteland 42 tot en met 110, Houtlaan 21 en Zalmstraat 1, Veerhaven 7, Westerstraat
41, Houtlaan 21 en Zalmstraat 1, met dien verstande dat op de laatstgenoemde twee adressen
geen voorzieningen op het gebied van onderwijs zijn toegestaan.
ter plaatse van de functieaanduiding "cultuur en ontspanning" is tevens een gebruik t.b.v. cultuur en
ontspanning toegestaan, zoals musea, verenigingsgebouwen, galeries, enz., dit betreft de
adressen: Houtlaan 21, Zalmstraat 1, Vasteland 10 t/m 110;.
de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie 3", "Waarde - Cultuurhistorie", "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig
zijn bestemd.

8.2

Bouwregels

8.2.1

Algemeen

Op de voor "Gemengd - 3" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de
aldaar genoemde functies.
8.2.2

Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2",
"Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Cultuurhistorie", of "Waterstaat - Waterkering", is voor het
bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.
8.3

Specifieke gebruiksregels

8.3.1

Woningen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of
bedrijf, mits:
a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de
woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als
bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
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c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en
repareren van motorvoertuigen;
e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden
beroep of bedrijf.
8.4

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in lid 8.1. en lid 8.3.1. , ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere
bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar
aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.
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Artikel 9
9.1

Gemengd - 4

Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd - 4" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

wonen;
cultuur en ontspanning zoals musea en verenigingsgebouwen, galeries, enz.;
recreatieve voorzieningen;
maatschappelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs, religie, gezondheidszorg,
maatschappelijke dienstverlening en "Publieke dienstverlening", met het daarbij behorende erf;
e. hotels;
f. de bestemmingen Waarde - Archeologie - 3, Waarde - Cultuurhistorie.
9.2

Bouwregels

9.2.1

Algemeen

Op de voor "Gemengd - 4" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de
aldaar genoemde functies.
9.2.2

Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 3" of "Waarde Cultuurhistorie", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van
toepassing.
9.3

Specifieke gebruiksregels

9.3.1

Woningen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of
bedrijf, mits:
a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de
woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als
bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en
repareren van motorvoertuigen;
e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden
beroep of bedrijf.
9.4

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in lid 9.3.1, ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere
bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar
aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.
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Artikel 10
10.1

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen, met bijbehorende voet- en fietspaden en watergangen;
b. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende
bouwbestemming;
c. ter plaatse van de functieaanduiding "parkeergarage" een ondergrondse parkeergarage;
d. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel" is tevens een tunnel toegestaan;
e. ter plaatse van de functieaanduiding "opslag" is een gemeentewerf toegestaan met een b.v.o. van
255 m² en een bouwhoogte van 3,5 meter. Dit betreft de bestaande gemeentewerf in 'Het Park';
f. kleinschalige voorzieningen voor openbaar nut en verkeer en vervoer;
g. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Cultuurhistorie", "Waterstaat Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
10.2

Bouwregels

10.2.1 Algemeen
Op de voor "Groen" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke in de bestemming passen, zoals straatmeubilair,
huisvuilcontainers, niet groter dan 10 m3 (al dan niet ondergronds), bovenleidingsmasten c.q.
-portalen ten behoeve van trambanen, bruggen, duikers;
b. uitstekende delen aan gebouwen, niet dieper dan 2 meter uit de gevel en ten minste 2,2 meter
boven maaiveld;
c. niet voor bewoning bestemde kleine gebouwen voor openbaar nut, verkeer en vervoer, welke
gebouwen niet groter mogen zijn 80 m3 en ondergronds moeten worden gerealiseerd;
10.2.2 Specifieke bouwregels tunnel
Het uitvoeren van werken of bouwwerken op gronden met de functieaanduiding tunnel mag niet
schadelijk zijn voor de belangen van het tunnelverkeer.
10.2.3 Voorwaarden
Burgemeester en wethouder kunnen aan een omgevingsvergunning voorwaarden verbinden die dienen tot
bescherming van de belangen van het tunnelverkeer.
10.2.4 Advies
Alvorens te beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor een locatie binnen het gebied dat
op de verbeelding is opgenomen met de functieaanduiding "tunnel", winnen burgemeester en
wethouders in het belang van het tunnelverkeer advies in bij de tunnelbeheerder
10.2.5 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Cultuurhistorie"
of "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen
mede van toepassing.
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Artikel 11
11.1

Horeca

Bestemmingsomschrijving

De voor "Horeca" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. horeca;
b. ongebouwde terrassen ten behoeve van een aangrenzende horecavestiging;
c. ter plaatse van de twee locaties met de functieaanduiding "kantoor" is op een van beide locaties
een horecapaviljoen toegestaan. In het horecapaviljoen is tevens een gebruik als kantoor toegestaan
tot maximaal 40 m2 b.v.o., dit betreft het paviljoen aan de Westerkade;
d. ter plaatse van de functieaanduiding "wonen" is uitsluitend op de verdieping wonen toegestaan, dit
betreft het adres Baden Powelllaan 14 (het Koetshuis);
e. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde Cultuurhistorie", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
11.2

Bouwregels

11.2.1 Algemeen
Op de voor Horeca bestemde gronden mag uitsluitende worden gebouwd ten behoeve van de aldaar
genoemde functie.
11.2.2 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2",
of "Waarde - Cultuurhistorie", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen
mede van toepassing.
11.3

Afwijking van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels van de ter
plaatse geldende bestemming, door terrasschermen met een maximale hoogte van maximaal 1,60
meter toe te staan. De terrasschermen dienen in overeenstemming te zijn met de door het college
vastgestelde nota “Kwaliteiteisen voor terrassen”.

11.4

Specifieke gebruiksregels

11.4.1 Werken aan huis
Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of
bedrijf, mits:
a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de
woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als
bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en
repareren van motorvoertuigen;
e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden
beroep of bedrijf.
11.4.2 Terrassen
Ongebouwde (gevel) terrassen aangrenzend aan horeca dienen aan de volgende eisen te voldoen:
f. nooduitgangen, brandtrappen en brandkranen dienen vrijgehouden te worden;
g. op trottoirs dient minimaal een 1,80 meter brede obstakelvrije doorloopruimte te zijn gegarandeerd;
h. een ongebouwd terras dat niet langs een rijweg is gesitueerd (bijvoorbeeld een plein) dient een vrije
doorgang van minimaal 4,50 meter breed te hebben.
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11.5

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
11.4.1 ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere bedrijfsactiviteiten dan die
primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar aard en invloed op de
omgeving gelijk te stellen zijn.
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Artikel 12
12.1

Horeca - Hotel

Bestemmingsomschrijving

De voor "Horeca - Hotel" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. hotels;
b. ter plaatse van de functieaanduiding "horeca" is uitsluitend op de begane grond tevens horeca
toegestaan, dit betreft de adressen Van Vollenhovenstr 48;
c. ter plaatse van de functieaanduiding "cultuur en ontspanning" is tevens een gebruik t.b.v. cultuur en
ontspanning, zoals musea, verenigingsgebouwen, galeries, enz. toegestaan, dit betreft het adres
Van Vollenhovenstraat 62;
d. ter plaatse van de functieaanduidingen wonen en kantoor zijn wonen en kantoor toegestaan, dit
betreft de adressen Van Vollenhovenstraat 48 en 50;
e. ter plaatse van de functieaanduiding "wonen" is tevens wonen toegestaan, dit betreft het adres Van
Vollenhovenstraat 62;
f. ter plaatse van de functieaanduidingen detailhandel en dienstverlening zijn detailhandel en
dienstverlening toegestaan, dit betreft het adres Van Vollenhovenstraat 48;
g. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde Cultuurhistorie" of "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig zijn
bestemd.
12.2

