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INLEIDING

1.1 Plan gebied
Het plangebied, het Hoekse Park, is gelegen ten zuidenwesten van de kern Bergschenhoek in de

gemeente Lansingerland tussen de bestaande parkgebieden, het Hoge en Lage Bergse Bos en het

recreatiegebied van de Bleiswijkse Zoom, de glastuinbouwgebied, bedrijfsterreinen van Berg-
schenhoek en het sportpark Sporthoek. Het plangebied bestaat uit twee delen, te weten Hoekse

Park West (114 ha) en Hoekse Park Oost (64 ha). De twee delen worden verbonden door een

smalle Corridor (8 ha).

1.2 Doel
Het plan voor het Hoekse Park maakt deel uit van een groter project om langs de grote steden Lei-

den, Oen Haag, Rotterdam, Dordrecht en Gouda zo'n 4.200 hectare nieuwe recreatieve groenge-

bieden te realiseren (het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener). Doel is het realiseren van aan-

eengesloten groengebieden voor het behoud van de leefkwaliteit en het verbeteren van het vesti-

gingsklimaat in de ZuidvleugeL. De gemeente Lansingerland (op 1 januari 2007 ontstaan uit Berg-

schenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk) is in samenwerking met de Stadsregio Rotterdam en

het Recreatieschap Rottemeren voornemens het Hoekse Park in een periode van 5 tot uiterlijk 10

jaar te ontwikkelen tot recreatief groengebied. Onderhavig bestemmingsplan maakt deze ontwikke-

ling mogelijk.

1.3 Vigerende plannen

Het bestemmingsplan Hoekse Park vervangt (delen van) onderhavige bestemmingsplannen:

Bestemmingsplan Vaststelling Goedkeuring Onherroepelijk

(om en nabij)
Oosteindsepolder 10 maart 1986 17 oktober 1988 28 november 1988

Buitengebied 15 augustus 1977 14 november 1978 11 januari 1981

Lage en Hoge Bergse Bos 4 november 1974 25 juni 1975 8 oktober 1975

1.4 Voorgeschiedenis

Het project Hoekse Park kent al een lange voorgeschiedenis. AI medio 1997 heeft de gemeente
Bergschenhoek ingestemd met het voorstel om in overleg met het Recreatieschap en de Stadsre-
gio de planologische kaders voor het Hoekse Park te bepalen en vast te leggen. Het resultaat van

deze gezamenlijke studie is vastgelegd in de notitie: "de Visie op de ontwikkeling en inrichting van

het Hoekse Park ". In de periode 2000-2003 is het voornemen uitgewerkt en onderzocht. In 2003 is

de planstudiefase gestart en zijn een projectgroep, stuurgroep en klankbordgroep opgericht. Het

lange voortraject, waarin intensief gecommuniceerd is met betrokken partijen en belanghebbenden

heeft uiteindelijk in juli 2005 geleid tot een "Masterplan Hoekse Park" (SR 20051, dat in het najaar

van 2005 is vastgesteld door de betrokken partijen. Dit masterplan is als afzonderlijke bijlage bij het

plan gevoegd.

Op 7 december 2005 is door de provincie Zuid-Holland, het Rijk en de vijf regiobesturen het ak-

koord Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) ondertekend, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd

om in de Zuidvleugel, het gebied langs de grote steden Leiden, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht

en Gouda, zo'n 4.200 hectare nieuwe recreatieve groengebieden te realiseren. Dit is het resultaat
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van het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener dat begin 2005 gestart is. Het project heeft de

groenprojecten die hiervoor in aanmerking komen, waaronder het Hoekse Park, in kaart gebracht.

Ook zijn er afspraken gemaakt over financiering, planologische verankering en trekkerschap van

groenprojecten in de re9io. In het akkoord is afgesproken dat uiterlijk in 2008 de noodzakelijke
aanpassingen van de bestemmingsplannen zijn gerealiseerd of procedureel zijn gestart en vóór

2013 de projecten moeten zijn uitgevoerd. In het voorjaar van 2006 is door betrokken partijen de

Samenwerkingsovereenkomst Hoekse Park ondertekend, waarin de financiering en realisatie van

het plan geregeld zijn.

1.5 Leeswijzer

Het bestemmingsplan is vervat in:

de plankaart, tekeningnummer 883.200.00, waarop de bestemmingen van de in het plan gelegen

gronden en bijbehorende verklaringen zijn aangegeven;

de voorschriften, waarin bepalingen zijn opgenomen over de inhoud van de bestemmingen en

bepalingen omtrent het gebruik van gronden en de toelaatbaarheid van bebouwing.

Het bestemmingsplan gaat vergezeld van deze toelichting en de afzonderlijke bijlagen zoals ge-

noemd in de inhoudsopgave. In de toelichting wordt de opzet van het bestemmingsplan beschreven

(deel 2) en verantwoord en zijn de aan het plan ten grondslag liggende gedachten vermeld, alsme-
de de resultaten van inventarisatie en onderzoek (deel 3 verantwoording). De resultaten van in-

spraak en overleg worden te zijner tijd eveneens in de toelichting opgenomen.

Toelichting bestemmingsplan Hoekse Park
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2 PLANBESCHRIJVING

2.1 Inleiding
De gemeente Lansingerland is in samenwerking met de Stadsregio Rotterdam en het Recreatie-
schap Rottemeren voornemens het Hoekse Park in een periode van 5 tot uiterlijk 10 jaar te ontwik-

kelen tot recreatief groengebied. Voor de ontwikkelingen binnen het plangebied heeft het Master-

plan (SR 2005) als leidraad gediend.

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven wat de bestaande situatie in het plangebied is, welke ont-

wikkelingen het plan mogelijk maakt en de wijze waarop dit is geregeld in het bestemmingsplan.

2.2 Huidige situatie

De huidige situatie in het plangebied kan in hoofdopzet als volgt worden beschreven.

Ruimtelijke structuur

Het plangebied wordt gekenmerkt door een relatief open en weids agrarisch landschap. Door de

aanwezigheid van een smalle corridor met glastuinbouwcomplexen is het westelijk deel van het

plangebied niet zichtbaar vanaf het oostelijk deel en visa versa. Beide delen vormen visueel een

eigen eenheid met het Lage en Hoge Bergse Bos en hebben een ruimtelijk karakter dat slechts

onderbroken wordt door een bosperceel in het westelijk deel en enkele bospercelen aangrenzend
aan het Lage Bergse bos. Het plangebied loopt in het oostelijke deel licht op in de richting van de

Rotte, waarlangs een dijklichaam is gelegen.

Het plangebied wordt van oost naar west doorsneden door de Hoeksekade waar zowel aan de

noordoost als zuidwestzijde enkele (agrarische) bedrijfspercelen met bebouwing zijn gesitueerd.

Functionele structuur

Het Hoekse Park wordt in de huidige situatie gekenmerkt door agrarisch gebruik met vlakke, rechte

kavels, tochten, een kanaal en enkele bospercelen. In het oostelijk deel loopt een molengang met

aanliggende molenstompen. In het plangebied zijn daarnaast enkele woningen, een kassencom-
plex, drie maneges annex paardenpensions, een hondenoefenterrein en enkele landelijke c.q.

agrarische bedrijven gelegen. In onderstaande tabel zijn de bestaande (te handhaven) functies bin-

nen het plangebied aangegeven met de nieuwe bestemming die de functie in dit plan heeft gekre-

gen,

Water- en groenstructuur

De historische waterstructuur van het gebied wordt gekenmerkt door hoofdwatergangen die haaks

lopen op de Hoeksekade en uitkomen op het kanaaL. De tochten in het gebied dienen naast de af-

watering van het Hoekse Park zelf ook voor de afwatering van aangrenzende (verstedelijkte) ge-

bieden. In het westelijk deel bevinden zich tegen het Lage Bergse bos aan enkele bospercelen,
waar al natuurwaarden aanwezig zijn.

Verkeersstructuur

Het Hoekse Park wordt ontsloten door de wegen Bergweg-zuid/Grindweg, Rottebandreef, de Hoek-

sekade/Leeuwenhoekweg en de N209. Daarnaast zijn er in het gebied diverse routes voor wande-

laars en fietsers aanwezig.
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Straat Nr Functie bestemming.
Bergweg-zuid 153 Manege Lansbergen inclusief woning; R + m+w+b

161 H.N.S. Hout (houten blokhutten, tuinmeubelen e.d.) en R + m+w+b

aannemersbedrijf J.J. Ruijgrok, paarden pension en

woning;

Bunzingpad 1 Hondenoefenterrein (Kynologen Club Rotterdam, R

KCR);

Hoeksekade 142 Woning; W

144 Woning inclusief veehouderij (hoofdactiviteit) en melk- R-U

rundveehouderijen (dhr. A. Gille);

150 Woning en Cultuurtechnisch grondwerkbedrijf (J.C. R+m+b+w

Ripping)

152 Woning en bedrijf (Rippinghoeve, sector: milieudienst- R+m+b+w
verlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening.

Branche: dierenpensions en -asiels);

113 Bedrijf Hulst Hout, groothandel in hout- en plaatmate- B

rialen (reeds afgebrand). Streefbeeld, indien bedrijfs-

activiteiten weer opgestart worden, om deze activitei-

ten te verplaatsen naar een geschiktere locatie binnen

de gemeente;

115 Woning; W

117 Woning en kwekerij (kassen); Ak + w

119 Woning; W

123 Woning en transportbedrijf W+b

Rottebandreef 2 Woning en melkveehouderij An + w

4 Woning en bedrijf An + m + w

Molengang 1,2,3 Molen (met wonen) An +w

Tabel 2.2 te handhaven functies in het plangebied (* zie plankaart voor verklaring van de afkorin-

gen)
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2.3 Autonome ontwikkelingen

Het Hoekse park ligt in een dynamisch gebied, waar los van de ontwikkeling van het Hoekse Park

nog diverse andere ontwikkelingen spelen. Een aantal ervan heeft direct invloed op de ontwikkeling

Hoekse Park. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze autonome ontwikkelin-

gen.

Ontwikkeling

Verbinding rijksweg

A13enA16

Verbreding N209

Openbaar vervoer

Woningbouw

Natuur en water

Verbreding kanaal

en realisatie gemaal

Bergweg-zuid

Omschriivino

Aanleg nieuwe wegverbinding die de rijksweg A 13 (vanaf de aansluiting Rot-

terdam Airport) gaat verbinden met de A16 (het Terbregseplein). Op bestuur-

lijk niveau is door de betrokken partijen besloten de planvorming voor het
Hoekse Park door te zetten en in dit stadium geen rekening te houden met

een eventuele ligging A13-A16 door het Hoekse Park. In een later stadium

zal, indien meer duidelijkheid is of de A13-A16 door het Hoekse Park gaat

lopen, onderzocht en besproken worden wat de eventuele consequenties
voor het Hoekse Park ziin. Zie ook Daraaraaf 3.2.

Ter hoogle van het plangebied wordt de N209 (tussen Ankie Verbeek-

Ohrlaan en Boterdorpseweg) verdubbeld tot 2x2 rijstroken. De verbreding zal

naar verwachtina in 2010 aereed ziin.

In de omgeving van het plangebied vinden diverse openbaar vervoer projec-

ten plaats, te weten Randstadrail, ZoRo Zoetermeer-Berkel en Rodenrijs en

de Hooowaardio ODenbaar Vervoer (HOV) Noordrand II/III-Alexander.

De gemeente Lansingerland (toen nog Bergschenhoek) is voornemens om

een nieuwe wijk met in totaal circa 2400 woningen en circa 3 ha voorzienin-

gen te realiseren ten zuidwesten van Bergschenhoek. De inrichting van de

nieuwe woningbouwlocatie, Wilderszijde genaamd, is voorzien in de periode

2006-2015 en zal in meerdere fases aerealiseerd worden.

In de Schiebroekse- en Zuid polder (bijnaam 'de Vlinderstrik') zal 100 ha na-

tuur- en recreatiegebied worden gerealiseerd in het kader van het project

Mainport-ontwikkeling Rotterdam (zie figuur 4.4). Deze polders vormen net

als het Hoekse Park onderdeel van de lntermediare Zone en zullen naar

verwachtinq in 2020 comDleet inqericht zïn.

Realisatie van een hoofdwatergang door de verbreding van het huidige ka-

naal (inclusief 5 bruggen) en de bouw van het nieuwe gemaal Bleiswijk-Zuid.
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2.4 Toekomstige situatie

Voor het Hoekse Park als geheel wordt een ontwikkeling van agrarisch tot recreatief gebied voor-

zien met ruimte voor natuur en water. Uitgangspunt daarbij is het masterplan Hoekse Park (SR
2005), en de nadere uitwerkingen daarvan in de opgestelde inrichtingsvoorstellen (zie afbeeldingen

juni 2007).

Ruimtelijke structuur

Een belangrijk uitgangspunt van Hoekse Park is de opvulling door huidige landschappelijke kwali-

teiten. Het ontwerp voor het westelijk deel is "opgehangen" aan de twee hoofdassen van het ge-

bied; twee noordoost~ zuidwest georiënteerde tochten tussen de Hoeksekade en het kanaaL. Beide

tochten hebben ieder een centrale functie die gelegen zijn aan de zuidwestzijde van het Lage Berg-

se Bos en de noordoost zijde van de Hoeksekade. Naast de robuuste structuur van het Hoekse

Park kent het gebied ook subtiele lijnen en intimiteit. In het masterplan (en de daarbij behorende
uitwerkingen) is de gewenste ruimtelijke inrichting van het Hoekse Park nader uitgewerkt.

Voor het oostelijk plandeel is de openheid en de gave verkavelingsstructuur als uitgangspunt voor

het toekomstige Hoekse Park Oost genomen. Behoud en bescherming van de openheid staat voor-

op waarbij aansluiting op de omgeving wordt gerealiseerd door aanvulling van het padennetwerk

(wandel- en ruiterpaden).

Functionele structuur

Het Hoekse Park West is vooral gericht op intensieve recreatie in een gesloten tot open landschap.

De wens om het agrarisch gebruik ook in het Hoekse Park West te behouden is tevens in het in-

richtingsplan meegenomen; dit vanwege de geschiedenis van het gebied, de kwaliteit van het open

landschap en de belevingswaarde. Een deel van het agrarische gebruik blijft gehandhaafd. Er

wordt ruimte geboden om nieuwe bebouwing dan wel gekoppeld aan recreatieve ontwikkelingen uit

te werken.

Het heeft voor Hoekse Park Oost de voorkeur de bestaande functies zoveel mogelijk te behouden

en tegelijkertijd beperkte ontwikkeling van recreatie en toekomstige transformatie naar natuur mo-

gelijk te maken. In het Hoekse Park Oost wordt een extensief recreatiegebied voorzien, waarin be-

houd van het landelijke karakter en ontwikkeling van natuurkwaliteiten voorop staan.

Concreet worden in het plangebied de volgende ontwikkelingen voorzien.

IOntwikkelin

Uitbreiding van de golf-

baan 'De Rottebergen'

Uitbreiding sportcomplex

Omschri'vin

Omvorming van de huidige 18 holes-baan tot een 3x9-holes golfbaan,

waarvan er 10 holes (toevoeging 9 holes + 1 heringerichte hole) cir-

cuits over de Kromme Tochtweg heen gaan. Het ontwerp van de

golfbaan zal in een apart plan later nader uitgewerkt worden. In de

plankaart is de bestemming 'Recreatie' met de aanduiding 'golfbaan'

oenomen met de daarbï behorende randvoorwaarden;

Naast de drie bestaande maneges (Bergweg-zuid en Hoeksekade )

wordt in het plan ruimte geboden voor een derde manege binnen de

bestemming 'Recreatie' (vrijstelling) en een vierde manege ter plaatse

van het bestaande bedrïfs erceel Rottebandreef 4.

Uitbreiding van het sportcomplex aan de noordzijde van Hoekse Park

West in zuidwestelijke richting. In dit plan is hiervoor de aanduiding

Derde manege

Toelichting bestemmingsplan Hoekse Park
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'sport' opqenomen met de daarbij behorende randvoorwaarden;

In het kader van de ruimte voor ruimte regeling wordt aan de Hoekse-

kade de mogelijkheid geboden voor handhaving van agrarische be-

drijvigheid dan wel de bouw van kleinschalige recreatieve voorzienin-

gen, zoals een kinderboerderij, minicamping etc. Voor de gronden is

een globale bestemming opgenomen, te weten: 'Recreatie en agra-

risch bedriif - nader uit te werken' (zie eveneens naranraaf 2.6\.

Het creëren van een recreatief knooppunt ten zuidwesten van het

Hoekse Park West. Ruimte wordt geboden voor kleinschalige recrea-

tieve en commerciële voorzieningen. In dit plan is hiervoor de aandui-

ding 'recreatief centrum' opgenomen met de daarbij behorende rand-

voorwaarden;

Speel bos Het bosgedeelte nabij de kinderboerderij wordt omgevormd tot speel-
bos;

Parkrand Langs het noordelijk deel van Hoekse Park West is een parkrand ge-
projecteerd. De parkrand dient in eerste instantie ter afscherming van

het bedrijventerrein en daarnaast heeft het tevens een recreatieve

functie door de inpassing van een wandelpad.