Bouwregels

12.2.1 Algemeen
Op de voor "Horeca - Hotel" bestemde gronden mag uitsluitende worden gebouwd ten behoeve van de
aldaar genoemde functie.
12.2.2 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2",
"Waarde - Cultuurhistorie" of "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in
genoemde bestemmingen mede van toepassing.
12.3

Specifieke gebruiksregels

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of
bedrijf, mits:
a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de
woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als
bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en
repareren van motorvoertuigen;
e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden
beroep of bedrijf.
12.4

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in lid 12.3, ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere
bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar
aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.
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Artikel 13
13.1

Kantoor

Bestemmingsomschrijving

De voor "Kantoor" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kantoren;
b. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", voor zover de gronden mede als zodanig zijn
bestemd.
13.2

Bouwregels

13.2.1 Algemeen
Op de voor "Kantoor" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar
genoemde functies.
13.2.2 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", is voor het bouwen het
bepaalde ter zake in genoemde bestemmin mede van toepassing.
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Artikel 14
14.1

Maatschappelijk

Bestemmingsomschrijving

De voor "Maatschappelijk" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. voorzieningen op het gebied van onderwijs, religie, gezondheidszorg, maatschappelijke
dienstverlening en "Publieke dienstverlening", met het daarbij behorende erf;
b. ter plaatse van de functieaanduiding "wonen" is wonen toegestaan, dit betreft de adressen:
Calandstraat 62, Parklaan 5, 26, 36 en 38, Parkstraat 3, Westzeedijk 120 en 300 t/m 304 en
Willemskade 19;
c. ter plaatse van de functieaanduiding "kantoor" zijn kantoren toegestaan, dit betreft de adressen
Calandstraat 62, Parklaan 26, 36, 38, Parkstraat 3, Westzeedijk 120 en Willemskade 19;
d. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3", "Waarde Cultuurhistorie", "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
14.2

Bouwregels

14.2.1 Algemeen
Op de voor "Maatschappelijk" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de
aldaar genoemde functies.
14.2.2 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3",
"Waarde - Cultuurhistorie", of "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in
genoemde bestemmingen mede van toepassing.
14.3

Specifieke gebruiksregels

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of
bedrijf, mits:
a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de
woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als
bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en
repareren van motorvoertuigen;
e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden
beroep of bedrijf.
14.4

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in lid 14.3 ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere
bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar
aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.
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Artikel 15
15.1

Recreatie

Bestemmingsomschrijving

De voor "Recreatie" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. sport, spel en recreatie, met de daarbij behorende voorzieningen;
b. ter plaatse van de functieaanduiding "horeca" is tevens zelfstandige horeca toegestaan, het betref
het adres Parkhaven 22;
c. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel" is tevens een tunnel toegestaan;
d. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 2", voor zover de gronden mede als zodanig zijn
bestemd.
15.2

Bouwregels

15.2.1 Algemeen
Op de voor "Recreatie" bestemde gronden mogen uitsluitend de volgende in de bestemming passende
bouwwerken worden gebouwd:
a. een club- of recreatiegebouw;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals midgetgolfbanen, inklapbare terrasoverkapping,
tuinmeubilair, speeltoestellen, vlaggenmasten, natuurlijke erfafscheidingen en vijvers.
15.2.2 Specifieke bouwregels
Het uitvoeren van werken of bouwwerken op gronden met de functieaanduiding tunnel mag niet
schadelijk zijn voor de belangen van het tunnelverkeer.
15.2.3 Advies
Alvorens te beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor een locatie binnen het gebied dat
op de verbeelding is opgenomen met de functieaanduiding "tunnel", winnen burgemeester en
wethouders in het belang van het tunnelverkeer advies in bij de tunnelbeheerder
15.2.4 Bebouwingsnormen
a. het club- of recreatiegebouw heeft een maximale oppervlakte van 60 m², een maximale goothoogte
van 3 meter en een maximale nokhoogte van 5 meter;
b. de inklapbare terrasoverkapping beslaat maximaal 140 m² en de bouwhoogte bedraagt maximaal 4
meter.
15.2.5 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", is voor het bouwen het
bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.
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Artikel 16
16.1

Tuin - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor "Tuin - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuin;
b. toegangspaden tot gebouwen;
c. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende
bouwbestemming;
d. aanbouwen ten behoeve van een woning die krachtens een aangrenzende woonbestemming is
toegelaten;
e. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie 3", "Waarde - Cultuurhistorie", "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig
zijn bestemd.
16.2

Bouwregels

16.2.1 Algemeen
Op de voor "Tuin - 1" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens:
a. in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals pergola's, erfafscheidingen,
keermuren, gebouwde terrassen, hellingbanen, (brand)trappen, tuinmeubilair, speeltoestellen,
vlaggenmasten en vijvers;
b. uitstekende delen aan gebouwen;
c. aanbouwen als bedoeld in het eerste lid.
16.2.2 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2",
"Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Cultuurhistorie" of "Waterstaat - Waterkering", is voor het
bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.
16.2.3 Bebouwingsnormen
a. een aanbouw aan de zijgevel van het hoofdgebouw mag niet breder zijn dan 3 meter, gemeten vanaf
de oorspronkelijke zijgevel van het hoofdgebouw;
b. een aanbouw aan de achtergevel van het hoofdgebouw mag niet dieper zijn dan 3 meter, gemeten
vanaf de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw;
c. de goothoogte van een aanbouw mag niet hoger zijn dan het vloerniveau (+ 30 cm) van de eerste
verdieping van het hoofdgebouw, met dien verstande dat een aanbouw mag worden afgedekt met
een schuin dakvlak met dezelfde hellingshoek als de kap/schuin dakvlak op het hoofdgebouw;
d. aanbouwen dienen een afstand van ten minste 1 meter tot de denkbeeldige lijn getrokken in het
verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw aan te houden;
e. aanbouwen dienen een afstand van ten minste 1 meter tot de erfgrens aan te houden aan de zijde
waar de kavel grenst aan openbaar gebied;
f. gebouwde terrassen ( dakterrassen worden niet hieronder begrepen ) mogen niet hoger worden dan
0,2 meter boven maaiveld;
g. uitstekende delen aan gebouwen mogen niet dieper dan 2,5 meter uit de gevel steken en moeten
ten minste 2,2 meter boven maaiveld blijven;
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Artikel 17
17.1

Tuin - 2

Bestemmingsomschrijving

De voor "Tuin - 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

tuin;
toegangspaden tot gebouwen;
parkeren;
uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende
bouwbestemming;
e. aanbouwen ten behoeve van een woning die krachtens een aangrenzende woonbestemming is de
bestemmingen toegelaten;
f. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3", "Waarde Cultuurhistorie", "Waterstaat - Waterkering", voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde
bestemmingen mede van toepassing. voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
17.2