Tabe/2.3 nieuwe on/wikkelingen in het p/angebied.

Recreatieve zone Hoek-

sekade

Recreatief concentratie-

punt

9

Daarnaast wordt een aantal bestaande functies ingepast (zie tabel 2.2 te handhaven functies in het

plangebied). Op de plankaart zijn deze functies van een maatbestemming voorzien.

. Water- en groenstructuur

In het ontwerp voor het westelijk deel is een deel van het open weidelandschap gehandhaafd. Het

weidelandschap is een essentieel onderdeel van het ontwerp, als tegenhanger van het bos. Verder

wordt de beplanting van het Lage Bergse Bos aangepast om overzicht en ruimte te creëren, zodat

het karakter van dit deelgebied en de parkachtige uitstraling van het kanaal volledig tot hun recht

komen. Voor het Hoekse Park West wordt een landgoedlandschap voorzien met zowel een geslo-

ten als halfopen landschapsbeeld met naast het dichte bos ook parkachtige delen bestaande uit

een gemengd loofbos van inheemse soorten. Bos vormt hierin een belangrijk onderdeeL. Er wordt

ca 15 ha nieuw bos aangelegd. Daarnaast wordt het bestaande bos omgevormd. Hierbij wordt zo

veel mogelijk uitgegaan van de huidige kwalieit van het bos en de aanwezige flora en fauna. Hier-

bij worden de diverse typen bos gerealiseerd.

De watergangen zijn belangrijk structurerende landschappelijke elementen. Ze zijn dan ook ge-
bruikt als dragers van het ontwerp en een belangrijk ingrediënt voor de toekomstige identiteit en

beleving van Hoekse Park West. De bestaande watergangen blijven bestaan. De twee watergan-

gen worden verbreed tot 20 m, zoals geformuleerd in project Peil 2010 van het Hoogheemraad-
schap. Naast waterafvoer is er ook aandacht voor waterberging en natuur.

Voor het oostelijk deel worden de landelijke en natuurkwaliteiten van het natte weidelandschap
verder ontwikkeld. Passend bij dit natuurlijke karakter is het recreatief gebruik hier extensief, op de

beleving van natuur en landschap gericht. Hoekse Park Oost is te klein om een eigen landschappe-

lijke eenheid te vormen en moet daarom een geheel vormen met het aanliggende bos. In die con-

text vormt het vlakker en lager gelegen deel het 'voorland' van het reliëfrijke Hoge Bergse Bos. In

het westelijk deel van Hoekse Park Oost is nat bos voorzien. Het oostelijk deel krijgt een openland-

schapsbeeld. Om dit te bereiken is in het ontwerp ingezet op het ontwikkelen van een gradiënt in
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landschapstypen: van bos via struweel naar moeras en uiteindelijk via een natuurvriendelijke oever

naar vochtig bloemrijk grasland.

De waterstructuur in Hoekse Park Oost verandert niet wezenlijk ten opzichte van de huidige SitU8ø

tie. De bestaande watergangen blijven bestaan. In het westelijk deel van Hoekse Park oost wordt

het waterpeil opgezet voor de realisatie van een moerasbos. Het geheel wordt omgeven door ka-

des, wat tevens de mogelijkheid biedt voor waterberging.

Verkeersstructuur

Het Hoekse Park wordt ontsloten vanaf bestaande infrastructuur. Om sluipverkeer niet te stimule-

ren zijn er geen doorgaande, directe routes door het gebied. In het Hoekse Park West wordt een

forse uitbreiding van het aantal langzaamverkeerroutes voorzien. De verbindingen hebben zowel
een lokale als een regionale functie en zijn een belangrijk onderdeel van het ontwerp, omdat zij de

deelgebieden als het ware aan elkaar rijgen en daarnaast het park aan de omgeving koppelen. Het

uitgewerkte raamwerk van recreatieve paden van Hoekse Park West sluit aan op het Verbindin-

genplan Rotte en op de opgave die binnen het kader van het Provinciale Fietspadenplan wordt ge-

steld. De routes voor wandelaars en fietsers zijn primair gelegen langs de waterstructuur en de
randen van Hoekse Park West. Nieuwe fiets- en voetpaden langs de tochten verbinden het Hoekse

Park met het Lage Bergse Bos en de Hoeksekade. De fietspaden zijn 3,5 m breed en geasfalteerd,

de voetpaden zijn gewoonlijk 1,5 m breed, gemaakt van halfverharding. Daarnaast worden ruiter-

routes en kanoroutes gerealiseerd.

Het Hoekse Park Oost wordt ontsloten vanaf bestaande infrastructuur. Het oostelijk deel van het

Hoekse Park is een extensief op natuurbeleving en landbouw gericht gebied. Hier past geen inten-

sief routenetwerk bij. Routes zijn voorzien langs de randen van het gebied en op enkele locaties

door het gebied heen.
Ten aanzien van de parkeergelegenheid wordt gebruik gemaakt van de bestaande parkeervoorzie-

ningen in het Lage Bergse Bos. De capaciteit van de huidige parkeervoorzieningen in het Lage

Bergse Bos is voldoende toereikend en sluit goed aan op de infrastructuur en het recreatief knoop-

punt van het Hoekse Park. Langs de Hoeksekade worden parkeerplaatsen op het eigen terrein van

de voorzieningen gebruikt.

Deelgebied Corridor
Hoekse Park Oost en West worden met elkaar verbonden door een ca. 8 ha groot gebied, ge-

naamd de 'Corridor'. Het stuk land is momenteel in gebruik voor agrarische doeleinden (glastuin-
bouw) en is eigendom van een tuinder. De eigenaar en de gemeente I het recreatieschap Rotteme-

ren hebben randvoorwaarden vastgesteld om tot herontwikkeling van het perceel te komen. De

huidige kassen worden gesloopt in ruil voor de bouw van maximaal vier ruime woningen. Daarnaast

zijn eisen vastgesteld over de landschappelijke inpassing en de recreatieve verbindingsfunctie tus-

sen Hoekse Park West en Oost, waarmee bij de ontwikkeling van de Corridor rekening gehouden

moet worden.
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2.5 Plan.MER

De inrichtingsvoorstellen voor Hoekse Park West, Hoekse Park Oost en de Corridor zullen van in-

vloed zijn op de bestaande omgeving. Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor mogelijk

m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten (o.a. uitbreiding van een golfbaan) wordt voor Hoekse Park

als geheel een plan-m.e.r. procedure doorlopen gekoppeld aan het bestemmingsplan en vooruitlo-

pend op een m.e.r.-beoordelingsbesluit. Ter voorbereiding hierop zijn de betrokken bestuurlijke

instanties geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het plan-MER. Dit is gebeurd op

basis van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau waarin de kaders van en de onderzoeksmethodiek

voor de plan-m.e.r. zijn beschreven. Daarnaast is de Commissie m.e.r. benaderd voor een reactie

op de notitie.

Uit de Plan-MER (OW 2007) blijkt dat uitvoering van het bestemmingsplan op een aantal aspecten

van invloed is op de omgeving waarbij zowel positieve als negatieve effecten zijn te noemen. Kort

samengevat betreft het de volgende effecten:

Positief:

toename van recreatiegebied en recreatiemogelijkheden

duurzaam behoud van landschappelijke waarden

concrete invulling van natuurdoelstellingen

invulling van waterdoelstellingen

Negatief:

mogelijk lokaal verlies van archeologische waarden

beperkte toename hinder door extra verkeer

lokaal beperkt verlies van natuurwaarden
verlies landbouwareaal

Voor een nadere toelichting op genoemde effecten wordt verwezen naar de Plan-MER.

Samen met het voorliggende bestemmingsplan biedt de Plan-MER inzicht in de mileueffecten die

uitvoering van het plan met zich mee kan brengen.

2.6 De juridische vertaling

In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze de voorgenomen ontwikkelingen, rekening

houdend met bestaande regelingen, zijn vertaald in de juridische regeling van plankaart en voor-

schriften.

Bij de opzet van het plan is gekozen voor een globale bestemmingsmethodiek voor het te ontwikke-

len recreatiegebied en een meer gedetailleerde opzet voor bestaand te handhaven functies. Voor

de gronden langs de Hoeksekade is gekozen voor een globale uit te werken bestemming. Dat wil

zeggen dat realisatie van de bestemming pas mogelijk is nadat burgemeester en wethouders een

uitwerkingsplan hebben opgesteld. Deze methodiek heeft als voordeel dat bepaalde keuzes voor

de inrichting van deze gronden naar de toekomst kunnen worden doorgeschoven.

Mede gezien de looptijd en het ontwikkelingskarakter van het plan bestaat er behoefte aan een
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zekere mate van globaljteit en flexibiliteit. Door de inrichting van het natuur- en recreatiegebied

slechts op hoofdlijnen vast te leggen is er sprake van een zekere glabaliteit en flexibiliteit. Waar

nodig is zekerheid geboden aan belanghebbenden door bijvoorbeeld vast leggen waar de meer

intensieve recreatieve voorzieningen verwacht kunnen worden en tot welke omvang. Daarnaast zijn

belangrijke ruimtelijke structuren zoals watergangen en wegen op de kaart vastgelegd.

Toelichting op de bestemmingen

Op de plankaart zijn alle gronden in het plangebied voorzien van een bestemming. Per bestemming
volgt hieronder een nadere toelichting.

Agrarisch, kassen -A(k) -

De bestemming is opgenomen voor het bestaande kassenbedrijf aan de Hoeksekade. Uitgangs-

punt is handhaving van de bestaande bedrijfsvoering. Door een opgenomen wijzigingsbevoegdheid

is binnen de bestemming de mogelijkheid opgenomen om te komen tot een "ruimte voor ruimte"

regeling. Door sloop van de kassen mogen maximaal 4 woningen worden teruggebouwd mits de

ontwikkeling past binnen het landschapsontwerp voor het nieuwe recreatiegebied. In dat kader zal

het ingediende bouwplan moeten voldaan aan opgestelde beeldkwaliteitseisen.

Agrarisch, mei landschappelijke waarden -A(n) -

Deze bestemming is opgenomen voor het oostelijk deel van het Hoekse Park. Hier ligt de nadruk

op behoud van de bestaande landschappelijke waarden en mogen bestaande agrarische functies

(akkerbouw, beweiding) worden voort gezet. Beperkt recreatief medegebruik zoals wandelen en
fietsen is binnen de bestemming toegestaan. Indien in de toekomst de agrarische bestemming
wordt beëindigd bestaat de mogelijkheid de gronden te ontwikkelen tot recreatiegebied met de na-

druk op natuurontwikkeling.

Binnen de bestemming is door aanduidingen op de kaart aangegeven waar bebouwing mag komen

en welke functies hier zijn toegestaan, bijvoorbeeld een extra manege aan de Rottebandreef en is

ook de voortetting van het bestaande melkveehouderijbedrijf geregeld. Uitgangspunt daarbij is

geweest de bestaande situatie met waar mogelijk ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.

Voor de bestaande molengang aan de noordzijde is een conserverende bestemming opgenomen
gericht op het behoud van de bestaande situatie. De opgenomen regeling is gebaseerd op de vige-

rende bestemmingsregeling.

Bedrijf -B-

Voor het bedrijfsperceel aan de Hoeksekade 113 en het agrarisch bedrijf aan de Rottebandreef is

een specifieke bedrijfbestemming omgenomen. Voor het agrarisch bedrijf wordt de mogelijkheid

geboden het bestaande bedrijf als melkveehouderij voor te zetten waarbij de bebouwing binnen het

bouwvlak moet worden gebouwd waarbij tevens één dienstwoning is toegestaan.

Voor het bedrijfsperceel aan de Hoeksekade is voor een maatbestemming gekozen gebaseerd op

het voorheen aanwezig gebruik (opslag en hallen bouw, het pand is na brand verwoest) en een
specifiek bouwvlak waarbinnen de bedrijfsbebouwing mag worden opgericht.

Recreatie .R-

Deze bestemming is opgenomen ten behoeve van het te ontwikkelen recreatiegebied Hoekse park

West. Binnen de gehele bestemming is een inrichting tot extensieve dagrecreatie toegestaan (bos,

natuur, water met wandel en fietsmogelijkheden e.d.). Op plekken waar intensievere vormen van
recreatie zijn toegestaan is dat aangegeven op de kaart. Bijvoorbeeld de locaties voor de golfbaan,
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de sportvelden en het nieuwe recreatiepunt.

Daarnaast is binnen de bestemming door aanduidingen op de kaart aangegeven waar bestaande
functies (wonen, paardenhouderij) mogen worden voorgezet en eventueel mogen worden uitge-

breid en waar bebouwing mag komen. Uitgangspunt daarbij is geweest de bestaande situatie met

waar mogelijk ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.

Voor de inrichting van het plangebied zijn in het bestemmingsplan geen specifieke regelingen voor-

zien. Wel is bepaald dat bij de uitvoering van het plan het masterplan en de daarop gebaseerde
uitwerkingen richtinggevend zijn. Deze bepaling is bindend voor het college van burgemeester en

wethouders bij de uitvoering van het plan.

Recreatie, agrarisch bedrijf en wonen, nader uit te werken -R-U-

Voor de gronden langs de Hoeksekade is gekozen voor een uit te werken bestemming. Dat wil

zeggen dat op deze gronden een bouwverbod geldt totdat burgemeester en wethouders een uit-

werkingsplan hebben vastgesteld dat de definitieve bestemming bepaait.

Bij de uitwerking van de bestemming dienen burg meester en wethouders te voldoen aan de voor-

waarden vermeld in deze bestemming. Ook hier is het masterplan (met de daarop gebaseerde uit-

werkingen) richtinggevend en kan daarnaast geëist worden dat nieuwe bebouwing moet voldoen

aan nog te stellen beeldkwaliteitseisen.

Tuin -T-

Ten behoeve van de gewenste openheid lange wegen in het plan gebied is de bestem-
ming "Tuin" opgenomen voor bestaande voorterreinen. Gronden met de bestemming
"Tuin" dienen nagenoeg onbebouwd te blijven. Op deze wijze wordt voorkomen dat de
gronden aan de voorzijde volledig worden bebouwd.

Water-WA-
Deze bestemming is opgenomen voor de in het plangebied te handhaven en nieuw aan
te leggen (hoofd-) watergangen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat langs hoofdwa-
tergangen ingevolge de keur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpe-
nerwaard beschermingszones gelden. Deze zijn op de kaart aangegeven met de dub-
belbestemming "Waterstaatsdoeleinden".

Verkeer-V-
Deze bestemming is opgenomen voor de bestaande wegen binnen het plangebied met
een stroomfunctie (doorgaand verkeer).

Wonen -W-

De bestaande woningen in het plangebied zijn volgens de bestaande situatie bestemd.
Door een bouwvlak op de kaart is de situering van de woning bepaald. Door de opgeno-
men regeling voor erfbebouwing wordt de mogelijkheid geboden voor uitbreiding van de
woning. Daarbij is aansluiting gezocht op de binnen de gemeente gebruikelijke regeling
voor bijgebouwen en uitbreidingen van de woonruimte.

Archeologisch waardevol gebied

Ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden geldt binnen deze
bestemming een verbod om grondwerkzaamheden diepen dan 30 cm uit Ie voeren.
Werkzaamheden op deze gronden zijn uitsluitend toegestaan na een aanlegvergunning
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van burgemeester en wethouders, waarbij een vergunning alleen verleend rnag worden
als het archeologische belang is afgewogen. Zonodig kunnen burgemeester en wethou-
ders voorwaarden stellen aan de aanlegvergunning.

Leidingen

Deze dubbelbestemming is opgenomen voor de ondergrondse leidingen in het pIange-
bied die planologisch van belang zijn. Vanwege de belangen van deze leidingen is be-
paald dat deze voorrang hebben op andere vormen van grondgebruik binnen het pIange-
bied. Ter bescherming van de leidingfunctie is een aanlegvergunningenplicht opgeno-
men. Dat wil zeggen dat grondwerkzaamheden Ier plaatse pas toegestaan zijn na een
vergunning van burgemeester en wethouders.

Waterstaatsdoeleinden
Deze bestemming is opgenomen voor de keurstroken langs hoofdwatergangen. Bij de
regeling is sprake van een zogenoemde dubbelbeslemming, waarbij het walerhuishoud-
kundig belang primair is gesteld ten opzichte van de overige op de kaart aangegeven be-
stemmingen. Door een arcering op de kaart is de dubbeibestemming aangegeven.
Op deze gronden is tevens de keur van het hoogheemraadschap van toepassing. Ten-
einde te komen tot een goede coördinatie van de geldende bepalingen is een bouwver-
bod met vrijstellingsregeling opgenomen. Bouwwerken binnen deze bestemming mogen
slechts worden opgericht, indien waterhuishoudkundige belangen dit toelalen. Teneinde
zulks goed te kunnen beoordelen dient, bij de beoordeling van bouwaanvragen, advies te
worden ingewonnen bij de beheerder van de waterkering.

i
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3. RUIMTELIJKE ORDENING

3.1 Algemeen

Nota ruimte

Begin 2006 is de Nota Ruimte vastgesteld door de Eerste Kamer. Hierin is het nationaal ruimtelijk

beleid voor de periode 2004 tot 2020 met een doorkijk naar 2030 op hoofdlijnen vastgelegd. De

nota bevat geen concrete beleidsbeslissingen, maar stelt een aantal beleidsdoelen als leidraad

voor de ontwikkelingen in de komende periode. Hoofddoel is om ruimte te scheppen voor de ver-

schillende ruimtevragende functies.