Bouwregels

17.2.1 Algemeen
Op de voor "Tuin - 2" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens:
a. in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals pergola's, erfafscheidingen,
keermuren, gebouwde terrassen, hellingbanen, (brand)trappen, tuinmeubilair, speeltoestellen,
vlaggenmasten en vijvers;
b. uitstekende delen aan gebouwen;
c. aanbouwen als bedoeld in het eerste lid.
17.2.2 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3",
"Waarde - Cultuurhistorie" of "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in
genoemde bestemmingen mede van toepassing.
17.2.3 Bebouwingsnormen
a. een aanbouw aan de zijgevel van het hoofdgebouw mag niet breder zijn dan 3 meter, gemeten vanaf
de oorspronkelijke zijgevel van het hoofdgebouw;
b. een aanbouw aan de achtergevel van het hoofdgebouw mag niet dieper zijn dan 3 meter, gemeten
vanaf de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw;
c. de goothoogte van een aanbouw mag niet hoger zijn dan het vloerniveau (+ 30 cm) van de eerste
verdieping van het hoofdgebouw, met dien verstande dat een aanbouw mag worden afgedekt met
een schuin dakvlak met dezelfde hellingshoek als de kap/schuin dakvlak op het hoofdgebouw;
d. aanbouwen dienen een afstand van ten minste 1 meter tot de denkbeeldige lijn getrokken in het
verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw aan te houden;
e. aanbouwen dienen een afstand van ten minste 1 meter tot de erfgrens aan te houden aan de zijde
waar de kavel grenst aan openbaar gebied;
f. gebouwde terrassen ( dakterrassen worden niet hieronder begrepen ) mogen niet hoger worden dan
0,2 meter boven maaiveld;
g. uitstekende delen aan gebouwen mogen niet dieper dan 2,5 meter uit de gevel steken en moeten
ten minste 2,2 meter boven maaiveld blijven.
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Artikel 18
18.1

Verkeer - Erf

Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer - Erf" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. terrein ten behoeve van de ontsluiting van de aanliggende bebouwing, voor parkeren,
groenvoorzieningen en waterlopen;
b. bijgebouwen ten dienste van de bestemmingen: "Bedrijf", "Gemengd - 1", "Gemengd - 2",
"Gemengd - 3", "Gemengd - 4", "Horeca - Hotel", "Maatschappelijk" en "Wonen";
c. ter plaatse van de functieaanduiding "parkeergarage" is tevens een parkeergarage toegestaan;
d. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende
bouwbestemming;
e. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie 3", "Waarde - Cultuurhistorie", "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig
zijn bestemd.
18.2

Bouwregels

18.2.1 Algemeen
Op de voor "Verkeer - Erf" bestemde gronden mogen uitsluitend de volgende bouwwerken worden
gebouwd:
a. in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals een carport, slagboom,
fietsenrekken, erfafscheidingen e.d;
b. bijgebouwen als bedoeld in de Bestemmingsomschrijving;
c. uitstekende delen aan gebouwen, niet dieper dan 2 meter uit de gevel en ten minste 2,2 meter
boven maaiveld;
18.2.2 Specifieke bouwregels
a. bijgebouwen mogen een maximale goot- en bouwhoogte hebben van respectievelijk 3,5 meter en 6
meter;
b. het op de verbeelding opgenomen maximaal toegestane bebouwingspercentage heeft uitsluitend
betrekking op dat gedeelte van de bestemming “Verkeer - Erf”, dat bij een woning of ander
hoofdgebouw hoort en mag niet worden overschreden.
18.2.3 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2",
"Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Cultuurhistorie" of "Waterstaat - Waterkering", is voor het
bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.
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Artikel 19
19.1

Verkeer - Garagebox

Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer - Garagebox" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. garageboxen voor de stalling van (motor)voertuigen;
b. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Cultuurhistorie", Waterstaat Waterkering, voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
19.2

Bouwregels

19.2.1 Algemeen
Op de voor "Verkeer - Garagebox" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van
de aldaar genoemde functie.
19.2.2 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Cultuurhistorie"
of "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen
mede van toepassing.
19.3

Specifieke gebruiksregels

Garageboxen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de stalling van (motor)voertuigen, alsmede voor
huishoudelijke berging.
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Artikel 20
20.1

Verkeer - Parkeergarage

Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer - Parkeergarage" aangewezen gronden zijn bestemd voor een parkeergarage (al dan
niet ondergronds);
a. een parkeergarage;
b. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 3", voor zover de gronden
mede als zodanig zijn bestemd.
20.2

Bouwregels

20.2.1 Algemeen
Op de voor "Verkeer - Parkeergarage" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de aldaar genoemde functie.
20.2.2 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1" of "Waarde - Archeologie 3", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.
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Artikel 21
21.1

Verkeer - Verblijfsgebied

Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer - Verblijfsgebied" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. voorzieningen ten behoeve van wandelen, verblijven en spelen, zoals trottoirs, voetpaden en trappen;
b. voorzieningen voor rijdende en stilstaande voertuigen, zoals rijstroken, trambanen, fietspaden,
parkeerplaatsen;
c. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel" is tevens een tunnel toegestaan;
d. groenvoorzieningen, waterpartijen, waterlopen en overige in het kader van de waterhuishouding
nodige voorzieningen, zoals taluds, keerwanden en beschoeiingen;
e. bouwwerken voor kleinschalige openbaar nutsvoorzieningen, verkeer en vervoersvoorzieningen;
f. geluidswerende voorzieningen;
g. ongebouwde terrassen ten behoeve van een aangrenzende horecavestiging;
h. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende
bouwbestemming;
i. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie 3", "Waarde - Cultuurhistorie", "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig
zijn bestemd.
21.2

Bouwregels

21.2.1 Algemeen
Op de voor "Verkeer - Verblijfsgebied" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens:
a. in de bestemming passende bouwwerken (geen gebouwen zijnde), zoals straatmeubilair,
huisvuilcontainers (al dan niet ondergronds) niet groter dan 10 m3, abri's, bovenleidingmasten c.q.
portalen ten behoeve van trambanen;
b. niet voor bewoning bestemde kleine gebouwen voor openbaar nut, verkeer en vervoer, welke
gebouwen niet groter mogen zijn 80 m3 en ondergronds moeten worden gerealiseerd;
c. uitstekende delen aan gebouwen als bedoeld in lid 21.1, niet dieper dan 2 meter uit de gevel en ten
minste 2,2 meter boven maaiveld.
21.2.2 Specifieke bouwregels
Het uitvoeren van werken of bouwwerken op gronden met de functieaanduiding "tunnel" mag niet
schadelijk zijn voor de belangen van het tunnelverkeer.
21.2.3 Voorwaarden
Burgemeester en wethouder kunnen aan een omgevingsvergunning voorwaarden verbinden die dienen tot
bescherming van de belangen van het tunnelverkeer.
21.2.4 Advies
Alvorens te beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor een locatie binnen het gebied dat
op de verbeelding is opgenomen met de functieaanduiding "tunnel", winnen burgemeester en
wethouders in het belang van het tunnelverkeer advies in bij de tunnelbeheerder.
21.2.5 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2",
"Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Cultuurhistorie" of "Waterstaat - Waterkering", is voor het
bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.
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21.3

Afwijking van bouwregels

21.3.1 Bovengronds bouwen
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in lid 21.2.1 t.a.v. het ondergronds bouwen van kleine gebouwen voor openbaar nut, mits
voldoende is aangetoond dat ondergrondse realisatie technisch niet mogelijk is of financieel niet
haalbaar is.
21.3.2 Advies
Alvorens aan lid 21.3.1 toepassing wordt gegeven, winnen burgemeester en wethouders het schriftelijk
advies in van de Commissie voor Welstand en Monumenten, voor zover deze gronden tevens zijn
gesitueerd binnen de "Waarde - Cultuurhistorie".
21.3.3 Terrasschermen
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels van de ter
plaatse geldende bestemming, door terrasschermen met een maximale hoogte van maximaal 1.60
meter toe te staan. De terrasschermen dienen in overeenstemming te zijn met de door het college
vastgestelde nota “Kwaliteiteisen voor terrassen”.