Toeristisch-recreatief gebruik van de groene ruimte

Het huidige aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen voldoet, zowel kwalitatief als kwanti-

tatief, onvoldoende aan de recreatiewensen van onze samenleving. De samenstelling van de be-

volking en het toenemende belang van vrijetijdsbesteding vragen om nieuwe vormen van open-

lucht- en verblijfsrecreatie en om aanpassing van het huidige toeristisch-recreatieve aanbod.

De recreatiesector moet de ruimte krijgen om te kunnen anticiperen op de veranderende behoefte

van de samenleving en om zich tot een economische drager van (delen) van het platteland te ont-

wikkelen. Daarmee is ook de vitaliteit van de meer landelijke gebieden van Nederland gebaat. Con-

creet betekent dit dat rekening moet worden gehouden met nieuwe vormen van recreatie en toe-

risme en met uitbreiding en aanpassing van bestaande toeristische en verblijfsrecreatieve voorzie-

ningen. Het gaat daarbij ook om vergroting van de mogelijkheden voor recreatie als nevenactiviteit

op agrarische bedrijven.

Randstad Holland

Doelstelling van het Rijk is om de internationale concurrentiepositie van de Randstad Holland als

geheel te versterken. Versterking van de economie, vergroting van de kracht en dynamiek van de

steden en ontwikkeling van de bijzondere kwaliteiten en de vitaliteit van het Groene Hart dragen

daaraan bij. De economische, culturele en ruimtelijke diversiteit van de Randstad is van grote bete-

kenis voor de ontwikkelingskansen en -mogelijkheden van het gebied. De ruimtedruk is hoog. Er

moet rekening worden gehouden met een vraag naar circa 8100 hectare bedrijventerrein en
440.000 woningen. Met name de vraag naar groene woonmileus is hoog. Gebiedsgericht beleid en

investeringen die door het Rijk, de provincies en de samenwerkende gemeenten worden opge-
bracht moeten de ruimtevraag kunnen verwezenlijken. Het beleid is gericht op:

1. het behouden en versterken van de ruimtelijke, culturele en economische diversiteit;

2. het accommoderen van de eigen ruimtevraag binnen de grenzen van de Randstad;
3. het scheppen van voorwaarden waardoor de Randstad zich wat betreft dynamiek en ontwikke-

lingsmogelijkheden kan meten met andere grootstedelijke en metropolitane gebieden.
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Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (2004)

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie heeft de provincie Zuid-Holland de hoofdlijnen van haar

ruimtelijk beleid vastgelegd. Ze zijn globaal samen te vatten jn twee doelen: de versterking van de

stedelijke netwerken en de versterking van de waterrijke cultuur- en natuurlandschappen. Centraal

staat de ambitie om de Zuid-Hollandse kernkwaliteiten van de Randstad als metropool te verster-

ken: Den Haag als centrum voor bestuur en international recht, Rotterdam als wereldhaven en als

maritiem-logistiek cluster, en verspreid over de provincie de hoogwaardige agrarische clusters en

kenniscentra.

Er wordt gestreefd naar een robuust en gevarieerd groenblauwe raamwerk op bovenregionale
schaaL. Parklandschappen rond het stedelijk gebied vormen daar een belangrijk onderdeel van. Op

zorgvuldig gekozen plekken buiten de provinciale ecologische hoofdstructuur liggen kansen voor

groenblauwe woon- en werkmileus in lage dichtheden.

Ruimtelijk plan regio Rotterdam (RR2020) (2005)
Het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam (RR2020) is op 9 november 2005 door de Regioraad als Re-

gionaal Structuurplan vastgesteld en op 22 november 2005 door Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland als Provinciaal Streekplan. In het RR2020 hebben de provincie Zuid-Holland en de Stads-

regio Rotterdam het ruimtelijke beleid voor de regio Rijnmond vastgesteld tot de periode 2020.

De kern van het RR2020 zit in de balans tussen verstedelijking en de kwalieit van de leefomge-

ving. Sinds het begin van het planvormingsproces zijn er drie hoofddoelstellngen aan het RR2020

verbonden: het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, het versterken en diver-

sifiëren van het ruimtelijk-economisch ontwikkelingsperspect¡ef en het inspelen op de sociaal-

culturele diversiteit, zodanig dat de sociale samenhang toeneemt. Onderstaand worden voor de

voorgenomen ontwikkeling de belangrijkste aspecten uit het ruimtelijk plan verwoord.

Natuur- en recreatiegebieden

De komende tien jaar wordt 4.200 hectare getransformeerd in natuur- en recreatiegebied, met na-

me in regioparken en de landschappelijke groenzones.

1. Regioparken

In het Ruimtelijk Plan zijn zogenaamde regioparken benoemd, waarbij het Hoekse Park deel uit-

maakt van het "Regiopark Rotterneren" . De regio parken zijn primair een antwoord op het tekort aan

recreatiemogelijkheden nabij het stedelijk gebied en daarnaast bieden ze plek aan de wateropgave.

Onder een regio park wordt verstaan een hoogwaardig recreatielandschap, direct grenzend aan het

stedelijk gebied: 'De gebieden worden dusdanig ingericht en beheerd dat zij op lokaal en regionaal

niveau een functie vervullen als parklandschap voor de regiobewoners.

Centrale opgave is om de wisselwerking tussen deze regioparken en het stedelijk gebied beter tot

zijn recht te laten komen, door ze beter toegankelijk en beter bereikbaar te maken. Investeringen in

vooral natuur en recreatie, in wisselende verhoudingen en inspelend op cultuurhistorische waarden

als identiteitsdragers, moeten de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting verhogen. Het grootste deel

van deze regioparken zullen geschikt zijn voor landschapsgerichte recreatie (wandelen, fietsen,

skaten, paardrijden, kanoën, zeilen, enzovoort). Kleine delen op goed bereikbare plekken worden

ingericht als recreatief concentratiepunt. Dat zijn de belangrijkste toegangen van de regioparken,
waar voorzieningen (zoals horeca, informatiepunten, publiekstrekkende attracties) zijn gevestigd en
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voldoende parkeergelegenheid is.

Van alle regioparken heeft Rottemeren op dit moment al de meest parkachtige inrichting en krijgt

als motto 'dynamisch vrijetijdlandschap' in een bos- en waterrijke omgeving. De RoUe is hier de

meest bepalende structuur waaraan de groengebieden zijn gelegen. De diepe droogmakerijen in dit

regiopark maken het geschikt voor waterberging, waardoor aanleg daarvan kan samengaan met

groenaanleg. Mede in het licht van de snelle stedelijke ontwikkeling aan deze zijde van de regio zal

de recreatie in het regio park Rottemeren intensiever worden. Om die recreatiedruk te geleiden zijn

relatief veel recreatieve concentratiepunten nodig. Van de vier bestaande concentratiepunten worM

den de Zevenhuizerplas en de Zevenhuizerzoom uitgebreid. Bij het Hoekse Park-west en de Een-

dragtspolder liggen goede kansen voor nieuwe recreatieve concentratie punten.

2. Groenzones

Regioparken worden met elkaar en met de aangrenzende landschappen verbonden middels

groenzones. Dit zijn gebieden met een belangrijke ecologische en vooral recreatieve verbindende

functie. Hoekse Park ligt in de zogenoemde "Intermediaire zone" of "Groenzone Noordrand" die

strekt van de Rottemeren tot Delfland. Dit is een van de vier landschappelijke verbindingszones die

in en om de regio Rotterdam zijn onderscheiden en deel uitmaken van het groenblauwe raamwerk

binnen de regio.

Het tweede Regionaal Groenblauw Structuurplan (RGSP2) (2005)

Het "Regionaal Groenblauw Structuurplan 2; naar een groene regio aan de delta" (RGSP2, februari

2005) geeft een visie op de ontwikkeling van een samenhangende groenblauwe structuur voor de

regio Rotterdam en schept de kaders voor de uitvoering hiervan. In de visie zijn de opgaven die

vanuit landschap, cultuurhistorie, water, natuur, recreatie en de grond gebonden landbouw zijn ge-
formuleerd meegenomen.

Het RGSP 2 is, evenals het RR2020, een gezamenlijk product van de stadsregio Rotterdam en de

provincie Zuid-Holland. Het ontwerp van het plan diende als bouwsteen voor het RR2020. De pla-

nologische verankering van de voorstellen uit het RGSP2 vindt dan ook plaats in het RR2020.

Realisering van de groenblauwe structuur draagt bij aan de ontwikkeling van een aantrekkelijk

woon-, werk- en leefklimaat in de Rotterdamse regio. Het huidige groenblauwe beleid geeft reeds
voor een groot deel invulling aan de gewenste groenblauwe structuur.

Voor de waterhuishouding, van levensbelang voor het functioneren van de samenleving, is een

goed ingericht en beheerd buitengebied een voorwaarde. Dit krijgt concreet de vorm in de trits
vasthouden-berg en-afvoeren. Bergingsruimte kan mede ontstaan door de verbreding van

(hoofd)watergangen en boezemwateren, waarbij wordt toegestaan dat het waterpeil van bestaande
plassen en meren tijdelijk wordt verhoogd (Eendragtspolder). Het huidige beleid voor het regiopark

Rottemeren zet reeds fors in op de ontwikkeling van een waterrijk, parkachtig en bosrijk recreatie-

landschap. Nieuwe opgaven betreffen hier met name de inpassing van de wateropgave en het uit-

bouwen van de recreatieve routes en voorzieningen. Een verdere transformatie naar een recreatie-

landschap past in dit grootschalige droogmakerijenlandschap. Dit regio park krijgt het motto 'Actief
vrijetijdslandschap'. Samenvattend betekent dit het volgende:

Toelichting bestemmingsplan Hoekse Park
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Realisatie huidig beleid:

realisatie samenhangende waterrijke bos- en parkstructuur langs de Rotte middels realisering

huidig groenbeleid (Strategisch groenproject Bentwoud, Bleiswijkse Zoom Noord, Hoge en La-

ge Bergse Bos, Eendragtspolder);

bieden planologische ruimte voor verbreding landbouw binnen landschappelijke randvoor-

waarden in de Tweemanspolder en Polder de Wilde Veenen;

realisatie van een recreatief concentratiepunt Boulevard Nesselande.

Nieuwe opgaven:

ontwikkeling recreatieve wandel- en fietsroutes in het gebied met verbindingen naar regiopark

Deifland, de Zuidplaspolder en het Groene Hart;

verbreding van het recreatieve programma met bijzondere voorzieningen o.a. voor de water-

sport en de ontwikkeling van nieuwe recreatieve concentratiepunten en nieuwe recreatieve

transferpunten bij het Hoge Bergse Bos en de Groenzone Noordrand (recreatief benutten

Randstadraii-halte );

versterken recreatief profiel van het regiopark als 'Actief vrijetijdslandschap' .

3.2 Infrastructuur (rijksweg A13/16)

De bereikbaarheid van economische functies en woongelegenheid moet vooral worden verbeterd

door effciënte benutting van de bestaande infrastructuur door beheersing van verkeersstromen. Als
dat onvoldoende is, is capaciteitsvergroting van bestaande verbindingen gewenst. Nieuwe verbin-

dingen, die in de plan periode tot 2020 noodzakelijk zijn ter verbetering van de netwerken op rand-

stedelijk en (inter)nationaal niveau, betreffen in relatie tot het plangebied de A13/A16-verbinding,

die primair nodig is voor de verbetering van het wegennetwerk op ZuidvJeugelniveau en de vermin-

dering van milieu hinder in het stedelijk gebied.

Lansingerland en de stadsregio achten de realisatie van de A13/A16 van groot belang en werken

voluit mee aan de stappen in het plan proces die voor de spoedige besluitvorming en uitvoering

noodzakelijk zijn. Daartoe behoort het meedenken aan inpassing van de verschilende te onder-

zoeken varianten, zoals die in het najaar van 2007 zullen worden vastgesteld. Het bestemmings-

plan Hoekse Park en de uitvoering daarvan zullen geen belemmering opwerpen voor de realisatie

van de A13/A16. Als het bevoegd gezag heeft besloten tot realisatie van de variant van de A13/A16

die door het Hoekse Park loopt, zal het bestemmingsplan worden aangepast.

In overleg met rijkswaterstaat en de stads regio zijn de volgende afspraken gemaakt:

. het zuidwestelijk deel van het plangebied maakt deel uit van het zoekgebied voor het tracé

van de rijksweg A13/A16, zie afbeelding.

. Er kan formeel in de procedure geen rekening worden gehouden met A13/A16, want het

tracé is nog onbekend;

. Hoofdvarianten zijn geheel of gedeeltelijk ondergronds langs Hillegersberg of bovengronds

om het bos heen. Het is het meest waarschijnlijk dat een aanmerkelijk deel van het tracé

ondergronds wordt aangelegd, en dat betekent de kortste route langs Hillegersberg waar-

schijnlijker dan bovengronds door het Hoekse Park.

Toelichting bestemmingsplan Hoekse Park
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. Indien het bevoegd gezag van de A13/A16 besluit tot een tracé door het Hoekse Park, zal

dit bestemmingsplan worden aangepast.

. Consequentie voor het uitvoeringsplan Hoekse Park zijn dan dat investeringen in de aange-

geven zone niet meer gebruikt kunnen worden en dat een nieuw inrichtingsplan voor dat

deel van het plan gebied gemaakt zal worden.

3.3 Gemeentelijk beleid

Groenstructuurplan Bergschenhoek (tweede fase, augustus 2003)

Uitgangspunt van het Groenstructuurplan Bergschenhoek is het behoud van het groene imago van

Bergschenhoek. Hiervoor is een duurzaam beheer van het groen, gericht op behoud en ontwikke-

ling, noodzakelijk. In het groenstructuurplan wordt onderscheid gemaakt in de hoofdgroenstructuur

en de wijkgroenstructuur. De hoofdgroenstructuur bestaat uit de belangrijkste groenvoorzieningen

in de gemeente, hangt samen met de ruimtelijke structuur van ontsluitingswegen en watergangen

en bestaat voornamelijk uit lijnvormige elementen, waaronder boombeplantingen en vlakvormige

elementen.

Gemeentelijk Mileubeleidsplan (2004)

In het Milieubeleidsplan, vastgesteld op 14 december 2004, zijn de milieudoelen voor de komende

vier jaar beschreven. Dit plan dient als basis voor het jaarlijkse mileuprogramma dat op project- en

uitvoeringsniveau aangeeft welke activiteiten er binnen de bestaande begroting zullen worden on-

dernomen. Doel van het plan is sturing te geven aan het traject om de leefbaarheid en woonkwali-

teit van de bewoners van Bergschenhoek (Lansingerland) te verbeteren. Om dit te bereiken dient

het leefklimaat een belangrijke atwegingsfactor te zijn bij alle belangrijke beleidsbeslissingen.

De afgelopen jaren heeft het taakveld milieu zich met name ingezet op het bereiken van een ade-

quaat niveau van vergunningverlening en handhaving en op het opzetten van bodembeleid. Tevens

zijn individuele thema's, zoals geluid, afval en natuur- en milieueducatie op ad hoc basis nader uit-

gewerkt en opgepakt. De komende periode liggen de speerpunten van het milieubeleid vooral op

het (blijven) voldoen aan de wettelijke taken. Daarbij zai specifiek aandacht worden besteed aan de

uitvoering van de wetgeving op het gebied van duurzaam bouwen, externe veiligheid, luchtkwaliteit,

afval en rioleringen. Ook het thema bodem zal aandacht blijven vragen.

3.4 Conclusie

De beteidsthema's, zoals bovenstaand beschreven, op verschillende schaal niveaus zijn dooiver-

taald in het ontwerp dat ten grondslag heeft gelegen aan dit bestemmingsplan en sluit daarmee aan

op het geldende ruimtelijke beleid.

Belangrijk aandachtspunt is het beleidsvoornemen om binnen het plangebied de toekomstige rijks-

weg A13/16 aan te leggen. In afstemming met Rijkswaterstaat en de stadsregio zal een eventuele

tracékeuze alsnog ingepast kunnen worden.

Toelichting bestemmingsplan Hoekse Park
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4. CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

4.1. Archeologie

Kader
In 1992 heeft Nederland het Verdrag van Malta (Valletta) ondertekend. Doel van dit verdrag is om

op een verantwoorde wijze om te gaan met archeologische belangen in de ruimtelijke ordening. Het

behoud van het archeologisch erfgoed staat hierbij voorop en dient bij ruimtelijke ordeningsproces-

sen te worden meegewogen, zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van ruimtelijke

plannen een rol spelen. Medio eind 2007 zal het verdrag germplementeerd worden in de Monumen-

tenwet 1988.

Volgens de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Kaart Zuid-Holland 2007 (zie afbeelding) loopt door

een deel van het Hoekse Park een zone met redelijk grote tot grote kans op het aantreffen van ar-

cheologische sporen. Het betreft een oude rivierloop waarlangs in vroeger tijden bewoning voorge-

komen kan hebben. De rjvierloop raakt eveneens het meest noordelijk puntje van Hoekse Park

Oost. Het overige deel van het Hoekse Park heeft een lage kans op het aantreffen van archeologi-

sche sporen. De rivierlopen met kans op archeologische sporen dienen in het kader van de plan-

en besluitvorming voor het Hoekse Park nader te worden onderzocht op het daadwerkelijk voorko-

men van archeologische waarden, die bij vergraving verloren zouden kunnen gaan.

Onderzoek Plan-MER (OW 2007)

Aanleg van het Hoekse Park West leidt mogelijk tot verstoring van archeologische waarden. In en

rond de zones met redelijke tot grote kans op archeologische sporen zijn de volgende bodemver-

storende grondwerkzaamheden voorzien, verdeelt in 5 gebieden (bron: Plan-MER zie ook onder-

staande kaart):

Aan~ Activiteit Maximale diepte bo-

dachtsge- demingreep
bied

A Aanleg diepe waterpartij 3 m -mv (?)

Recreatief concentratiepunt (bouw) nog onbekend

Nat broekbos/rietland nog onbekend

Verbreding watergangen tot 20 m nog onbekend

B Aanleg golfterrein met mogelijke waterplassen van 1 a 2 meter nog onbekend

Verbreding watergangen tot 20 m nog onbekend

C Verbreding watergangen tot 20 m nog onbekend

0 Uitbreiding sportvelden (bebouwing) nog onbekend
E Vooralsnog geen nvt

Om het archeologisch belang te borgen in de plan- en besluitvorming is ter plaatse van de mogelij-

ke verstoringen archeologisch onderzoek verricht in aandachtsgebieden A, B en C . Wegens het

ontbreken van toestemming en de aanwezigheid van werkzaamheden geen onderzoek verricht in

aandachtsgebieden behalve 0 en E (zie onderstaande figuur).
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Archeologische verwachtingswaarde, volgens de CHS (provincie Zuid-Holland).

&1 Terrein van hoge archeologische waarde

o Zeer grote kans op archeologische sporen (stads- of dorpskern)

li Zeer grote kans op archeologische sporen

_ Redelijke tot grote kans op archeologische sporen

ii Lage kans op archeologische sporen

Toelichting bestemmingsplan Hoekse Park
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_.._--~----- -:=--
Afbeelding archeologische aandachtsgebieden (bron Plan-MER)

Geconcludeerd kan worden dat indien de voorziene bodemverstorende werkzaamheden tot in de
aanwezige stroomrug reiken eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen verstoord kunnen

worden.

Op basis van de bureaustudie zijn enkele gebieden aangewezen waar in het kader van het be-

stemmingsplan nader archeologisch veldonderzoek dient plaats te vinden.

Aanbevolen wordt om in de zone die op de CHS een redelijke tot grote verwachtingswaarde is toe-

gekend, máár waar (op dit moment) geen verstorende werkzaamheden zijn gepland ook in de toe-
komst géén bodernverstorende werkzaamheden uit te voeren die dieper reiken dan 30 cm - mv.

Een inventariserend veldonderzoek is dan niet nodig. Indien dergelijke werkzaamheden wél plaats

gaan vinden dient in dit gebied een inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van een kar-

terend booronderzoek uitgevoerd te worden.

Aanbevolen wordt om binnen aandachtsgebied B, waar een deel van de golfbaan-uitbreiding is

gepland en waar mogelijk waterplassen worden gegraven, een inventariserend veldonderzoek door

middel van een karterend booronderzoek uit te (laten) voeren. Een andere optie is om in deze zone

géén bodemverstorende werkzaamheden dieper dan 30 cm onder maaiveld uit te voeren en de
geplande waterplassen naar het zuiden (dus buiten aandachtsgebied 8) te verplaatsen. Indien aan

deze voorwaarden wordt voldaan, zal een inventariserend veldonderzoek op deze locatie niet nodig

zijn.
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Voor aandachtsgebieden A, (B), C en D geldt dat hier bodemverstorende werkzaamheden zijn ge-
pland die dieper reiken dan 30 en vermoedelijk tot 300 cm - mv, en dientengevolge de (top van)

aanwezige stroomrug en eventueel aanwezige archeologische resten en/of sporen zullen aantas-

ten. Hier dient een inventariserend veldonderzoek door middel van een karterend booronderzoek
uit gevoerd te worden.

Conclusie
Op grond van het voorgaande blijkt dat de archeologische verwachtingen in het plangebied van
invloed kunnen zijn op de uitvoering van plan. Door nader onderzoek, al dan niet in combinatie met

een alternatieve inrichting, is de voorgenomen planontwikkeling wel uitvoerbaar. De mogelijk aan-

wezige archeologische waarden hoeven dan ook geen belemmering te vormen voor de uiteindelijke

planrealisatie.

Juridische vertaling in het bestemmingsplan
Voor alle gebieden met een redelijke tot grote verwachtingswaarde op basis van de CHS geldt dat

grondverstoringen dieper dan 30 cm niet zonder meer mogelijk zijn. Los van de voorgenomen acti-

viteiten is in het bestemmingsplan ter bescherming van mogelijk aanwezig archeologische waarden

een beschermde regeling opgenomen (bestemming "Archeologisch waardevol gebied met een

aanlegvergunningenstelsel en een bouwverbod). Grondwerkzaamheden binnen een gebied met

een redelijke of hoge waarde mogen pas plaatsvinden als vooraf onderzoek is gedaan en zonodig

maatregelen zijn getroffen.

4.2 Cultuurhistorie

Het gehele plangebied maakt deel uit van een droogmakerij. Een droogmakerij is een drooggeleg-

de plas (17de_19de eeuw) ontstaan door vervening. Kenmerkend voor de interne organisatie van het

poldersysteem is de verkaveling, die bij een droogmakerij gekenmerkt wordt door de ligging van de

boerderijen aan de rand van de polder of op het "oude land'.

De historische verkavelingstructuur, van lange stroken, gescheiden door (afwaterings)sloten is een

waardevol element van het Hoekse Park. De cultuurhistorisch landschappelijke hoofdstructuur blijft

behouden. Op kleine schaal treedt er verlies op van cultuurhistorische waarden. Door de aanleg

van het bos en de golfbaan worden watergangen gedempt en gaat de karakteristieke poIderverka-

veling verloren. De aanleg van Hoekse Park Oost heeft geen effect op de aanwezige cultuurhistori-

sche waarden. De waardevolle molengang met molenstampen in het noordwesten van het gebied,

alsmede de verkavelingstructuur blijven gehandhaafd. Door het openstellen en toegankelijk maken

van het Hoekse Park wordt de beleving van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden

vergroot. De molenstompen zijn in onderhavig plan aangeduid als cultuurhistorisch waardevolle

bebouwing,
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5 MOBILITEIT

5,1 Kader
Het lokale verkeersbeleid is vastgelegd in de Actualisatie Verkeersplan Bergschenhoek 2005-2020.

Het volgt het nationale beleid zoals verwoord in de Nota Mobiliteit (2004) en het regionale beleid

zoals vastgelegd in het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan (2003). Het RVVP stelt dat bereik-

baarheid en leefbaarheid centrale beleidsthema's zijn. Mobiliteit mag en de burger kiest zelf met

welk middel hij/zij vervoerd wil worden. De overheid heeft de taak in de vraag naar mobiliteit te

voorzien, binnen bepaalde grenzen: fysieke ruimte, milieu, verkeersveiligheid en beschikbaar bud-

get. Het verkeersbeleid is erop gericht op het bundelen en ordenen van het autonetwerk op

(sub)regionale wegen. Verkeersstromen worden zoveel mogelijk daar opgevangen waar bewoners
er geen last van ondervinden. Door het verkeer te bundelen op een beperkt aantal hoofdroutes en

doorgaand verkeer door woongebieden zoveel mogelijk te beperken, worden leefbaarheid en ver-

keersveiligheid het beste gediend.

Het Startprogramma Duurzaam Veilig richt zich op de vergroting van de verkeersveiligheid, deels

door fysieke maatregelen aan de weg, deels door voorlichting en educatie. Duurzaam veilig is erop

gericht conflicten tussen verkeersstromen met een verschillende richting en verschillende snelheid

te voorkomen.

Voor het vraagstuk van de aanleg van de rijksweg A 13/16 wordt verwezen naar paragraaf 3.2.

5.2 Onderzoek Plan-MER (OW 2007)

Er wordt ten behoeve van realisatie van het Hoekse Park geen nieuwe autoinfrastructuur gereali-

seerd of bestaande auto-infrastructuur aangepast. Uitzondering vormt de ontsluiting via de Hoek-

sekade waar conform het masterplan (met de daarop gebaseerde uitwerkingen) een wegaanpas-

sing wordt voorzien (aanleg randweg).

Het verkeer van en naar het Hoekse Park wikkelt af op de bestaande wegen, met name de Berg.

weg zuidlGrindweg, Hoeksekade/Randweg en Rottebandreef.

In de Plan-MER is het effect bepaald van het verkeer van en naar het Hoekse Park en de golf-

baanuitbreiding op het wegennet. Uit het onderzoek valt af te leiden dat op een gemiddelde week-

dag het verkeerseffect van het Hoekse Park (incl. golfbaanuitbreiding) beperkt is, zowel absoluut

als percentueel. Op een topzondag is de toename veel groter, maar zijn de totale verkeersintensi-

teiten (woon/werk + recreatief) veel geringer dan op een weekdag. Naar verwachting leidt het ver-

keer van en naar het Hoekse Park niet tot capaciteits-problemen op het wegennet Bij de uitrit van

de parkeerplaatsen in het Lage Bergse Bos op de Bergweg-zuid I Grindweg zal mogelijk na een
drukke zondag enige congestie ontslaan.

Parkeren
Voor het parkeren van het verkeer voor het Hoekse Park wordt vooral gebruik gemaakt van de par-

keervoorzieningen van het Lage Bergse Bos. Deze zijn destijds bij de aanleg van het Lage Bergse

Bos ruim uitgevoerd en hebben capaciteit over voor de opvang van het verkeer voor het Hoekse

Park. Langs de Hoeksekade worden geen parkeerplaatsen voorzien. Particuliere recreatieve voor-

zieningen die hier gerealiseerd worden krijgen een kleinschalig en daarmee beperkt verkeersaan-

trekkend karakter en moeten daarvoor parkeerruimte op eigen terrein realiseren.
Het extra verkeer naar de golfbaan wordt op de bestaande golfbaan opgevangen.

I

I

I
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Openbaar vervOer

Het Hoekse Park is en blijft vooralsnog slecht bereikbaar per openbaar vervoer. In het kader van

het Hoekse Park zijn geen maatregelen voorzien om het openbaar vervoer te stimuleren. Mocht de

HOV lijn Noordrand gerealiseerd worden, betekent dit een positieve stimulans voor het bezoek per

openbaar vervoer aan het Hoekse Park.

Langzaam verkeer
Het Hoekse Park geeft een impuls aan de (recreatieve) langzaamverkeerroutes in het gebied. In

het Hoekse Park en op de uitbreiding van de golfbaan is een netwerk van langzaamverkeersroutes

voorzien (fiets, wandel, en kano en ruiter). Deze routes worden aangesloten op al bestaande route-

structuren.

Het Hoekse Park zal fietsverkeer aantrekken en voor een toename van het aantal fietsers op de

omliggende wegen zorgen. De verwachting is dat de capaciteit hiervoor voldoende is. Er zijn in het

kader van het Hoekse Park geen aanvullende maatregelen voorzien ten behoeve van de aanko-

mende en vertrekkende fietsers op de omliggende wegen.

Verkeersveiligheid

Het Hoekse Park leidt tot een toename van verkeer van en naar het gebied. De toename in het

aantal verkeersbewegingen (auto, fiets) is niet zodanig groot dat een wezenlijk negatief effect op de

verkeersveiligheid verwacht kan worden. In het gebied zijn auto- en langzaam verkeer gescheiden.

De kruisingen van fietsroutes met autoroutes zijn risicolocaties en daarmee aandachtspunten, maar

dat zijn ze in de huidige situatie ook aL.

Mogelijk dat het wegrijden van grotere aantallen na een topzondag van de parkeerplaatsen in het

Lage Bergse Bos richting de Bergweg-zuid I Grindweg tijdelijk kan leiden tot een verhoogd risico op

ongevallen.

5.3 Conclusie

Het Hoekse Park leidt tot een toename van verkeer van en naar het gebied. De toename in het

aantal verkeersbewegingen (auto, fiets) zijn niet zodanig groot dat een wezenlijk negatief effect op

de verkeersveiligheid verwacht kan worden. Daarnaast zal het verkeer van en naar het Hoekse

Park niet leiden tot capaciteitsproblemen op het wegennet. Dit geldt eveneens voor de parkeerca-

paciteit.
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6, MILIEU

6.1 Geluid

Kader
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh, 1 januari 2007) moet bij de voorbereiding van een be-

stemmingsplan, waarbinnen nieuwbouw van woningen en/of andere geluidsgevoelige bestemmin-

gen die binnen de zone van zoneplichtige wegen worden gerealiseerd, onderzoek verricht worden

naar de geluidhinderaspecten in het gebied.

Onderzoek Plan-MER (OW 2007)

Realisatie van het Hoekse Park leidt tot veranderingen in het geluidklimaat in en rond het gebied.

Uit een analyse van de berekeningsresultaten voor een weekdag blijkt dat de effecten voor het as-

pect geluid als gevolg van aanleg van het "Hoekse Park" beperkt blijven. Voor een nadere toelich-

ting wordt verwezen naar de Plan-MER waarin berekend is hoe de geluidbelasting in 2020 zal zijn

met en zonder ontwikkeling van het Hoekse Park.

Toetsing aan de Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd indien het

plan voorziet in de bouw van nieuwe geluidsgevoelige functies. Daarnaast is akoestisch onderzoek

voorgeschreven bij de aanleg van een nieuwe weg of een reconstructie van een bestaande weg.

Het bestemmingsplan voorziet uitsluitend aan de Hoeksekade (corridor) in de bouw van nieuwe

geluidsgevoelige functies (woningen). Voor de overige bestemmingen wordt uitgegaan van de be-

houd van de bestaande woningen waarbij geen ongunstigere situering is toegestaan.

Daarnaast kan de aanleg van de randweg (verlegging Hoeksekade naar het zuiden) akoestisch

invloed hebben op de woningen aan de Hoeksekade.

De zones behorende bij andere geluidsbronnen zoals railverkeer of vliegverkeer liggen buiten het

plangebied. Nader onderzoek als bedoeld in de Wet geluidhinder is hier niet noodzakelijk.

Voor de bouw van nieuwe woningen is op basis van een verkaveling een geluidsberekening uitge-

voerd (verwezen wordt naar de Plan-MER). Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaar-

de van 48 dB niet wordt overschreden indien de nieuwe woningen op een afstand van minimaal 54

meter uit de as van de weg worden gebouwd. Indien op kleinere afstand wordt gebouwd dient na-

der onderzoek plaats te vinden en zijn mogelijk hogere waarden noodzakelijk. In de voorschriften is

voorlopig de verplichting opgenomen om tenminste 54 meter uit de as van de weg te bouwen zodat

nader onderzoek en een hogere waarden procedure niet noodzakelijk is.

Voor de verlegging van de Hoeksekade (aanleg) randweg blijkt uit de de Plan mer dat deze niet zal
leiden tot een toename van 2 dB of meer. Derhalve is volgende de Wet geluidhinder geen sprake

van een reconstructie en is nader onderzoek niet noodzakelijk. Overigens kan aangenomen worden

dat de nieuw ligging van de weg verder van bestaande woningen zal komen te liggen en per saldo

dus een gunstige invloed heeft op de geluidsbelasting op bestaande gevels.
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6,2 Luchtkwaliteit

Kader
Op 23 juni 2005 is in Nederland het nieuwe 'Besluit luchtkwaliteit en Meetregeling luchtkwaliteit

2005' van kracht geworden. Dit Besluit luchtkwaliteit bevat de wettelijke grens- en richtwaarden
voor de luchtkwaliteit in Nederland, alsmede de wijze waarop deze luchtkwaliteit gerapporteerd

dient te worden. In het Besluit luchtkwaliteit is onder andere gesteld dat bestuursorganen bij de

uitoefening van bevoegdheden die gevolgen hebben voor de luchtkwalîteit, de opgenomen grens-

waarden ten aanzien van de luchtkwaliteit in acht nemen.

Onderzoek Plan-MER ¡OW 20071

In het luchtkwaliteitonderzoek van de Plan-MER is nagegaan in hoeverre de ontwikkeling van het

Hoekse Park voldoet aan het Besluit luchtkwaliteit.

Jaargemiddelde N02-concentratie
De grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (respectievelijk 44 en 40

~g/m3 ) worden door ontwikkeling van Hoekse Park in 2008 niet overschreden. Ook is er geen

sprake van een overschrijding van de grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie stikstofdi-

oxide (40 ~g/m3) in 2010 en 2015.