21.4

Specifieke gebruiksregels

Ongebouwde (gevel) terrassen aangrenzend aan horeca dienen aan de volgende eisen te voldoen:
a. nooduitgangen, brandtrappen en brandkranen dienen vrijgehouden te worden;
b. op trottoirs dient minimaal een 1,80 meter brede obstakelvrije doorloopruimte te zijn gegarandeerd;
c. een ongebouwd terras dat niet langs een rijweg is gesitueerd (bijvoorbeeld een plein) dient een vrije
doorgang van minimaal 4,50 meter breed te hebben.
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Artikel 22
22.1

Verkeer - Wegverkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer - Wegverkeer" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. voorzieningen voor rijdende en stilstaande voertuigen, zoals rijstroken, trambanen, fietspaden,
parkeerplaatsen, met de daarbij behorende kunstwerken zoals viaducten, bruggen, duikers;
b. voorzieningen ten behoeve van wandelen en verblijven, zoals trottoirs, paden en trappen;
c. groenvoorzieningen, waterlopen en overige in het kader van de waterhuishouding nodige
voorzieningen, zoals taluds, keerwanden en beschoeiingen;
d. bouwwerken ten behoeve van kleinschalige openbaar nutsvoorzieningen, verkeer en
vervoersvoorzieningen;
e. geluidswerende voorzieningen;
f. ter plaatse van de functieaanduidingen "dienstverlening" en "detailhandel" zijn dienstverlening en
detailhandel uitsluitend gericht op de toeristische sector, toegestaan (onder de Erasmusbrug, t.h.v.
Willemsplein 79-80);
g. ter plaatse van de functieaanduiding "parkeergarage" is een parkeergarage toegestaan (onder de
Erasmusbrug);
h. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel" is tevens een tunnel toegestaan;
i. ongebouwde terrassen ten behoeve van een aangrenzende horecavestiging;
j. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende
bouwbestemming;
k. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie 3", "Waarde - Archeologie - 4", "Waarde - Cultuurhistorie", "Waterstaat - Waterkering", voor zover
de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
22.2

Bouwregels

22.2.1 Algemeen
Op de voor "Verkeer - Wegverkeer" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens:
a. in de bestemming passende bouwwerken (geen gebouwen zijnde), zoals straatmeubilair,
huisvuilcontainers (al dan niet ondergronds) niet groter dan 10 m3, abri's, bovenleidingmasten c.q.
portalen ten behoeve van trambanen;
b. niet voor bewoning bestemde kleine gebouwen voor openbaar nut, verkeer en vervoer, welke
gebouwen niet groter mogen zijn 80 m3 en ondergronds moeten worden gerealiseerd;
c. uitstekende delen aan gebouwen als bedoeld in het eerste lid onder h., niet dieper dan 2 meter uit
de gevel en ten minste 2,2 meter boven maaiveld.
22.2.2 Specifieke bouwregels
Het uitvoeren van werken of bouwwerken op gronden met de functieaanduiding tunnel mag niet
schadelijk zijn voor de belangen van het tunnelverkeer.
22.2.3 Voorwaarden
Burgemeester en wethouder kunnen aan een omgevingsvergunning voorwaarden verbinden die dienen tot
bescherming van het belang van het tunnelverkeer
22.2.4 Advies
Alvorens te beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor een locatie binnen het gebied dat
op de verbeelding is opgenomen met de functieaanduiding "tunnel", winnen burgemeester en
wethouders in het belang van het tunnelverkeer advies in bij de tunnelbeheerder.
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22.2.5 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2",
"Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Archeologie - 4", "Waarde - Cultuurhistorie" of "Waterstaat Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van
toepassing.
22.3

Afwijking van bouwregels

22.3.1 Bovengronds bouwen
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in lid 22.2.1 t.a.v. het ondergronds bouwen van kleine gebouwen voor openbaar nut, mits
voldoende is aangetoond dat ondergrondse realisatie technisch niet mogelijk is of financieel niet
haalbaar is.
22.3.2 Advies
Alvorens aan lid 22.3.1 toepassing wordt gegeven, winnen burgemeester en wethouders het schriftelijk
advies in van de Commissie voor Welstand en Monumenten, voor zover deze gronden tevens zijn
gesitueerd binnen de "Waarde - Cultuurhistorie".
22.3.3 Terrasschermen
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels van de ter
plaatse geldende bestemming, door terrasschermen met een maximale hoogte van maximaal 1.60
meter toe te staan. De terrasschermen dienen in overeenstemming te zijn met de door het college
vastgestelde nota “Kwaliteiteisen voor terrassen”.

22.4

Specifieke gebruiksregels

Ongebouwde (gevel) terrassen aangrenzend aan horeca dienen aan de volgende eisen te voldoen:
a. nooduitgangen, brandtrappen en brandkranen dienen vrijgehouden te worden;
b. op trottoirs dient minimaal een 1,80 meter brede obstakelvrije doorloopruimte te zijn gegarandeerd;
c. een ongebouwd terras dat niet langs een rijweg is gesitueerd (bijvoorbeeld een plein) dient een vrije
doorgang van minimaal 4,50 meter breed te hebben.
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Artikel 23
23.1

Water - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor "Water - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. waterlopen en waterberging, de aan- en afvoer van oppervlaktewater, met bijbehorende
voorzieningen;
b. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Cultuurhistorie", "Waterstaat Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
23.2

Bouwregels

23.2.1 Algemeen
Op de voor "Water - 1" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, van waterbouwkundige aard, zoals, keerwanden, beschoeiingen, duikers, bruggen,
gemalen e.d.
23.2.2 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Cultuurhistorie"
of "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen
mede van toepassing.
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Artikel 24
24.1

Water - 2

Bestemmingsomschrijving

De voor "Water - 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. waterlopen en waterberging, de aan- en afvoer van oppervlaktewater, alsmede voor verkeer te water
met bijbehorende voorzieningen;
b. ter plaatse van de functieaanduiding "brug", is tevens een brug toegestaan;
c. ter plaatse van de functieaanduiding "dienstverlening" is tevens dienstverlening toegestaan. Deze
locatie bevindt zich aan de Veerkade 15;
d. ter plaatse van de functieaanduiding "horeca" is tevens horeca toegestaan, dit betreft de adressen:
Parkhaven 9, 15, 19 en 21;
e. in aanvulling op het vorige lid is op het adres Parkhaven 21, tevens een hotel en supermarkt
toegestaan;
f. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel" is tevens een tunnel toegestaan;
g. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie 4", "Waarde - Cultuurhistorie", "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig
zijn bestemd.
24.2

Bouwregels

24.2.1 Algemeen
Op de voor "Water - 2" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, van waterbouwkundige aard, zoals keerwanden, beschoeiingen, duikers, bruggen,
gemalen e.d., met dien verstande dat bruggen uitsluitend toegestaan zijn ter plaatse van de aanduiding
"brug".
24.2.2 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2",
"Waarde - Archeologie - 4", "Waarde - Cultuurhistorie" of "Waterstaat - Waterkering", is voor het
bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.
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Artikel 25
25.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, met de daarbij behorende inpandige voorzieningen;
b. ter plaatse van de functieaanduiding "horeca" is uitsluitend op de begane grond tevens horeca
toegestaan, dit betreft de adressen: Scheepstimmermanlaan 3, 5, 23, 29, 31 en 33, Van
Vollenhovenstraat 4, 17-19 en 58, Westerkade 20 en 21, Westzeedijk 68 en 76;
c. uitsluitend aan de Van Vollenhovenstraat 25, functieaanduiding "horeca", is tevens horeca
toegestaan op de begane grond, eerste en tweede verdieping;
d. uitsluitend aan de Van Vollenhovenstraat 9 en 60, Westerkade 20 en Westerstraat 44,
functieaanduiding "horeca", is tevens horeca toegestaan op de begane grond en eerste verdieping;
e. uitsluitend aan de Van Vollenhovenstraat 24 en 26, functieaanduiding "horeca", is tevens horeca
toegestaan;
f. ter plaatse van de functieaanduiding "seksinrichting" is tevens een seksinrichting toegestaan, dit
betreft de adressen: Van Vollenhovenstraat 26 B (uitsluitend de eerste en tweede verdieping),
Westzeedijk 74 (uitsluitend de tweede verdieping);
g. ter plaatse van de functieaanduiding "bedrijf" is uitsluitend op de begane grond tevens bedrijf
toegestaan de categorieën 1 t/m 2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze
voorschriften, dit betreft het adres Rivierstraat 145 t/m 149;
h. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", Waarde - Archeologie 3, "Waarde - Cultuurhistorie", "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig
zijn bestemd.
25.2