De resultaten laten zien dat de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide langs de onderzochte

wegen wel verslechtert als gevolg van de ontwikkeling. Deze verslechtering bedraagt maximaal 0, 1

IJg/m3. Omdat de grenswaarde uit het Besluit luchtkwaliteit niet worden overschreden vormt dit
geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

Jaargemiddelde PM10-concentratie

De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie voor fijn stof wordt als gevolg van de ontwik-

keling van Hoekse Park niet overschreden. De resultaten laten tevens zien dat de jaargemiddelde

concentratie fijn stof langs de onderzochte wegen niet significant verslechtert als gevolg van de

ontwikkeling Hoekse Park.

Daggemiddelde PMl0-concentratie

De grenswaarden voor de 24-uursgemiddelde concentratie van fijn stof wordt, inclusief de toepas-

sing van de zeezoutcorrectie, als gevolg van de ontwikkeling niet overschreden.

Overige stoffen

De concentraties van zwaveldioxide, koolmonoxide en benzeen leiden niet tot overschrijdingen van

grenswaarden bij realisatie van de geplande ontwikkeling.

Conclusie
Uit het onderzoek mag geconcludeerd worden dat wordt voldaan aan het Besluit Luchtkwaliteit

2005. Nadere bepalingen zijn daarom in onderhavig plan niet opgenomen.
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6.3 Bodemkwaliteit

Kader
Op grond van artikel 8 vierde lid van de Woningwet en artikel 2.15 Bouwverordeningen dient voor
elke individuele bouwlocatie aangetoond te worden dat de bodem geschikt is voor de beoogde be-

bouwing, alvorens een bouwvergunning verleend kan worden.

Onderzoek Plan-MER ¡OW 2007)

De kwaliteit van de bodem op de ontwikkelingslocatie Hoekse Park is onderzocht in diverse bo-

demonderzoeken. Op 14 februari 2007 zijn de resultaten hiervan gerapporteerd (Tauw, 2007). Het

bodemonderzoek bestaat uit een vooronderzoek, een grondwateronderzoek, een waterbodemon-

derzoek en diverse grondonderzoeken naar verontreinigde stoffen. De onderzoeksresultaten geven

aan dat de locatie niet geheel vrij is van verontreinigingen. Uitgezonderd van een sterke verontrei-

niging met minerale olie zuidelijk van het sportpark en oostelijk van het bedrijventerrein in Hoekse

Park West en lokaal asbest ter plaatse van halfverhardingen (puindammen), betreft het slechts lich-

te verontreinigingen op basis waarvan geen gevaar voor de gezondheid en het milieu te verwach-

ten is. In geen van de onderzochte gedempte sloten is verdacht dempingsmateriaal aangetroffen.

Conclusie
Bij de ontwikkeling van het Hoekse Park wordt grondverzet gepleegd. Grondverzet zal voornamelijk

nodig zijn voor het verbreden van de watergangen, de aanleg van de twee waterpartijen (aan de

Hoeksekade en nabij het kanaal). Daarnaast zal voor de aanleg van de recreatieve voorzieningen

langs de Hoeksekade, het recreatief knooppunt en de uitbreiding van de golfbaan grondverzet wor-

den gepleegd. Op de locaties van het grondverzet wordt niet verwacht dat vervuilde grond vrijkomt.

Tijdens de aanleg en bij ingebruikname van Hoekse park zullen geen bodembedreigende activitei-

ten plaatsvinden. Daarnaast zal voor delen van het plangebied het bodemgebruik veranderen door

verandering in beheer. De verdwijning van het agrarisch gebruik zal mogelijk zelfs leiden tot een

afname in belasting van de bodem met bemesting- en bestrijdingsmiddelen.

Op grond van het voorgaande kan aangenomen worden dat de bodemkwaliteit geen belemmering

zal vormen voor een goede uitvoering van het plan.

6.4 Externe veiligheid

Kader
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) is op 27 oktober 2004 in werking getreden. Met

het in werking treden van dit besluit is ook de Regeling externe veiligheid inrichtingen van kracht

geworden. Het BEVI geeft aan welke activiteiten/bedrijven onder dit besluit vallen en in dit verband

relevant zijn. Deze activiteiten/bedrijven kennen allen risicocontouren, waarmee rekening dient te

worden gehouden bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer en bij

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Het BEVI heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door

activiteiten met gevaarlijke stoffen in bedrijven tot het aanvaardbare minimum te beperken. Het

gaat daarbij om het beperken van de kans op en effect van een ernstig ongeval vanwege activitei-

ten met gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen. Het doel wordt in het BEVI vertaald naar de begrip-

pen plaatsgebonden risico en groepsrisico.
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Plaatsgebonden risico (PR)

Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon onafgebroken

en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval

binnen een inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Groepsrisico (GR)

Cumulatieve kansen per jaaf dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg

van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen de in-

richting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet effectgericht maar ge-

baseerd op een kansberekening. Tevens geven de risiconormen alleen de kans weer om als direct

gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen te overlijden. Gezondheidsschade en de kans op

verwonding of materiële schade zijn daarin niet meegenomen. Er is in het BEVI geen harde norm

voor het groepsrisico vastgesteld. Er is voor gekozen om de norm voor het groepsrisico als oriënta-

tiewaarde te handhaven, zij het met een nadrukkelijke verantwoordingsplicht.

Onderzoek
Uit de Plan-MER (OW 2007) blijkt dat er vervoer van gevaarlijke stoffen over de N209 plaatsvindt.

Ten aanzien van externe veiligheid in en rond het plangebied zijn drie bronnen van belang:

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de N209;

De aanwezigheid van risicovolle inrichtingen (Bevi-inrichtingen);

Vervoer van gevaarlijke stoffen in buisleidingen.

Risico vervoer gevaarlijke stoffen

Langs het plan gebied ligt de N209, waarover transport van gevaarlijke stoffen plaats vindt. De risi-

coatlas toont dat over de N209 ter hoogte van de N471 en Bergschenhoek transport van brandbare

vloeistoffen en brandbare gassen plaatsvindt. De resultaten van de tellingen uit de risicoatlas van

2003 zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Tabel Transportintensiteiten N209 per jaar (bron Plan-MER)

Brandbare vtoeistoffen (LFt)

975

Zeer brandbare vloeistoffen (lF2)
1950

Zeer brandbare gassen (GF3)

244

Momenteel worden er nieuwe tellingen uitgevoerd door het Ministerie van V&W (2006), Advies-

dienst van Verkeer en Vervoer (AW). Gelet op de nieuwe telgegevens in de nabijheid van de N209

(N11) is het mogelijk dat er over de weg ook transport van giftige vloeistoffen plaatsvindt. Overig
vervoer van gevaarlijke stoffen is hierbij echter niet uit te sluiten. Dit zal echter door de lage trans~

portintensiteit en het invloedsgebied van 250 meter geen invloed hebben op het PR en het groeps-

risico.
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Plaatsgebonden risico

Gelet op de lage transportintensiteiten zal er geen PR 10-6 per jaar contour aanwezig zijn op de

weg. Aan de in de Circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen gestelde norm wordt

voldaan.

Groepsrisico

Het invloedsgebied ten gevolge van het vervoer van brandbare gassen (LPG) over de weg reikt tot

300 meter vanaf de weg en dat van brandbare vloeistoffen tot 30 meter. Het plangebied ligt net

buiten deze invloedsgebieden. Het groepsrisico dient dan ook niet nader beschouwd te worden.

Spoor en water

In de nabijheid van het plangebied liggen geen water- of spoortrajecten waar transport van gevaar-

lijke stoffen zou kunnen plaatsvinden.

Risicovolle inrichtingen

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen risicovolle inrichtingen. Binnen de gemeente

zijn wel LPG-tankstations gevestigd, maar deze liggen op een te grote afstand om een belemme-

ring te vormen voor het plangebied. Een mogelijke risicobron voor de ontwikkeling van het pIange-

bied is echter wel Rotterdam Airport. Volgens het vigerende Provinciale toetsingskader externe

veiligheid vormen de contouren van het plaatsgebonden risico geen belemmering voor de voorge-

nomen ontwikkeling. Er moet enkel invulling worden gegeven aan de verantwoordingsplicht van het

groepsrisico. Dit laat evenwel onverlet dat, met nieuw beleid voor luchthaventerreinen in aantocht,
de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden en indien nodig

contact moet worden gezocht met de Provincie Zuid-Holland.

Momenleel is het nieuwe beleid voor luchthavens in voorbereiding. Met het wetsvoorstel
Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchlhavens (RBML) wordt nieuwe norme-
ring voor externe veiligheid rondom luchthavens gepresenteerd, gekoppeld aan een
nieuw uit te brengen rekenprogramma om risico's rondom luchthavens op kwantitatieve
wijze in beeld te brengen, Omdat er nog geen adequate regelgeving op rijksniveau is,
heeft de provincie Zuid-Holland een toetsingkader externe veiligheid voor Rotterdam Air-
port.

In dit beleidstuk geeft de provincie aan dat ten aanzien van het groepsrisico bij toetsing
van nieuwe bouw- en bestemmingsplannen bij Rotterdam Airport alleen een motivatie-
plicht geldt, voor plannen, die het groepsrisico nog verder doen stijgen. Het groepsrisico
overschrijft voor de huidige situatie de oriënlatiewaarde. Omdat het bestemmingsplan
geen woningbouwplannen mogelijk maakt, maar recreatieterrein zal het aantal aanwezi-
ge personen niet genoeg toenemen om een effect Ie hebben op het groepsrisico.

Vervoer van gevaarlijke stoffen in buisleidingen

Er liggen er geen K1/K2/K3- vloeistofleidingen in of nabij het plangebied. Door het oostelijk deel

van het plangebied loopt nabij de molengang een hoge druk aardgastransportleiding. De overige

leidingen zijn uit oogputn van externe veiligheid niet van belang. Deze leiding heeft een druk van 40

bar (diameter 300 mm) en een dekkingsgraad van 1 meter. Een toelsing van de hoge druk aard-

gastransportleiding aan de Circulaire uit 1984 levert de volgende veiligheidsafstanden op:
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Tabel x Toetsing hoge druk aardgasleiding (bron: Plan-MER)

Toetsingsafstand
40 meter

Bebouwingsafstand

5 meter

Het nieuwe beleid is nog niet van kracht. Het ministerie van VROM verwacht dat eind 2007 de

plaatsgebonden risicocontouren duidelijk zijn en dat de AMvB in 2008 van kracht zal zijn. Vanuit de

overheid wordt echter verwacht van gemeenten dat deze op dit nieuwe beleid anticiperen.

Als het Hoekse Park wordt gerealiseerd op het moment dat het nieuwe beleid voor buisleidingen

van kracht is, vormt de plaatsgebonden risicocontour geen belemmering. Wel zal de toename van
het groepsrisico als gevolg van de ontwikkeling door het bevoegd gezag verantwoord moet worden.

Plaatsgebonden risico (nieuw beleid)

Voor buisleidingen is nieuw beleid in aantocht, dat qua 'risicomaten' aansluit bij vigerend extern

veiligheidsbeleid voor inrichtingen en wegtransport. Het ministerie van VROM verwacht dat eind

2007 de plaatsgebonden risicocontouren duidelijk zijn en dat de AMvB in 2008 van kracht zal zijn.

Uit een berekening van de Gasunie op basis van de nieuwste informatie van het RIVM blijkt dat de

plaatsgebonden risicocontour 10-6 zich tot op de leiding beperkt. Zoals het beleid er nu uit ziet,
wordt dan ook voldaan aan de plaatsgebonden risiconorm.

GroepsrIsico (nieuw beleid)

Op basis van het nieuwe beleid omtrent buisleidingen heeft de Gasunie een document opgesteld

genaamd "Input groepsrisicoberekeningen, revisie 1 ". Dit document geeft de wijze van groepsrisi-

coberekening van een hoge druk aardgasleiding weer. In dit document wordt ook een afstand
weergeven waarbinnen de bebouwing wordt geïnventariseerd.

Voor de betreffende leiding is dit 200 meter aan weerszijde van het tracé in de breedte. Vanuit het

nieuwe beleid van buisleidingen wordt de verantwoording over het groepsrisico een verplichting.

Gelet op het conserverende karakter van de bestemming ter plaatse (voorzetting van het vigerende

agrarisch gebruik en extensieve recreatie) en de lage bebouwingsdichtheid is er geen noodzaak

voor een aanvullende motivatie van het groepsrisico.

Conclusie
Het toekomstige Hoekse Park houdt meer dan 300 m afstand van de N209, waarover transport van

brandbare vloeistoffen en gassen plaatsvindt. Hiermee valt Hoekse Park buiten de invloedssfeer

van de N209.

Voor Rotterdam Airport dient ten aanzien van de toename van het groepsrisico een nadere afwe-

ging plaats te vinden (verantwoordingspicht).

Voor de hoge druk aardgastransportleiding, die zich in het noordoosten van Hoekse Park Oost be-

vindt, geldt een toetsingsafstand van 40 meter. Op basis van de huidige regelgeving (circulaire

1984) wordt voldaan aan de regelgeving. Hierbij wordt namelijk alleen een motivatie verplicht ge-

steld bij bouwplannen binnen de toetsingsafstand. Ten aanzien van de nieuwe wet- en regelgeving

zal het groepsrisico momenteel door de lage bebouwingsgraad bij de gasleiding zeer laag zijn en

niet tot belemmeringen leiden.
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Vertaling in hel plan

De aardgastransportleiding is met de huidige toetsingszone op de plankaart aangegeven. Nieuwe

gevoelige functies zijn hier uit gesloten. Vrijstelling is mogelijk als voldaan wordt aan de circulaire

uit 1984. Oe overige bronnen geven geen aanleiding tot bijzondere regeling in het plan.

6.5 Kabels en leidingen

Kader
De ligging van leidingen in het plangebied kan belemmeringen opleveren voor de uitvoering van het

plan.

Uit de inventarisatie is gebleken dat er een hoge druk aardgastransportleiding nabij de molengang

in het plangebied gelegen is. De leiding heeft een druk van 40 bar (diameter 300 mm) en een dek-

kingsgraad van 1 meter. Daarnaast zijn een kooldioxidelransportleidjng en een warmtetransport-

leiding aanwezig. Tenslotte zijn in het plangebied twee hoofdpersrioolleidingen aanwezig. Op de
plankaart zijn de aanwezige leidingen in het plangebied aangegeven.

Conclusie
Voor de leidingen in het plangebied is in het bestemmingsplan een dubbelbestemming opgenomen.

Concreet betekent dit dat het belang van de leiding die in de grond aanwezig is, primair wordt ge-

steld. Binnen de bestemming mag pas worden gebouwd als voldaan wordt aan de eisen die de

leidingbeheerder stelt.

6.6 Hinder bedrijven

In en rondom het plangebjed zijn diverse bedrijven gesitueerd. Op basis van gegevens van de

milieudienst kan geconstateerd worden dat deze bedrijven een beperkte milieu-invloed hebben op

het plangebied. De nieuwe ontwikkelingen zoals voorzien in dit plan zullen dan ook geen belemme-

ringen opleveren voor de voortzetting van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Een andere afweging

op dit onderdeel wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.
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7. WATER

7.1 Kader
Het waterbeleid is vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water, de 4e Nota Waterhuishouding,

het provinciaal waterhuishoudingplan en waterbeheersplannen van het Hoogheemraadschap.
Hoofddoel van het waterbeleid is duurzaam waterbeheer en een duurzaam watersysteem dat ge-

richt is op het realiseren van een zelfstandig functionerend en ecologisch gezond watersysteem.

Daarbij moeten knelpunten in waterbeheer zoveel mogelijk ter plaatse worden opgelost en moeten

problemen niet worden doorgeschoven naar andere gebieden. Hierbij wordt de trits "Vasthouden,

Bergen en Afvoeren" gehanteerd.

Gebiedseigen water moet zo lang mogelijk worden vastgehouden en zoveel mogelijk worden

(her)gebruikt. Er moet voldoende ruimte gegeven worden aan infiltratie van (schoon) hemelwater
naar het grondwater. De waterkwaliteit moet worden verbeterd gericht op de waterkwaliteits- en

ecologische doelstellngen. Hierbij wordt de volgorde "Niet vervuilen, Zuinig gebruiken en Herge-

bruik, Scheiden en Schoonmaken" gehanteerd. Het Waterbeheersplan 2007-2010 beschrijft hoe

het beheer van de waterhuishouding wordt uitgevoerd. Daarnaast geeft het plan ook aanknopings-

punten voor de samenhang tussen thema's en de samenwerking tussen betrokken partners. Een

van de belangrijkste uitgangspunten in het beheersplan is: "geef het water de ruimte". In het plan is

opgenomen wat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil bereiken gedu-

rende de planperiode en zijn per onderwerp maatregelen benoemd.

Het programma Peil 2010 is in het leven geroepen na de wateroverlast in het gebied Schieland in

2001. Naar aanleiding hiervan heeft het waterschap een quickscan uitgevoerd, waaruit een pakket

maatregelen is ontwikkeld dat het gebied Schieland moeten voorbereiden op een toekomst met

enerzijds nattere perioden en anderzijds drogere perioden. De maatregelen zijn gericht op het ver-

beteren van het watersysteem. Voorbeelden zijn het aanleggen van waterberging, het plaatsen van

nieuwe gemalen, het uitbereiden van bestaande gemalen, het verbreden van watergangen en het

plaatsen en verbreden van duikers. Wanneer alle maatregelen zijn uitgevoerd, is het watersysteem

in het gebied Schieland ingericht voor het verwachte klimaat in 2050.