Bouwregels

25.2.1 Algemeen
Op de voor "Wonen" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar
genoemde functies.
25.2.2 Medebestemming
Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2",
"Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Cultuurhistorie" of "Waterstaat - Waterkering", is voor het
bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.
25.3

Specifieke gebruiksregels

25.3.1 Woningen
Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of
bedrijf, mits:
a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de
woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als
bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en
repareren van motorvoertuigen;
e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden
beroep of bedrijf.
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25.4

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in lid 24.1 en lid 24.3.1, ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere
bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar
aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.
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Artikel 26
26.1

Waarde - Archeologie - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor "Waarde - Archeologie - 1" aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische
waarden.
26.2

Bouwregels

26.2.1 Rapport archeologisch deskundige
In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een omgevingsvergunning
voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te overleggen van een archeologisch
deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen van
bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke voldoen
aan de oppervlakte- en dieptematen welke genoemd zijn in 26.3.1.
26.2.2 Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen
Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een
omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in
de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch
deskundige.
26.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
26.3.1 Verbod
In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 26.3.2 genoemde werken,
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper
reiken dan 1,50 meter boven NAP, en die tevens een terreinoppervlak beslaan van groter dan 100 m2.
26.3.2 Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden
a.
b.
c.
d.
e.
f.

grondbewerkingen (van welke aard dan ook);
het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
het indrijven van voorwerpen in de bodem;
het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven;
het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies e.d.;
het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.

26.3.3 Uitgezonderde werkzaamheden
Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of werkzaamheden gericht op
het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde activiteiten welke in
uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en evenmin voor bestaande
weg- en leidingcunetten.
26.3.4 Vergunning
Vergunning wordt verleend, nadat de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport aan
burgemeester en wethouders heeft overgelegd van een archeologisch deskundige waarin de
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel
van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
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26.3.5 Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning
Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in
de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een archeologisch
deskundige.
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Artikel 27
27.1

Waarde - Archeologie - 2

Bestemmingsomschrijving

De voor "Waarde - Archeologie - 2" aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische
waarden.
27.2

Bouwregels

27.2.1 Rapport archeologisch deskundige
In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een omgevingsvergunning
voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te overleggen van een archeologisch
deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen van
bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke voldoen
aan de oppervlakte- en dieptematen welke genoemd zijn in 27.3.1.
27.2.2 Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen
Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een
omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in
de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch
deskundige.
27.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
27.3.1 Verbod
In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 27.3.2 genoemde werken,
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper
reiken dan 0 meter NAP, en die tevens een oppervlakte beslaan van meer dan 200 vierkante meter.

27.3.2 Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden
a.
b.
c.
d.
e.
f.

grondbewerkingen (van welke aard dan ook);
het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
het indrijven van voorwerpen in de bodem;
het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven;
het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies e.d.;
het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.

27.3.3 Uitgezonderde werkzaamheden
Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of werkzaamheden gericht op
het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde activiteiten welke in
uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en evenmin voor bestaande
weg- en leidingcunetten.
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27.3.4 Vergunning
Vergunning wordt verleend, nadat de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport aan
burgemeester en wethouders heeft overgelegd van een archeologisch deskundige waarin de
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel
van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
27.3.5 Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning
Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in
de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een archeologisch
deskundige.
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Artikel 28
28.1

Waarde - Archeologie - 3

Bestemmingsomschrijving

De voor "Waarde - Archeologie - 3" aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische
waarden.
28.2

Bouwregels

28.2.1 Rapport archeologisch deskundige
In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een omgevingsvergunning
voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te overleggen van een archeologisch
deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen van
bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke voldoen
aan de oppervlakte- en dieptematen welke genoemd zijn in 28.3.1.
28.2.2 Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen
Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een
omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in
de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch
deskundige.
28.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
28.3.1 Verbod
In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 28.3.2 genoemde werken,
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper
reiken dan 4 meter beneden NAP, en die tevens een oppervlakte beslaan van meer dan 200 vierkante
meter.
28.3.2 Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden
a.
b.
c.
d.
e.
f.

grondbewerkingen (van welke aard dan ook);
het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
het indrijven van voorwerpen in de bodem;
het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven;
het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies e.d.;
het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.

28.3.3 Uitgezonderde werkzaamheden
Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of werkzaamheden gericht op
het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde activiteiten welke in
uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en evenmin voor bestaande
weg- en leidingcunetten.
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28.3.4 Vergunning
Vergunning wordt verleend, nadat de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport aan
burgemeester en wethouders heeft overgelegd van een archeologisch deskundige waarin de
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel
van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
28.3.5 Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning
Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in
de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een archeologisch
deskundige.
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Artikel 29
29.1

Waarde - Archeologie - 4

Bestemmingsomschrijving

De voor "Waarde - Archeologie - 4" aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische
waarden.
29.2

Bouwregels

29.2.1 Rapport archeologisch deskundige
In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een omgevingsvergunning
voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te overleggen van een archeologisch
deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen van
bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke voldoen
aan de oppervlakte- en dieptematen welke genoemd zijn in 29.3.1.
29.2.2 Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen
Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een
omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in
de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch
deskundige.
29.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
29.3.1 Verbod
In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 29.3.2 genoemde werken,
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper
reiken dan de huidige onderwaterbodem en die tevens een oppervlakte beslaan van meer dan 200
vierkante meter.
29.3.2 Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden
a.
b.
c.
d.
e.
f.

grondbewerkingen (van welke aard dan ook);
het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
het indrijven van voorwerpen in de bodem;
het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven;
het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies e.d.;
het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.

29.3.3 Uitgezonderde werkzaamheden
Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of werkzaamheden gericht op
het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde activiteiten welke in
uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en evenmin voor bestaande
weg- en leidingcunetten.
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29.3.4 Vergunning
Vergunning wordt verleend, nadat de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport aan
burgemeester en wethouders heeft overgelegd van een archeologisch deskundige waarin de
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel
van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
29.3.5 Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning
Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in
de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een archeologisch
deskundige.
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Artikel 30
30.1

Waarde - Cultuurhistorie

Bestemmingsomschrijving

De voor "Waarde - Cultuurhistorie" aangewezen gronden zijn behalve voor de daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor bescherming van het beschermd stadsgezicht Scheepvaartkwartier.
30.2

Bouwregels

30.2.1 Algemeen
In aanvulling op de bouwregels voor de andere aldaar voorkomende bestemmingen, geldt voor de als
"Waarde - Cultuurhistorie" bestemde gronden dat gebouwen die ten tijde van de terinzagelegging van
het ontwerp van dit bestemmingsplan afgedekt zijn met een kap, bij herbouw afgedekt dienen te worden
met een kap in de oorspronkelijke vorm (d.w.z. de kapvorm zoals die was ten tijde van de eerste
oplevering van het gebouw).
30.2.2 specifieke bouwregels
a. Op de mede voor "Tuin - 1" of "Tuin - 2" bedoelde gronden mogen geen gebouwen worden opgericht.
b. Een erfafscheiding als bedoeld in de mede voor "Tuin - 1", "Tuin - 2" of "Verkeer - Erf" bestemde
gronden, mag maximaal 2 meter hoog zijn.
30.3

Afwijking bouwregels

30.3.1 Bouwhoogten
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde t.a.v. de in lid 18.2.2, (Verkeer-Erf) genoemde maximaal toegestane goothoogte van 3,5
meter, t.b.v. een maximale goothoogte van 5 meter, indien dit i.v.m de handhaving van de bestaande
toestand wenselijk is.
30.3.2 Bebouwingspercentage
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in artikel 18.1, (Verkeer-Erf) betreffende het toegelaten type bouwwerken, t.b.v. het bouwen
van een aanbouw tot maximaal 25% van de grondoppervlakte van het aanliggende hoofdgebouw, mits
het maximum Bebouwingspercentage op de verbeelding niet wordt overschreden en de belangen van het
beschermd stadsgezicht niet worden geschaad.
30.3.3 Bouwen in Tuin - 1 en Tuin - 2
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in artikel 30.2.2, sub a (Tuin - 1 en Tuin - 2) ten behoeve van het toestaan van de bouw van
gebouwtjes, mits de belangen van het beschermd stadsgezicht niet worden geschaad, en met dien
verstande dat is toegestaan:
a. in een tuin met een grondoppervlak van maximaal 55m2, een gebouwtje met een grondoppervlak van
maximaal 8m2;
b. in een tuin met een grondoppervlak tussen 55 - 240m2, een bebouwingspercentage van maximaal
15, doch niet meer dan 12m2 grondoppervlak;
c. in een tuin met een grondoppervlak tussen 240m2 - 600m2, een bebouwingspercentage van
maximaal 5, doch niet meer dan 18m2 grondoppervlak;
d. in een tuin met een grondoppervlak groter dan 600m2, een bebouwingspercentage van maximaal 3
doch niet meer dan 24m2 grondoppervlak.
30.3.4 Bovengronds bouwen
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in artikel 10.2.1 t.a.v. het ondergronds bouwen van kleine gebouwen voor openbaar nut, binnen
de bestemming "Groen", mits voldoende is aangetoond dat ondergrondse realisatie technisch niet
mogelijk is of financieel niet haalbaar is en de belangen van het beschermd stadsgezicht niet worden
geschaad.
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30.3.5 Advies
Alvorens aan de bovengenoemde afwijkingsregels toepassing wordt gegeven, winnen burgemeester en
wethouders het schriftelijk advies in van de Commissie voor Welstand en Monumenten.
30.3.6 Terinzagelegging
Een verzoek als bedoeld in lid 30.3.2 wordt alvorens hierop te beslissen voor belanghebbenden
gedurende 2 weken ter inzage gelegd.
30.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
30.4.1 Verbod
In het belang van het beschermde stadsgezicht, is het verboden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken of werkzaamheden uit te
voeren:
a. in tuinen van gebouwen, terrein te verharden (m.u.v. de aanwezige verhardingen ten tijde van de
terinzage ligging van dit ontwerpbestemmingsplan) of terrein meer dan 1,50 meter op te hogen of af
te graven;
b. op de mede voor "Water - 1" en "Water - 2" bestemde gronden waterlopen te dempen of waterlopen
om te leggen.
30.4.2 Uitgezonderde werkzaamheden
a. normaal onderhoud en beheer;
b. werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor
het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden.
30.4.3 Vergunning
Bij hun beslissing omtrent het verlenen van een vergunning betrekken burgemeester en wethouders de
belangen van het betrokken beschermd stadsgezicht in hun overwegingen.
30.4.4 Advies
Alvorens vergunning te verlenen winnen burgemeester en wethouders het advies in van de commissie
voor Welstand en Monumenten.
30.5

Omgevingsvergunning voor het slopen

30.5.1 Verbod
Op de voor "Waarde - Cultuurhistorie bestemde gronden is het verboden om zonder vergunning van
burgemeester en wethouders bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.
30.5.2 Uitzondering op verbod
In afwijking van het bepaalde in lid 30.5.1 is geen vergunning vereist ingeval van :
a. een aanschrijving van burgemeester en wethouders op grond van de Woningwet (hoofdstuk III);
b. bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning voor het bouwen vereist is;
c. een vergunning voor het slopen van een bouwwerk vereist is ingevolge een provinciale of
gemeentelijke monumentenverordening en deze vergunning verleend is.
30.5.3 Vergunning
Vergunning wordt verleend indien door het slopen het aanzien en/of de karakteristiek van het beschermd
stadsgezicht niet of niet in betekenende mate wordt geschaad.
30.5.4 Advies
Alvorens te beslissen op een aanvraag winnen burgemeester en wethouders het advies in van de
commissie voor Welstand en Monumenten.
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Artikel 31
31.1

Waterstaat - Waterkering

Bestemmingsomschrijving

De voor "Waterstaat - Waterkering" aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor waterkering.
31.2

Bouwregels

31.2.1 Verbod
Ter plaatse van de bestemming "Waterstaat - Waterkering", mag in afwijking van de bouwregeling voor
de andere voorkomende bestemming(en) dan "Waterstaat - Waterkering", niet binnen bedoelde zone
worden gebouwd.
31.2.2 Uitzondering op verbod
Het bouwverbod bedoeld in 31.2.1 geldt niet voor bebouwing welke is toegestaan ingevolge de
bestemming "Waterstaat - Waterkering" en (vervangende nieuwbouw van) bebouwing welke aanwezig is
op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan.
31.2.3 Toegestane bouwwerken
Ten behoeve van de functie waterstaat - waterkering mogen worden gebouwd bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, van waterbouwkundige aard, zoals kademuren, duikers, keerwanden, beschoeiingen
e.d.
31.3

Afwijking van de bouwregels

31.3.1 Afwijking
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het
bepaalde in lid 31.2.1 ten behoeve van bouwwerken welke toegelaten zijn krachtens de andere
toegelaten bestemming(en) dan "Waterstaat - Waterkering", mits het belang van de waterkering
hierdoor niet wordt geschaad.
31.3.2 Advies
Alvorens vergunning te verlenen winnen burgemeester en wethouders het schriftelijk advies in van de
dijkbeheerder, aan de hand waarvan zij desgewenst voorwaarden kunnen verbinden aan de vergunning,
ter bescherming van genoemd belang.
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Hoofdstuk 3
Artikel 32

ALGEM ENE REGELS

Antidubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 33
33.1

Algemene bouwregels

Maximum bebouwingspercentage

Ingeval voor gronden welke voor bebouwing in aanmerking komen noch in de regels, noch op de
verbeelding een maximum bebouwingspercentage is vermeld, mogen deze gronden volledig worden
bebouwd.
33.2

Maximum bouwhoogte

a. voor zover in de regels geen bepalingen zijn opgenomen ter zake van de maximum toegestane
bouwhoogte, gelden de maatvoeringsaanduidingen ter zake op de verbeelding;
b. voor woningen mag de maximum bouwhoogte (nokhoogte) niet meer bedragen dan 7 meter boven
de maximum goothoogte.
33.3

Maximum goothoogte

Ingeval de toegestane bouwhoogte in bouwlagen is vermeld, dient voor het berekenen van de maximum
toegestane goothoogte een hoogte van 3,5 meter voor een bouwlaag van een woonfunctie resp. een
hoogte van 4,5 meter voor een niet-woonfunctie te worden aangehouden.
33.4