Voor het Hoekse Park geldt tot 2015 geen wateropgave. Voor de periode 2015-2050 is de water-

opgave 9 ha. Deze wordt voorzien door verbreding van het kanaal, verbreding van de watergan-

gen/tochten en de aanleg van waterpartijen in het Hoekse Park. Daarnaast wordt aan de westzijde

van Hoekse Park West langs de Bergweg zuid een nieuw gemaal voorzien In het kader van Peil

2010 lopen diverse projecten waaronder het project Bleiswijk-Zuid. Door de uitvoering van dit pro-

ject wordt op dit moment ca. 4 ha van de totaal (op termijn) benodigde 13 ha watergang gegraven.

7.2 Onderzoek plan-MER (OW 2007)

In het kader van de watertoets is overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap. Hierin heeft het

Hoogheemraadschap eisen en randvoorwaarden gesteld en aangegeven welke effecten zij onder-

zocht wil hebben.

Het plangebied is gelegen in Polder Bleiswijk. Meer specifiek ligt Hoekse Park West in het zuidelijk

deel van de Polder Bleiswijk en Hoekse Park Oost (inclusief de corridor) in Polder de Kooij. De wa-

terhuishouding in het plangebied wordt geregeld middels een stelsel van tochten. Het water wordt

ingelaten in de Trekvaart vanuit de Rotte. Door de Trekvaart stroomt het water richting het achter-
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liggende gebied (o.a.) Hoekse Park) naar het noorden. Door de brede tochten wordt het water ver-

deeld. De afvoer vindt plaats via dezelfde brede tochten (o.a. de Kooitocht) richting het noorden.

Via gemaal De Kooij wordt het water uitgemalen op de Rotte. In het Hoekse Park West zijn twee

onderbemalingen aanwezig. Door een klein gemaal en een windmolen wordt het waterpeil be-
heerst.
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Kaartje toekomstige inrichting (bron: plan-Mer)

Waterkwalieit en ecologie

Het water uit de Rotte is van goede kwaliteit. De metingen binnen het plangebied wijzen op een

redelijke waterkwaliteit. Tegelijkertijd treedt een lichte kwelstroom op onder andere vanuit diepere

gronden. De kwel is voedselrijk met een hoger chloride gehalte. Lokaal wordt de waterkwaliteit be-

paald door het landbouwgebruik: naar verwachting geen ernstige verontreinigingen, maar wel ver-

hoogde fosfaat- en nitraatgehaltes,

7.3 Beschrijving van de effecten van het plan

Het huidige watersysteem van watergangen en waterpeilen (op het opheffen van de on-
derbemalingen na) blijven na uitvoering van het plan gehandhaafd. Wel wordt het water-
oppervlak vergroot door het verbreden van verschillende watergangen, het aanbrengen
van natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van verschillende waterplassen.

Er worden in het gebied verschillende waterplassen aangebracht om tegemoet te komen
aan de waterbergingsopgave. Dil extra water is op de plankaart indicatief ingetekend
door de bestemming water. Nabij de corridor wordt een rietzone aangelegd met daar
rondom water dat natuurvriendelijk is ingericht.

Mogelijkheid tot opheffing onderbemalingen
De onderbemalingen in Hoekse Park West worden mogelijk in de toekomst opgeheven
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(zie ook figuur 6.1 uit de Plan-MER). De watergangen worden in open verbinding ge-
bracht met naastgelegen watergangen. Dit heeft direct tot gevolg dat de grondwaterstand
ter plaatse even hoog komt te liggen ais in de rest van het gebied. Het indirect gevolg is
dat de kwel daardoor ter plaatse van de onderbemalingen afneemt en er dus minder toe-
voer vanuit de diepere bodemlagen het gebied in stroomt. Tegelijk neemt de kwel door
de toename van het oppervlak openwater relalief gezien toe.
Het opheffen van de onderbemaling is afhankelijk van het wel of niet conlinueren van het
agrarisch gebruik. Zolang een deel van het Hoekse Park West agrarisch gebruikt wordt
blijft de onderbemaling gehandhaafd.

Waterkwalieit en ecologie

De wijziging in waterpeil (opheffen onderbemaling) kan gevolgen hebben voor de be-
staande natuurontwikkeling. Op sommige localies binnen het plangebied komt zoge-
naamde 'kalteklei' voor, Kalteklei is een extreem zure kleisoort. Het heeft de eigenschap-
pen dal het weinig vruchtbaar is, het heeft een slechte doordringbaarheid voor water en
een hoge dichtheid. De grond heeft een blauwgrijze kleur en naast roestvlekken heeft het
kenmerkende gele vlekken. Het ontstaan van kalteklei wordt verklaard uit het sedimenta-
tiemilieu. Onder bepaalde omstandigheden worden tijdens de sedimentatie van mariene
afzeltingen aanzienlijke hoeveelheden pyriet opgehoopt. Bij drooglegging oxideert pyriet
en ontstaan de gele vlekken van basisch ijzersulfaat Ua ros iet) en bruine vlekken van ij-
zeroxide. Het vrijkomende zwavelzuur wordt in eerste instantie geneutraliseerd door de
aanwezige carbonaten. Als deze niet meer aanwezig zijn, wordt de grond extreem zuur.
De zuurgraad kan een waarde bereiken van pH 2. Bij deze lage pH-waarde kunnen grote
hoeveelheden aluminium uit bodem mineralen oplossen, waardoor zeer ongunstige om-
standigheden voor plantengroei onlstaan,

Met de kwelstroom wordt voedselrijk water aangevoerd. De kwel zorgt voor een minder
zure bodem waardoor planten kunnen gedijen. Een kaltekleigebied is heel geschikl voor
de instandhouding en verdere ontwikkeling van waardevolle oever- en watervegatie.
Wanneer in gebieden met kalteklei ook sprake is van kwel, zijn de omstandigheden voor
aquatische natuur nog gunstiger. Een dicht slolenpatroon maakt het mogelijk dat de po-
tenties zich optimaal kunnen ontwikkelen. De combinalie van schone kwel en kalteklei
kan zorgen voor zeldzame vegetatie zoals pilvaren, vloltende bies, knolrus en kleinste
egelskop.

In de toekomstige siluatie is meer open water aanwezig waardoor de kwel toeneemt wat
een positief effect heeft op de aanwezige kalteklei. Ter plaatse van de onderbemalingen
wordt verwacht dat de kwel ligt afneemt,maar zeker wel aanwezig blijft. De negatieve ef-
feclen op de kalteklei in de onderbemalingen zullen dan ook beperkt zijn.

Beheer en onderhoud
Het Hoogheemraadschap blijft beheerder van het gehele watersysteem, maar is in prin-
cipe alleen onderhoudsplichtige van hoofd- en boezemwatergangen. Voor de overige wa-
tergangen ligt het onderhoud bij andere instanties.
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is voornemens samen
met de andere onderhoudsplichtigen van de walergangen, gebiedsgerichte onderhouds-
plannen voor o.a. het Hoekse Park op stellen.
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Overleg

De keuze voor het uiteindelijke watersysteem is in samenwerking met instemming van het Hoog-

heemraadschap tot stand gekomen. In het kader van het wettelijk vooroverleg zal het hoogheem-

raadschap om een definitief standpunt worden verzocht.

Juridische vertaling in het plan

Waar mogelijk is de toekomstige (verbrede) waterstructuur vastgelegd op de plankaart door de be-

stemming "Water". Aangezien bij de uitvoering van het plan nog enige flexibiliteit wenselijk is, bie-

den ook de andere bestemmingen de mogelijkheid water aan te leggen.

De in het plangebied aanwezig onderhoudsstroken langs watergangen zijn bestemd als 'Water-

staatsdoeleinden" . Dat wil zeggen dat het waterbelang boven het belang van de onderliggende

(recreatie)bestemming is gesteld.
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8. ECOLOGIE

8,1 Kader
Op 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Doel van deze wet is de bescher-

ming van plant- en diersoorten. Tegelijkertijd vormt deze wet de implementatie van Europese en

internationale verplichtingen (Habitat- en Vogelrichtlijn, Verdrag van Bern).

8.2 Onderzoek

Algemeen

Ontwikkeling van het Hoekse Park heeft naar verwachting geen wezenlijk negatief effect op be-

schermde natuurgebieden, gezien de afstand van deze gebieden tot het Hoekse Park en het ont-
breken van functionele relaties. Het Hoekse Park heeft naar verwachting zelfs een positief effect

op natuurwaarden doordat het de ecologische verbinding kan gaan vormen tussen PEHS-gebied

ten westen van het Hoekse Park en het Regiopark Rottemeren. Realisatie van Hoekse park biedt

mogelijkheid de ecologische relatie tussen Regiopark Rottemeren en Midden-Delfland te verster-

ken.

Het plangebied valt niet binnen een zone die is aangewezen in het kader van de PEHS. Circa 6 km

Het plangebied ligt niet in of nabij een Habitat- of Vogelrichtljngebied. Dichtst bijzijnde Habitat- of

Vogelrichtlijngebied is Habitatrichtlijngebied Oude Maas gelegen circa 15 km ten zuiden van Hoek-

se Park.

De verwachte toename van vogels in het gebied leidt naar verwachting niet tot een merkbare ver-

hoging van het risico op de luchthaven Rotterdam Airport. De toekomstige waterpartij in het cen-

trum van het gebied zal weliswaar vogels aantrekken, de verwachte toename zal zeer beperkt zijn,

gezien de omvang van - en de vogelbevolking in - de reeds bestaande waterpartijen in het Lage- en

hoge Bergse bos. Bovendien is er rond het plangebied voldoende foerageergebied beschikbaar.
Gezien de relatief kleine toename van het oppervlak en de afstand tot de luchthaven wordt er geen

effect verwacht.

Beschermde soorten

Amfibieën en vissen

In het plangebied voorkomende amfibieën ondervinden schade indien watergangen in het gebied

worden gedempt of vergraven, het terrein wordt opgeschoond of werkzaamheden aan het maaiveld

worden uitgevoerd inclusief de realisatie van nieuwe bebouwing en terreininrichting. Indien water-

gangen worden gedempt en oeverranden worden vergraven kunnen beperkte negatieve effecten

optreden voor de Kleine modderkruiper, Bittervoorn en Kroeskarper. Binnen het project worden

nieuwe waterpartijen gerealiseerd die als vervangend biotoop voor genoemde soorten kunnen die-

nen. Compenserende maatregelen zijn niet noodzakelijk.

Zoogdieren

Aangezien er in het plangebjed slechts algemene grondgebonden zoogdieren voorkomen zullen de

werkzaamheden geen significant effect hebben op de populaties. De volwassen dieren van de

meeste soorten zullen bij verstoring, mits daartoe de gelegenheid wordt geboden, kunnen vluchten.
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Lokale populaties vleermuizen kunnen schade ondervinden vanwege verlies van foerageermoge-

lijkheden dat kan ontstaan door de aantasting van opgaande begroeiing langs een vliegroute of op

foerageerplekken. Indien in Hoekse Park West het boombestand hoofdzakelijk wordt uitgedund zal

de verstoring van het foerageergebruik beperkt blijven; er zullen geen wezenlijke verstoringen en/of

effecten op het niveau van de plaatselijke populatie optreden. Nieuwe ontwikkelingen in het omlig-

gende agrarisch gebied en het handhaven van staand dood hout zal wellicht zelfs leiden tot nieuwe

potenties voor vleermuizen.

Bij omvorming van bospercelen dienen dode bomen met holten als mogelijke verblijfplaats voor

vleermuizen en spechten, te worden gespaard.

Broedvogels

Broedvogels ondervinden beperkte negatieve effecten van ingrepen in bosenclaves in beide deel-

gebieden en in het weidegebied van Hoekse Park Oost.

Met het verwijderen van staand dood hout, bosomvorming en recreatieve inrichting bestaat de kans

dat broed biotoop van de Groene specht en minder algemeen voorkomende Wielewaal, Buizerd en

Ransuil worden verstoord. Met betrekking tot de kwetsbare soorten Groene specht en Wielewaal

kan elk verlies van broedareaal afbreuk doen aan de duurzame instandhouding van de betreffende

soort. Doordat voor het omvormen van de populierenopstanden een periode van ongeveer 15 jaar

wordt uitgetrokken zal het bosopstand geleidelijk veranderen. Het realiseren van een structuurrijk

gemengd loofbos heeft een positief effect op bovengenoemde bosbewonende vogelsoorten. In de
houtopstanden in oost wordt slecht gekapt om watergangen en paden aan te leggen en de veilig-

heid te garanderen. Het verlies aan leefgebied zal marginaal zijn. Door de werkzaamheden zorg-

vuldig te plannen buiten de kwetsbare voortplantingsperiode (15 maart - 15 juli) zijn verstorende

effecten te minimaliseren.

Mitigerende maatregelen

Vanuit de algemene zorgplicht zijn voor alle diersoorten mitigerende maatregelen gewenst. Het
toepassen van mitigerende maatregelen houdt in: " het zodanig aanpassen van een (plan voor een)

ingreep of van de wijze van uitvoering (met eventuele specifieke maatregelen of voorwaarden) dat

de negatieve effecten op natuur kunnen worden voorkomen dan wel tot een uiterste worden be-

perkt". In de Plan-MER is een overzicht opgenomen van de belangrijkste mitigerende maatregelen.

8.3 Conclusie
Ontwikkeling van het Hoekse Park heeft naar verwachting geen wezenlijk negatief effect op be-

schermde natuurgebieden, gezien de afstand van deze gebieden tot het Hoekse Park en het ont-

breken van functionele relaties. Het Hoekse Park heeft naar verwachting een positief effect op na-

tuurwaarden doordat het de ecologische verbinding kan gaan vormen tussen PEHS-gebied ten
westen van het Hoekse Park en het Regiopark Rottemeren.

Door bij de uitwerking van het plan een zorgplicht in acht te nemen (het treffen van mitigerende

maatregelen) zal voldaan kunnen worden aan het bepaalde in de Flora- en faunawet.
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9. UITVOERBAARHEID

9.1 Economische uitvoerbaarheid

In de rapportage 'Toelichting op het definitieve ontwerp' (d.d. december, 2006) is het definitieve

ontwerp doorberekend. Uit de cijfers kan geconcludeerd worden dat zowel de aanleg als het be-

heer van het ontwerp Hoekse Park binnen de financiële kaders uitgevoerd kunnen worden. In een

afzonderlijke bijlage bij dit plan is de economische uitvoerbaarheid aangetoond.

9,2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Diverse onderzoeken, uitgevoerd door Alterra (2001 en 2004) en het Centrum voor Onderzoek en

Statistiek (COS, 2002), heeft uitgewezen dat de regio Rotterdam een groot tekort heeft aan recrea-

tiemogelijkheden. De recreatieve vraag in de regio is veel groter dan het aanbod, zowel in de vorm

van groengebieden als verbindingen. Daarnaast wordt gesteld dat de veranderende bevolkingssa-

menstelling en gewijzigde vrijetijdsbesteding leiden tot een grotere vraag naar enerzijds meer re.

creatiemogelijkheden in en om de stad en anderzijds naar gebieden met voldoende rust, ruimte en

natuur.

9.3 Handhavingaspecten

In het plangebied heeft een inventarisatie van de aanwezige functies plaats gevonden. In hoofdstuk

2 is aangegeven om welke functies het gaat en welke bestemming deze in het plan heeft gekregen.

Naar aanleiding hiervan kan geconcludeerd wordt dat in het plangebied geen bebouwing of gebuik

aanwezig is strijdig met de vigerende of toegedachte bestemming.

De opgenomen bestemmingsregeling biedt voldoende houvast om te komen tot een goede beheer-

regeling bij de uitvoering van het plan.
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10. OVERLEG EN INSPRAAK

Resultaten van het overleg en de inspraak worden te zijner tijd ingevoegd.
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PARAGRAAF I ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder;

1, plan:

het bestemmingsplan "Hoekse Park" van de gemeente Lansingerland, bestaande uit deze voorschriften en

de hieronder bedoelde kaart;

2. kaart:

de als zodanig gewaarmerkte kaart, no. 883.200.00, deel uitmakende van het plan.