Souterrain

Een souterrain mag niet hoger reiken dan 2 meter boven peil.
33.5

Afdekking van gebouwen

Ingeval noch de regels, noch de verbeelding (plankaart) duidelijkheid verschaffen over de wijze van
afdekking van gebouwen, mogen gebouwen zowel met een kap als plat worden afgedekt.
33.6

Dakkapellen

Op een kap / schuine dakvlakken is een dakkapel toegestaan, onder de volgende voorwaarden:
a. ingeval zij geplaatst wordt op het voordakvlak of een naar het openbaar toegankelijke gebied
gekeerd dakvlak, mag zij niet breder zijn dan 2/3 deel van bedoeld dakvlak; niet meer dan één
dakkapel mag op elk van bedoelde dakvlakken worden gerealiseerd;
b. op een ander dakvlak dan de onder sub a. genoemde, zijn meerdere dakkapellen toegestaan;
c. op een aanbouw aan een hoofdgebouw is een dakkapel alleen toegestaan op het achterdakvlak;
d. in alle gevallen geldt dat een dakkapel dient te voldoen aan de volgende eisen:
1. voorzien van een plat dak;
2. gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 meter;
3. onderzijde meer dan 0,5 meter en minder dan 1 meter boven de dakvoet;
4. bovenzijde meer dan 0,5 meter onder de daknok;
5. zijkanten meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak.
33.7

Onderdoorgang

Ter plaatse van de aanduiding "Onderdoorgang" mag een onderdoorgang worden gebouwd, waarvan de
breedte en hoogte niet minder dan 2,5 meter mag bedragen, met dien verstande dat ingeval de
onderdoorgang tevens voor autoverkeer bestemd is deze niet minder dan 3,5 meter breed resp. 4,2
meter hoog mag zijn.
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Artikel 34
34.1

Algemene afwijkingsregels

Afwijking toegestane bouwhoogte architectuur

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van de
regels ten aanzien van de maximum toegestane bouwhoogte van een gebouw, mits de overschrijding
niet meer bedraagt dan 0,5 meter, uitsluitend toe te passen ingeval extra bouwhoogte nodig is voor een
architectonisch verantwoorde afronding van de bovenste bouwlaag c.q. kap/schuin dakvlak;

34.2

Afwijking toegestane bouwhoogte techniek

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van de
regels van dit bestemmingsplan ten aanzien van de maximum toegestane bouwhoogte van een gebouw,
ten behoeve van technische voorzieningen op het dak, welke noodzakelijk zijn voor het doelmatig
functioneren van het bouwwerk, zoals liftopbouwen, lichtkoepels, schoorstenen, antennemasten,
luchtverversingsapparatuur, glazenwas installatie e.d., mits de overschrijding van de maximum
bouwhoogte niet meer dan 5 meter bedraagt.
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Artikel 35
35.1

Algemene procedureregels

Bevoegdheid tot vaststellen exploitatieplan

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten behoeve van een wijzigingsplan dat voorziet in een
bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening, een exploitatieplan als bedoeld in
artikel 6.12, eerste lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
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Artikel 36

Geluidsgevoelige functies

Bij nieuwe situaties in de zin van de Wet geluidhinder is de realisatie van Geluidsgevoelige functies (in
de zin van de Wet geluidhinder) voorzover gelegen binnen een geluidzone, alleen mogelijk indien voldaan
wordt aan de voorkeursgrenswaarden van de Wet geluidhinder, dan wel aan het besluit hogere
grenswaarden dat aan dit bestemmingsplan is toegevoegd.
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Hoofdstuk 4
Artikel 37
37.1

OVERGANGS- EN SLOT REGELS

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

37.1.1 Aanwezige bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
37.1.2 Afwijking
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal
10 %.
37.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

37.2

Overgangsrecht gebruik

37.2.1 Bestaand gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
37.2.2 Strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen
of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
37.2.3 Verboden gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te
laten hervatten.
37.2.4 Uitzonderingen op het overgangsrecht gebruik
Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 38

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan "Scheepvaartkwartier", gemeente Rotterdam.
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Bijlagen
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Bijlage 1 T oelichting op lijst bedrijfsactiviteiten
Toelichting
De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn
toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten zijn ingedeeld in milieucategorieën, waarbij milieucategorie 1
betekent dat een bedrijfstype weinig potentiële milieuhinder veroorzaakt en milieucategorie 5 of 6 veel
milieuhinder veroorzaakt.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de lijst van bedrijfstypen ingedeeld aan de hand van
de Standaard Bedrijfsindeling uit 1993 (SBI'93) van het CBS. Voor de zonering en de bij de zones
behorende bedrijfscategorieën is uitgegaan van de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering - 2009".
Per type bedrijf zijn afstanden gegeven met betrekking tot de milieuhinderaspecten geur, stof, geluid en
gevaar. Voor geluid is aangegeven of sprake is van continu geluid en van activiteiten die op een
gezoneerd terrein thuishoren. Voor wat betreft verkeersaantrekkende werking en visuele hinder zijn
indices gegeven.
De lijst van bedrijfsactiviteiten volgt de publicatie van de VNG, maar met een algemeen verschil. De lijst
gaat alleen over activiteiten die in een bedrijfsbestemming zijn toegestaan. Zo zijn bijvoorbeeld sport- en
recreatieve voorzieningen niet opgenomen, omdat die in Rotterdam een aparte bestemming zijn. Voor
een uitsplitsing naar afstanden per categorie wordt verwezen naar de VNG-publicatie. In de tabel
behorend bij het bestemmingsplan bepaalt de grootste indicatieve afstand de milieucategorie.
De aanbevolen indicatieve afstand tussen een bedrijf en woningen:
categorie 1:
categorie 2:
categorie 3.1:
categorie 3.2:
categorie 4.1:
categorie 4.2:
categorie 5.1:
categorie 5.2:
categorie 5.3:
categorie 6:

afstand tot
afstand tot
afstand tot
afstand tot
afstand tot
afstand tot
afstand tot
afstand tot
afstand tot
afstand tot

woningen 0 of 10 meter
woningen 30 meter
woningen 50 meter
woningen 100 meter
woningen 200 meter
woningen 300 meter
woningen 500 meter
woningen 700 meter
woningen 1000 meter
woningen 1500 meter
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Bijlage 2 Lijst bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2
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Bedrijfsactiviteiten obv VNG-lijst 2009
SBI-1993

cat 1 t/m 2
OMSCHRIJVING

SBI-2008

1071

0

Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581

1071

1

- verdampingscapaciteit < 7.500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens

1584

10821

0

Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584

10821

3
6

18
18

14
14

182

141

20

LUCHT

- consumptie-ijsfabrieken: productieoppervlak <= 200 m²

1581

BODEM

2

VISUEEL

1052

VERKEER

Zuivelproducten fabrieken:

1552

CATEGORIE

0

INDICES

GROOTSTE
AFSTAND

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

1051

GEVAAR

-

1551

GELUID

10, 11

STOF

10, 11

15

10821
1593 t/m 1595 1102 t/m 1104

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

nummer

aangepast planmer

-

15

1584
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-

10

0

30

10

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken, productieoppervlak <= 200 m²

30

- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: productieoppervlak <= 200 m²

30

Vervaardiging van wijn, cider e.d.