Verdere begripsbepalingen in alfabetische volgorde:

A. a1. aanbouw:
een uitbreiding van het hoofdgebouw die qua afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouwen

in functioneel opzicht deel uitmaakt van het hoofdgebouw;

a2. afvalinzamelsysteem:

geheel of gedeeltelijk onder peil gelegen bouVverken I voorzieningen ten behoeve van de inzame-

ling van huishoudelijk afval, glas en dergelijke;

a3. agrarisch bedrijf:
een akkerbouw-, veeteelt- of tuinbouwbedrijf, dan wel een uit twee of meer genoemde bedrijfstypen

samengesteld bedrijf, waarbij de teelt van agrarische producten afhankelijk is van agrarische grond

als productiemiddel; intensieve veehouderij, andere niet-grond gebonden bedrijven, paardenhoude-
rij en stoeterij worden hier niet onder begrepen;

a4. ambachtelijk en/of verzorgend bedrijf:

1. een bedrijf voor de uitoefening van producerende en/of verzorgende ambachten, met uit-

zondering van detailhandelsambachten, garagebedrijven en andere autoverzorgende bedrij-

ven, waar - voor een belangrijk deel in handwerk - goederen worden vervaardigd, verwerkt,

bewerkt, geïnstalleerd of hersteld, voornamelijk direct ten behoeve van de uiteindelijke ge-

bruiker en/of verbruiker en welke wordt gekenmerkt door hetgeen is vermeld onder 2;

2. een bedrijf waarvan de uitoefening plaats heeft onder (één van) de volgende omstandighe-

den:

het productieproces, wordt grotendeels 'met de hand' of althans niet in hoofdzaak
gemechaniseerd of met behulp van werktuigen die door energiebronnen buiten de

menselijke arbeidskracht worden aangedreven, uitgevoerd;

voor zover van laatstbedoelde werktuigen gebruik wordt gemaakt, zijn deze als on-

dergeschikt te beschouwen aan de menselijke handvaardigheid.

Bedrijven welke zich richten op persoonlijke of zakelijke dienstverlening, zoals kapsalons, wasse.

rettes, kantoren al dan niet met baliefunctie, worden hieronder niet begrepen;

a4. ander bouwwerk:
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een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

B, b1. bebouwing:

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;

b2. bouwgrenzen:

de op de kaart, blijkens een daarop voorkomende verklaring als zodanig aangegeven lijnen, welke

bij het bouwen van gebouwen naar de zijde vanwaar deze hoofdzakelijk toegankelijk zijn (voorge-

velbouwgrens) of naar de andere zijde van het bouwvlak (achter-gevelbouwgrens) of zijdelings (zij-

gevelbouwgrens) niet mogen worden overschreden, tenzij in deze voorschriften anders is bepaald;

b3. bouwvlak:

een door bebouwings- en/of bestemmingsgrenzen op de kaart aangegeven vlak, waarbinnen inge-

volge deze voorschriften bebouwing is toegestaan;

b4. bedrijfsgebonden kantoren:

gedeelten van een bedrijf waarbinnen administratieve en daarmee gelijk te stellen bedrijfsactiviteiten

ten behoeve van dat bedrijf worden uitgeoefend;

b5. bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat blijkens zijn indeling en inrichting kennelijk is bestemd om te worden gebruikt als

bedrijfsruimte, geen kas zijnde;

bB. bedrijfsmatige werkruimten:

werkruimten waarbinnen beroeps- of bedrijfsmatig diensten worden verleend -geen dienstverlenend

bedrijf zijnde- en ambachtelijke en/of verzorgende bedrijvigheid plaatsvindt, overwegend door mid-

del van handwerk, waarbij de aard (qua milieuplanologische hinder) en omvang van de bedrijfsacti-

viteiten zodanig is dat deze activiteiten in een woning kunnen worden uitgeoefend en de activiteiten

geen onevenredige afbreuk doen aan het woon- en leefmilieu in de directe omgeving;

b7, bedrijfswoning (dienstwoning):

een woning in of bij een gebouw geen kas zijnde, of op dan wel bij een terrein bestemd voor een

huishouden waarvan huisvesting daar, gelet op de bedrijfsvoering, in overeenstemming met de be-

stemming, noodzakelijk is;

b8. beroepsmatige werkruimten:

werkruimten waarbinnen beroepsmatig diensten worden verricht op administratief, medisch, juri-

disch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermede naar de aard gelijk te stellen be-

roep dat door zijn aard en omvang in een woning zodanig is dat deze activiteiten in een woning

kunnen worden uitgeoefend en de activiteiten geen onevenredige afbreuk doen aan het woon- en

leefmilieu in de directe omgeving;

b9. bestaande bebouwing:

bebouwing aanwezig ten tijde van de in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bedoelde

ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;

b10. bijgebouw:

een functioneel en bouwkundig ondergeschikt gebouw bij een woning of een ander gebouw ten

dienste van een groter genot van het gebruik van die woning of dat andere gebouw;

b11. bouwlaag, laag:

de begane grondlaag of een verdieping van een gebouw; een onderhuis wordt hieronder niet be-

grepen;

b12. bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop, dan wel op een deel daarvan, krachtens het plan bebou-

wing is toegestaan;

b13. bouwwerk:
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D.

E,

G.

H.

K.

3

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of

indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

c1, carport:
een ander bouwwerk ten behoeve van de stalling voor auto's met een overkapping en met niet

meer dan twee wanden;

dagrecreatie:
recreatief gebruik zonder overnachting

detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, verkopen en/of

leveren van goederen aan diegenen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending an-

ders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

d3. dienstverlening:

met detailhandel vergelijkbare bedrijfsactiviteiten gericht op de verlening van diensten aan het

publiek, zoals een reisbureau, kapsalon, bank (met baliefunctie) of makelaarskantoor;

d1.

d2.

e1. eengezinswoning:
een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van

één huishouden;

gebouw:
elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden

omsloten ruimte vormt;

g2. geluidsgevoelig object:

een woning, alsmede gebouwen en terreinen als bedoeld in artikel 4, lid 2 en artikel 7, lid 3 van het
"Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen zoals dat gold ten tijde van het in ontwerp terin~

zage leggen van het plan";

g3. gestapelde woning:

een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen

omvat;

g4. glastuinbouwbedrijf:

een agrarisch tuinbouwbedrijf dat gericht is op het telen van tuinbouwgewassen hoofdzakelijk in

kassen, al dan niet op substraatbasis;

g5. groothandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, verkopen en/of

leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan personen of instellingen ter aanwending in

een andere bedrijfsactiviteit;

g1.

h1. horeca:
een bedrijf, dat in zijn algemeenheid is gericht op het verstrekken van nachtverblijf, op het ter plaat-

se nuttgen van voedsel en dranken en/of op het exploiteren van zaalaccommodatie;

k1, kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto of caravan, dan wel enig ander onderkomen en enig

ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, waar-

voor ingevolge artikel 40, lid 2 van de Woningwet een bouwvergunning is vereist, een en ander
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voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend of tijdelijk zijn bestemd of

opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

k2. kantoor:

een ruimte welke door haar indeling en inrichting kennelijk is bestemd om uitsluitend te worden

gebruikt voor administratieve en daarmee gelijk te stellen werkzaamheden;

k3. kap:

een dakafdekking van een gebouw waarbij bij een horizontale projectie ten minste 50% van het

gebouw wordt afgedekt met hellende dakvlakken;

k4. kassen:

bou\lerken geheel of gedeeltelijk van glas of ander lichtdoorlatend materiaal hoger dan 0.60 m voor

het kweken of telen van planten;

M. m1. masterplan:
het op 11 oktober 2005 door de gemeenteraad van Bergschenhoek (thans Lansingerland) vastgestel-

de masterplan "Hoekse Park" dat als afzonderlijke bijlage bij dit plan is opgenomen alsmede de daar-

bij behorende nadere uitwerkingen;

O. 01. onderhuis:

een complex van ruimten met een hoogte van ten hoogste 1,50 m ten opzichte van het peil welke

gesitueerd is onder de eerste bouwlaag van een gebouwen als zodanig niet wordt aangemerkt als

een bouwlaag;

02. onderkomens:

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- of vaartuigen, arken, kam-

peermiddelen en soortgelijke verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te

merken;

03. overkapping:

een overkapt ander bouwwerk;

P. p1. peil:

1.

2.

voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang aan een weg grenst: de hoogte van de weg;

voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang niet aan de weg grenst: de hoogte van het

terrein ter plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

voor een ander bouwwerk: de hoogte van de weg waaraan het bouwwerk is gelegen of,

indien het bouwwerk niet direct aan de weg is gelegen, de gemiddeide hoogte van het aan-

sluitende afgewerkte terrein;

indien wordt gebouwd in of aan een dijk, waterkering of in gebieden waar het peil op een

perceel een verhang kent van meer dan 1 m geldt, dat met betrekking tot het peil, indien de

hoofdtoegang aan de weg grenst, de hoogte van de weg waaraan wordt gebouwd dient te

worden aangehouden, waarbij dit peil zich uitstrekt tot een zone van ten hoogste 3 machter

de achtergevelbouwgrens van een op bedoeld perceel aangegeven bouwvlak mits het een

aanbouw aan het hoofdgebouw betreft; of indien niet aan de weg wordt gebouwd, het peil

wordt bepaald door het hoogste punt van het aansluitend afgewerkt terrein,

een en ander voor zover in deze voorschriften niet anders is bepaald;

3.

4,

p2. prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen ver-

goeding;
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R. r1. recreatief gebruik:

gebruik van gronden voor dag recreatieve en sportieve voorzieningen, zoals speelweiden en veld.

sporten;

5, s1. seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij

bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch pornografische

aard plaatsvinden.

Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan:

1. een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon;

2. een seksbioscoop of sekstheater; hieronder wordt verstaan een inrichting of daarmee gelijk

te stellen gelegenheid waarin vertoningen van erotische en/of pornografische aard worden

gegeven;

3. een seksautomatenhal, hieronder wordt verstaan een inrichting of daarmee gelijk te stellen

gelegenheid waarin door middel van automaten filmvoorstellngen en/of life-shows van eroti-

sche en/of pornografische aard kunnen worden gegeven;

4. een seksclub of parenclub;

al dan niet in combinatie met elkaar;

s2. straatmeubilair:

al dan njet zijnde bouwwerken ten behoeve van openbare (nuts)voorzieningen, zoals:

1. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken;

2. telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame;

3. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud

van ten hoogste 50 m3 en een hoogte van ten hoogste 2,70 m, waaronder begrepen voor-

zieningen ten behoeve van telecommunicatie, energievoorziening en brandkranen;

4. afvalinzamelsystemen;

v. v1. verzorgend bedrijf:

zie ambachtelijk en/of verzorgend bedrijf;

w. w1. Wel geluidhinder:

de Wet geluidhinder zoals deze gold ten tijde van het in ontwerp terinzage leggen van het plan;

w2. woning:

een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van

één huishouden.
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Artikel 2

Wijze van meten

1. Bij toepassing van deze voorschriften wordt, voor zover in deze voorschriften niet anders is aangegeven,

als volgt gemeten:

a. de grondoppervlakte

1. van een gebouw of een ander bouwwerk wordt gemeten tussen de buitenwerkse geveIvlak-

ken en lof harten van scheidsmuren boven peil;

2. bij overkappingen wordt gemeten de oppervlakte bij een verticale projectie op een horizon-

taal vlak;

b. de inhoud

van een gebouw of ander bouwwerk wordt gemeten boven peil tussen de buitenwerkse geveIvlak-

ken, dakvlakken en harten van scheidsmuren boven peil;

c. de hoogte

van een gebouw of ander bouwwerk wordt, tenzij in deze voorschriften anders is bepaald, gemeten

vanaf het hoogste punt tot het peil, uitgezonderd:

schoorstenen, liftopbouwen, antennes, zonnepanelen of warmtecollectoren en andere daar-

mee gelijk te stellen onderdelen van gebouwen met een hoogte minder dan 2,50 m;

borstweringen tot een hoogte van 1,50 m;

d. de goothoogte

van een gebouw wordt gemeten vanaf het peil tot aan de laagste horizontale snijlijn van gevelvlak

en dakvlak;

e. de afstand van een gebouw

tot de zijdelingse perceelsgrens wordt gemeten vanaf het dichtst bij de perceelsgrens gelegen punt

van het gebouw tot die perceelsgrens op 1 m boven peil en haaks op de perceelsgrens;

f. de bebouwde oppervlakte

van een bouwperceel, een bouwvlak of ander terrein wordt gemeten buitenwerks en 1 m boven peil,

met dien verstande dat de grondoppervlakten van alle op het terrein gelegen gebouwen en andere

bouwwerken worden opgeteld;

g. de (bedrijfs)vloeroppervlakte

van een gebouw wordt gemeten binnenwerks als het totaal van alle horizontale oppervlakten van

alle ruimten binnen dat gebouw met inbegrip van eventuele binnenwanden maar met uitzondering

van oppervlakten waarboven geen vrije hoogte van meer dan 1,50 m aanwezig is.

2. Dubbeltelbepaling

Grond welke al een keer in aanmerking is of moest worden genomen bij het verlenen van een bouwver-

gunning, waarvan de uitvoering heeft plaatsgevonden of alsnog kan plaatsvinden, mag bij de beoordeling

van een andere bouwaanvraag niet opnieuw in beschouwing worden genomen.
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Artikel 3

Bijzondere bouwbepalingen

Bouw geluidsgevoelige objecten

1. De bouw van geluidsgevoelige objecten is uitsluitend toegestaan, indien voldaan kan worden aan de in of
krachtens de Wet geluidhinder geldende normen.

Toetsingszone aardgastransportleiding

2. Op de gronden gelegen tussen de aanduiding "toetsingszone aardgastransportleiding" en de bijbehorende

leiding geldt dat:

a. geen woningen of andere (beperkt) kwetsbare objecten mogen worden gebouwd welke voorzien in

een regelmatig verblijf van personen;

b. burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde onder a indien dit

op grond van de circulaire "zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen 26/11/1984" uit oog-

punt van externe veiligheid aanvaardbaar wordt geacht mits de minimale bebouwingsafstand in acht

wordt genomen;

c. alvorens de vrijstelling als bedoeld in het tweede lid te verlenen wordt advies ingewonnen bij de lei.

dingbeheerder, bij een negatief advies wordt de vrijstellng niet verleend tenzij van gedeputeerde sta-

ten een verklaring is ontvangen dat zij tegen het verlenen van de vrijstellng geen bezwaar hebben.
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Artikel 4

Procedureregels

1. Procedureregels bij vrijstellng

Voor zover bij deze voorschriften naar dit onderdeel wordt verwezen, gelden de volgende procedurevoor-

schriften.

8. Burgemeester en wethouders maken het ontwerpbesluit om vrijstellng te verlenen en de ter inzage-

legging van de aanvraag tevoren in één of meer dag- en nieuwsbladen die in de gemeente worden
verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze bekend.

b. Het ontwerpbesluit ligt gedurende een termijn van twee weken bij de gemeente voor een ieder ter

inzage.

c. De bekendmaking als bedoeld onder a houdt mededeling in van de bevoegdheid van een ieder om

gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk een zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te

dienen bij burgemeester en wethouders.

d. Indien tegen het ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend, wordt het besluit tot vaststelling met rede-

nen omkleed.

e. Burgemeester en wethouders delen de indieners van een zienswijze het genomen besluit mede.

2. Procedureregels bij wijziging en/of uitwerking

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging en/of uitwerking van dit bestemmingsplan (op basis van

artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht geregelde procedure van toepassing.
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Artikel 5

Aanvullende werking bouwverordening

Oe voorschriften van de bouwverordening ten aanzien van stedenbouwkundige onderwerpen blijven buiten

toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen.

Anti-cumulatiebepaling (art. 2.5.2.).

Bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer; Brandblusvoorzieningen (art. 2.5.3.).

Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten (art. 2.5.4.).

Toegelaten overschrijding van de voorgevelrooilijn (art. 2.5.7).

Ontheffng voor overschrijding van de voorgevelrooilijn (art. 2.5.8).

Toegelaten overschrijding van de achtergevelrooilijn (art. 2.5.13).

Ontheffng voor overschrijding van de achtergevelrooilijn (art. 2.5.14).

Ruimte tussen bouwwerken (art. 2.5.17).

Parkeergelegenheden en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen (art. 2.5.30).
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PARAG RAAF ii BESTEM M I NGs BEPALINGEN

Artikel 6

Agrarisch, kassen -A(k) -

1. Bestemmingsbepalingen

1.1 De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de uitoefening van glastuinbouwbedrijven met de daarbij behorende agrarische bedrijfsgebouwen,

kassen, andere bouwwerken, open terreinen, watergangen en kavelwegen.

b. ter plaatse van de aanduiding "wonen" tevens voor één bedrijfswoning;

met de daarbij behorende bedrijfsgebouwen, bedrijfsgebonden kantoren, groenvoorzieningen, water, par-

keervoorzieningen, erven en tuinen en andere bouwwerken.

1.2 Voor zover op de kaart binnen de onder 1.1 van dit artikel bedoelde gronden tevens een van de
dubbelbestemmingen "Archeologisch waardevol gebied", "Leidingen" en/of Waterstaatsdoeleinden" is
aangegeven, zijn de gronden ter plaatse primair bestemd voor de betreffende dubbelbestemming als beM

doeld in artikel 15 tlm 17.

2, Hoofdlijnen van beleid

Voor zover in deze voorschriften is aangegeven dat bij het verlenen van bouwaanvragen en toepassing
van vrijstelling- en/of wijzigingsbevoegdheden een advies van de agrarische deskundige is vereist wordt

ter beoordeling van:

de volwaardigheid van het agrarisch bedrijf, en

de noodzaak en doelmatigheid van het bouwperceel, de omvang van de gewenste bebouwing en

de situering daarvan c.q. het werk;

in ieder geval gelet op:

de aard, inrichting, omvang en continuïteit van het bedrijf;

de mate van betrokkenheid bij het bedrijf;

in hoeverre sprake is van hoofdberoep, hoofd bestaan en volledige dagtaak in het bedrijf.