10

0

10

10

10

10

30

0

30

2

1 G

1

30 C

10

30

2

1 G

1

10

30

10

30

2

1 G

1

10

30

10

30

2

1 G

1

0

30

2

1 G

1

30

10

30

2

2 G

2

30

0

30

2

1 G

1

30 C

-

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
Vervaardiging van kleding en kledingtoebehoren (excl. van leer)

-

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

20

16

205

162902

22

58

-

22

58

-

2222.6

18129

2223

1814

A

Grafische afwerking

2223

1814

B

2224

1813

2225

Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen

10

0

30

0

30

2

1 P

1

0

0

10

0

10

1

1 G

1

B

Binderijen

30

0

30

0

30

2

2 G

1

Grafische reproductie en zetten

30

0

10

10

30

2

2 G

1

B

1814

Overige grafische activiteiten

30

0

30

10

30 D

2

2 G

1

B

223

182

Reproductiebedrijven opgenomen media

0

0

10

0

10

1

1 G

1

24

20

24

20

-

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

2442

2120

0

Farmaceutische productenfabrieken:

2442

2120

2

- verbandmiddelenfabrieken

10

10

30

10

30

2

2 G

1

26

23

-

26

23

-

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN

262, 263

232, 234

0

Aardewerkfabrieken:

262, 263

232, 234

1

- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW

10

10

30

10

30

2

1 G

1

30

26, 28, 33

-

30

26, 28, 33

-

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30

26, 28, 33

A

Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie

30

10

30

10

30

2

1 G

1

31

26, 27, 33

-

31

26, 27, 33

-

316

293

30

10

30

10

30

2

1 G

1

33

26, 32, 33

33

26, 32, 33

-

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33

26, 32, 33

A

Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie

30

0

30

0

30

2

1 G

1

-

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
Elektrotechnische industrie niet elders genoemd

-

L
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cat 1 t/m 2
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36

31

36

31

-

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN niet elders genoemd

361

9524

2

Meubelstoffeerderijen bedrijfsoppervlak < 200 m²

0

10

10

0

10

1

1 P

1

362

321

Fabricage van munten, sieraden e.d.

30

10

10

10

30

2

1 G

1

363

322

Muziekinstrumentenfabrieken

30

10

30

10

30

2

2 G

2

0

30

30

0

30

2

1 P

1

0

0

30 C

10

30

2

1 P

1

Sociale werkvoorziening

3663.1

32991

40

35

40

35

-

40

35

C0

Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

40

35

C1

- < 10 MVA

40

35

D0

Gasdistributiebedrijven:

40

35

D3

- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. cat. A

0

0

10 C

10

10

1

1 P

1

40

35

D4

- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C

0

0

30 C

10

30

2

1 P

1

40

35

E0

Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

40

35

E2

- blokverwarming

10

0

30 C

10

30

2

1 P

1

41

36

-

41

36

-

41

36

B0

Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41

36

B1

- < 1 MW

0

0

30 C

10

30

2

1 P

1

45

41, 42, 43

45

41, 42, 43

-

BOUWNIJVERHEID

45

41, 42, 43

3

- aannemersbedrijven met werkplaats: bedrijfsoppervlak< 1000 m²

0

10

30

10

30

2

1 G

1

50

45, 47

-

50

45, 47

-

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS

5020.4

45204

B

Autobeklederijen

5020.5

45205

Autowasserijen

503, 504

453

Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires

51

46

-

51

46

-

5122

4622

Grth in bloemen en planten

5134

4634

Grth in dranken

5135

4635

Grth in tabaksproducten

5136

4636

Grth in suiker, chocolade en suikerwerk

5137

4637

5138, 5139

B

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
B

WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

-

0

0

10

10

10

1

1 G

1

10

0

30

0

30

2

3 P

1

0

0

30

10

30

2

1 P

1

10

10

30

0

30

2

2 G

1

0

0

30

0

30

2

2 G

1

10

0

30

0

30

2

2 G

1

10

10

30

0

30

2

2 G

1

Grth in koffie, thee, cacao en specerijen

30

10

30

0

30

2

2 G

1

4638, 4639

Grth in overige voedings- en genotmiddelen

10

10

30

10

30

2

2 G

1

514

464, 46733

Grth in overige consumentenartikelen

10

10

30

10

30

2

2 G

1

5153

4673

0

Grth in hout en bouwmaterialen:

5153

4673

2

- algemeen: bedrijfsoppervlak <= 2000 m²

0

10

30

10

30

2

1 G

1

5153.4

46735

4

zand en grind:
0

10

30

0

30

2

1 G

1

0

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

5153.4

46735

6

- algemeen: bedrijfsoppervlak <= 200 m²

5154

4674

0

Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154

4674

2

- algemeen: bedrijfsoppervlak < = 2.000 m²

0

0

30

30

2

1 G

1

5155.2

46752

Grth in kunstmeststoffen

30

30

30

30 R

30

2

1 G

1

5156

4676

Grth in overige intermediaire goederen

10

10

30

10

30

2

2 G

2

519

466, 469

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.

0

0

30

0

30

2

2 G

1

52

47

-

52

47

-

527

952

0

0

10

10

10

1

1 P

1

55

55

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)

-

B
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LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING

55

55

5551

5629

Kantines

10

0

10 C

10

10 D

1

1 P

5552

562

Cateringbedrijven

10

0

30 C

10

30

2

1 G/P 1

60

49

-

60

49

-

6022

493

Taxibedrijven

0

0

30 C

0

30

2

2 P

1

603

495

Pomp- en compressorstations van pijpleidingen

0

0

30 C

10

30 D

2

1 P

1

63

52

63

52

-

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6312

52109

B

Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)

6321

5221

1

Autoparkeerterreinen, parkeergarages

64

64

-

64

53

-

641

531, 532

642

61

A

642

61

B0

zendinstallaties:

642

61

B2

642

61

B3

71

77

-

71

77

-

711

7711

Personenautoverhuurbedrijven

10

0

714

772

Verhuurbedrijven voor roerende goederen niet elders genoemd

10

10

72

62

72

62

-

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72

62

A

Computerservice- en informatietechnologie-bureaus e.d.

0

0

10

0

10

1

1 P

1

72

B

Datacentra

0

0

30 C

0

30

2

1 P

1

74

58, 69tm71,
63
63,
73, 74,
77,
80tm82
63, 78,
69tm71,
73, 74,
77, 78, 80tm82

7481.3

74203

Foto- en filmontwikkelcentrales

7484.4

82992

Veilingen voor huisraad, kunst e.d.

90

37, 38, 39

90

37, 38, 39

-

MILIEUDIENSTVERLENING

9001

3700

B

rioolgemalen

9002.2

382

A0

Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2

382

A7

- verwerking fotochemisch en galvano-afval

93

93

-

93

96

-

9301.2

96012

30

9301.3

96013

A

Wasverzendinrichtingen

0

9301.3

96013

B

Wasserettes, wassalons

0

9302

9602

Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten

0

9305

9609

Persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd

0

74

-

cat 1 t/m 2

1

VERVOER OVER LAND
B

0

0

30 C

10

30

2

2 G

1

10

0

30 C

0

30

2

3 P

1

Post- en koeriersdiensten

0

0

30 C

0

30

2

2 P

1

Telecommunicatiebedrijven

0

0

10 C

0

10

1

1 P

1

- FM en TV

0

0

0 C

10

10

1

1 P

2

- GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig)

0

0

0 C

10

10

1

1 P

2

30

10

30

2

2 P

1

30

10

30 D

2

2 G

2

L

POST EN TELECOMMUNICATIE

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN

-

-

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
10

0

30 C

10

30

2

2 G

1

0

0

10

0

10

1

2 P

1

B

30

0

10 C

0

30

2

1 P

1

10

10

30

2

1 G

1

B

L

B

L

-

30 R

0

30

30 R

30

2

2 G

1

0

30

0

30

2

1 G

1

0

10

0

10

1

1 P

1

0

10

0

10

1

1 P

1

0

10 C

0

10 D

1

1 P

1

OVERIGE DIENSTVERLENING
Chemische wasserijen en ververijen

B

30