3. Bebouwingsbepaffngen

3.1 Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouWoerken ten dienste van de bestemming worden

gebouwd, met dien verstande, dat:

a. de bouw van een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding "wonen";

b. de oppervlakte van bedrijfsgebouwen, geen kassen of een bedrijfswoning zijnde, mag per bedrijf

niet meer bedragen dan 15% van het bouwperceel;

c. de afstand van de voorgevel van een gebouw, niet de woning zijnde, tot de as van de weg dient ten

minste 20 m te bedragen;

d. de afstand van kassen tot enige perceelsgrens ten minste 0,50 m zal bedragen;

e. met betrekking tot waterbassins (voor zover sprake is van een bouwwerk), warmwatertanks en

watersilo's:
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1. deze achter de bedrijfsbebouwing op het bouwperceel moeten worden gesitueerd (niet op

het voorterrein);

2. de afstand tot enige perceelsgrens ten minste 3 m dient te bedragen;

f, 1. de inhoud van de bedrijfswoning (exclusief bijgebouwen) niet meer mag bedragen dan 1000

m3, waarbij geldt dat de inhoud van de administratieve ruimten niet meer mag bedragen dan

250 m3 en de inhoud van de bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 750 m3;

2. de bedrijfsvloeroppervlakte van een bedrijfsgebonden kantoor (administratieve ruimte) niet

meer mag bedragen dan 750 m2;

3. oppelvlakte bijgebouwen 75 m2;

g. de goothoogte enlof hoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan:

1. 7 m goothoogte en 8 m hoogte voor kassen;

2 8 m goothoogte en 10 m hoogte voor bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen;

h. de hoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan:

1. voor eri- en terreinafscheidingen gesitueerd voor (het verlengde van) de naar een weg toe-

gekeerde gevel van een gebouw: 1 m;

2. voor de overige ert- en terreinafscheidingen: 2 m;

3. voor waterbassins, bouwwerken zijnde: 5 m wandhoogte en een doorsnede van 25 m;

4. voor warmwatertanks, watersilo's en C02 tanks: 12 m, waarbij een maximale doorsnede van

15 m geldt;

5. voor een schoorsteen ten behoeve van warmtekrachtkoppeling: 12 m;

6. voor de overige andere bouwwerken: 3 m.

3.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstellng te verlenen van het bepaalde in lid 3.1 voor:

a. het situeren van bedrijfsgebouwen, watersilo's/waterbassins en warmwatertanks op het

voorterrein, indien dit gelet op de bedrijfsvoering en de doelmatigheid van het bouwperceel

noodzakelijk is;

b. de bouw van waterbassins met een grotere doorsnede dan 25 men/of een grotere wand-

hoogte dan 5 m, indien zulks voor een doelmatige bedrijfsuitoefening noodzakelijk is, mits

de naburige erven hiervan geen hinder ondervinden en de landschappelijke inpassing is

verzekerd;

c. de bouw voor warmwatertanks, watersilo's en CO2 tanks met een grotere doorsnede dan 15

men/of een grotere hoogte dan 12 m, indien zulks voor een doelmatige bedrijfsuitoefening

noodzakelijk is, mits de naburige erven hiervan geen hinder ondervinden en de landschap-

pelijke inpassing is verzekerd.

3.3 Alvorens een vrijstelling als bedoeld in lid 3.2 te verlenen wordt, met inachtneming van lid 2, advies

worden ingewonnen bij een agrarisch deskundige. Indien omtrent de verlening van de vrijstellng

door de agrarische deskundige een negatief advies is uitgebracht, zal de vrijstellng niet worden

verleend dan nadat Gedeputeerde Staten schriftelijk hebben verklaard, dat zij tegen het verlenen

van de vrijstelling geen bezwaar hebben.

3.4 De vrijstellingen zullen slechts worden verleend, indien de afwijkingen uit landschappelijk en ste-

denbouwkundig oogpunt aanvaardbaar worden geacht en indien de nadere situering uit een oog-

punt van hetzij doelmatige bedrijfsvoering of de inrichting van terreinen noodzakelijk of gewenst
wordt geacht.
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4, Gebruiksbepalingen

Ten aanzien van het gebruik is het bepaalde in artikel 18 (algemene gebruiksbepalingen) van toe-

passing.

5. WijzIgingsbepaling

Burgmeester en wethouders zijn bevoegd de gronden gelegen binnen de aanduiding "grens wijzi-

gingsbevoegdheid" te wijzigen in de bestemming "Wonen" mits:

a. alle bedrijfsbebouwing op het perceel wordt gesloopt;

b. maximaal 4 woningen mogen worden gebouwd met een inhoud van 900 m3 inclusief erfbe-

bouwing, daarnaast mag de bestaande bedrijfswoning worden omgezet naar een burgerwo-

ning;

c. voldaan wordt aan de Wet geluidhinder dat wil zeggen dat de nieuw te bouwen woningen

tenminste 54 m uit de as van de weg dienen te worden gebouwd;

d. uit een opgesteld beeldkwaliteitplan blijkt zowel qua bebouwing als landschappelijke inrich-

ting aangesloten wordt op het landschapsantwerp voor het Hoekse Park;

e. de geplande recreatieve verbindingen zoals aangegeven in het masterplan worden gewaar-

borgd;

f. in de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt voorzien.
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Artikel 7

Agrarisch, meI landschappelijke waarden -A(n) -

1. Bestemmingsbepalingen

1.1 De op de kaart als "Agrarisch, met landschappelijke waarden" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

8. behoud en versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde;

b. extensief agrarisch medegebruik voor beweiding;

c. natuurontwikkeling;

d. water;

e. extensief recreatief medegebruik;

f. ter plaatse van de aanduiding "agrarisch bedrijf' tevens voor agrarische bedrijfsdoeleinden met

uitzondering van niet-grondgebonden agrarische bedrijven (geen kassen);

g. ter plaatse van de aanduiding "'manege" tevens voor een manege;

h. ter plaatse van de aanduiding "'wonen" tevens voor een bedrijfswoning;

i. ter plaatse van de aanduiding "molen" tevens voor een (water) molen en behoud van de woonfunc-

tie;

met de daarbij behorende groenvoorzieningen, water, parkeervoorzieningen, erven en tuinen en andere

bouwwerken.

1.2 Voor zover op de kaart binnen de onder 1.1 van dit artikel bedoelde gronden tevens een van de
dubbelbestemmingen "Archeologisch waardevol gebied", "Leidingen" en/of Waterstaatsdoeleinden" is
aangegeven, zijn de gronden ter plaatse primair bestemd voor de betreffende dubbelbestemming als be-

doeld in artikel 15 tlm 17.

2. Bebouwingsbepalingen

2.1 Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden

gebouwd, met dien verstande, dat:

a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de op de kaart aangegeven bouwvlakken;

b. op de gronden met de aanduiding "wonen" of de aanduiding "molen" een dienstwoning mag wor-

den gebouwd;

c. de goothoogte van hoofdgebouwen niet meer dan 7 m en de hoogte van hoofdgebouwen niet meer

mag bedragen dan 10 m;

d. in afwijking van het bepaalde onder c binnen het bouwvlak met de aanduiding "molen" de bestaan-

de hoogte als maximale hoogte geldt;

e. bij iedere woning buiten het bouwvlak tevens 75 m2 aan bijgebouwen mag worden gebouwd tot een

goothoogte van maximaal 3 m en een hoogte van maximaal 4,50 m;

f. de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste mag bedragen:

1. binnen het bouwvlak: de maximumhoogte die geldt voor gebouwen;

2. buiten het bouwvlak: 2 m voor erfafscheidingen achter de (verlengde) voorgevel en 1 m voor

overige andere bouwwerken.
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2.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2.1 voor de bouw

van gebouwen ten dienste van de doeleinden genoemd onder b tlm e tot een maximaal grondoppervlak

van 200 m2 en een hoogte van 5 m.

3. Gebruiksbepalingen

Ten aanzien van het gebruik is het bepaalde in artikel 18 (algemene gebruiksbepalingen) van toepassing.
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Artikel 8

Bedrijf .B.

1. Bestemmingsbepalingen

1.1 De op de kaart als "bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven, opslag en hallen bouw met

de daarbij behorende bedrijfsgebouwen, bedrijfsgebonden kantoren, groenvoorzieningen, water, parkeer-

voorzieningen, erven en tuinen en andere bouwwerken.

1.2 Voor zover op de kaart binnen de onder 1.1 van dit artikel bedoelde gronden tevens een van de
dubbelbestemmingen "Archeologisch waardevol gebied", "Leidingen" en/of Waterstaatsdoeleinden" is
aangegeven, zijn de gronden ter plaatse primair bestemd voor de betreffende dubbelbestemming als be-

doeld in artikel 15 tlm 17.

2. Bebouwingsbepalingen

Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden

gebouwd, met dien verstande, dat:

a. de gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de op de kaart aangegeven bouwvlakken;

b. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 7 m;

c. de hoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 10 m;

d. de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste mag bedragen:

1. binnen het bouwvlak: de maximumhoogte die geldt voor gebouwen;

2. buiten het bouwvlak: 2 m voor erfafscheidingen en 3 m voor overige andere bouwwerken.

3. Gebruiksbepalingen

3.1 Ten aanzien van het gebruik is het bepaalde in artikel 18 (algemene gebruiksbepalingen) van toepassing.

3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 18 (algemene gebruiksbepalingen) is het in ieder geval verboden de

gronden en bouwwerken te gebruiken voor detailhandelsdoeleinden, horeca en woondoeleinden anders

dan in een als zodanig aanwezige bedrijfswoning.

l
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Artikel 9

Recreatie .R.

1. Bestemmingsbepalingen

1.1 De op de kaart als "recreatie" aangewezen gronden zijn, met in achtneming van het bepaalde in lid 2,

bestemd voor een recreatiegebied, gericht op:

a. extensieve dagrecreatie (wandelen. fietsen, varen, skaten, paardrijden);

b. water;

c. bos en natuurontwikkeling;

d. ter plaatse van de aanduiding "bos" voor het behoud en versterking van het bestaande (populieren)

bos;

e. ter plaatse van de aanduiding "bedrijf' tevens voor de bestaande bedrijfsactiviteiten;

f. binnen de bestemmingsvlakken met de aanduiding "golfbaan" tevens voor een uitbreiding van de

bestaande golfbaan met een maximale gezamenlijke omvang van 30 hectare;

g. ter plaatse van de aanduiding "manege" tevens voor een manege;

h. ter plaatse van de aanduiding "sport" voor sportvelden;

i. ter plaatse van de aanduiding "wonen" tevens voor één bedrijfswoning;

j. ter plaatse van, of ten hoogte 50 m uit, de aanduiding "recreatief centrum" tevens voor een recrea-

tieve voorziening zoals een kinderboerderij, speel bos met ondersteunende horeca.
k. waterhuishouding en nutsvoorzieningen;

i. behoud van natuurwaarden en natuurontwikkeling en bosbouw;

met de daarbij behorende groenvoorzieningen, waterpartijen en watergangen, steigers, bruggen, duikers,

straatmeubilair, fiets-, voet- en ruiterpaden, kanoroutes, eifoegangswegen en bestaande parkeervoorzienin-

gen.

1.2 Voor zover op de kaart binnen de onder 1.1 van dit artikel bedoelde gronden tevens een van de
dubbelbestemmingen "Archeologisch waardevol gebied", "leidingen" en/of Waterstaatsdoeleinden" is aan-

gegeven, zijn de gronden ter plaatse primair bestemd voor de betreffende dubbelbestemming als bedoeld

in artikel 15 tlm 17.

2. Hoofdlijnen van beleid

Bij de inrichting van de bestemming dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

a. binnen de bestemming wordt water- en waterberging aangelegd volgens een structuur en omvang

zoals aangegeven in het masterplan en de daarop gebaseerd uitwerkingen;

b. binnen de bestemming wordt het open weide landschap grotendeels behouden een en ander zoals

aangegeven in het masterplan en de daarop gebaseerde uitwerkingen;

c. binnen de bestemming wordt het bestaande bos uitgebreid met 15 hectare nieuw bos volgens een

structuur zoals aangegeven in het masterplan en de daarop gebaseerde uitwerkingen;

d. de aanleg (uitbreiding) van de golfbaan dient te passen in een landschapsontwerp waaruit blijkt dal

de golfbaan landschappelijk aansluit bij de omliggende milieus van het park en een natuurlijke uit-

straling heeft: binnen de golfbaanuitbreiding worden drie landschappelijke milieus onderscheiden,
die als basis zullen worden gebruikt voor het ontwerp van de golfbaan:

. bos/bosrand;

. rietland/water;
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. grasland;
8. binnen de 30 hectare voor de golfbaan wordt een openbaar deel (casco) aangelegd en ter plaatse

van de bestemming "water" de golfbaan wordt doorkruist met een openbare route met tocht en bra.

de bermen 8.e.8. volgens een structuur zoals aangegeven in het masterplan en de daarop geba-
seerde uitwerkingen;

f. buiten de op de kaart aangegeven maneges mag na vrijstelling binnen de bestemming maximaal

één manege worden toegevoegd.

3. BebouwingsbepaHngen

3.1 Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden

gebouwd, met dien verstande, dat:

8. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de op de kaart aangegeven bouwvlakken;

b. voor zover op de kaart de aanduiding "bebouwingspercentage" is aangegeven mag het bebou-

wingspercentage binnen het bouwvlak niet meer bedragen dan aangegeven op de kaart;

c. in afwijking van het bepaalde onder a mogen ten behoeve van "recreatief centrum" gebouwen wor-

den gebouwd tot een grondoppervlakte van 200 m' en een hoogte van 10 m;

d. op de gronden met de aanduiding "manege" een dienstwoning mag worden gebouwd met een

inhoud van 750 m3 inclusief aan- en bijgebouwen, voor zover de bestaande woning reeds een gro-

tere inhoud heeft geldt deze bestaande inhoud als maximale inhoud;

e. de hoogte van hoofdgebouwen niet meer mag bedragen dan 10 m;

f. de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste mag bedragen:

1. binnen het bouwvlak: de maximumhoogte die geldt voor gebouwen;

2. buiten het bouwvlak: 2 m voor erfafscheidingen achter de (verlengde) voorgevel en 1 m voor

overige andere bouwwerken.

3.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3.1:

a. voor de bouw van gebouwen ten behoeve van een extra manege in het gebied ten zuiden van de

Hoeksekade mits:

1. het grondoppervlak aan bebouwing niet meer bedraagt dan 1.500 m';

2. de hoogte van de bebouwing niet meer bedraagt dan 10 m;

3. uit een opgesteld beeldkwaliteitplan blijkt dat zowei qua bebouwing als landschappelijke

inrichting aangesloten wordt op het landschapsontwerp voor het Hoekse Park;

b. voor de uitbreiding van het recreatief centrum met 200 m2 mits het betreft een functie die past in de

doelstellingen van het masterplan (en de daarop gebaseerde uitwerkingen) en de parkeerbehoefte

geheel op de bestaande parkeerterreinen kan worden opgevangen.

c. voor de bouw van gebouwen ten dienste van het beheer en onderhoud van de bestemming tot een

grondoppervlakte van 200 m';

1. de hoogte van de bebouwing niet meer bedraagt dan 10 m;

2, uit een opgesteld beeldkwaliteitplan blijkt dat zowel qua bebouwing als landschappelijke

inrichting aangesloten wordt op het landschapsantwerp voor het Hoekse Park;

d. voor de bouw van andere boulherken ten dienste van de bestemming tot een hoogte van 15 m

zoals speeltoestellen, artistieke kunstwerken etc.

4. Gebruiksbepalingen

Ten aanzien van het gebruik is het bepaalde in artikel 18 (algemene gebruiksbepalingen) van toepassing.
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Artikel 10

Recreatie en agrarisch bedrijf, uit te werken ~R.U.

1. Bestemmingsbepalingen

1.1 Oe op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. extensieve dagrecreatie (wandelen, fietsen, varen, skaten, paardrijden);

b. agrarische bedrijfsdoeleinden, met uitzondering van niet-grond gebonden agrarische bedrijven

(geen kassen toegestaan);
c. bestaande woningen;

d. water;

e. recreatieve voorzieningen zoals een kinderboerderij, minicamping, theetuin etc. met ondergeschikte

ho reca-activite ¡ten;

f. ter plaatse van de aanduiding "ontsluiting" voor een ontsluitingsweg (50 kmiu);

g. nutsvoorzieningen;

h. extensief agrarisch medegebruik voor beweiding;

i. behoud van natuurwaarden en natuurontwikkeling;

met de daarbij behorende groenvoorzieningen, waterpartijen en watergangen, bruggen, steigers, duikers,

fiets-, voet- en ruiterpaden, kanoroutes, entoegangswegen, straatmeubilair en parkeervoorzieningen.

1.2 Voor zover op de kaart binnen de onder 1.1 van dit artikel bedoelde gronden tevens een van de
dubbelbestemmingen "Archeologisch waardevol gebied", "Leidingen" en/of Waterstaatsdoeleinden" is
aangegeven, zijn de gronden ter plaatse primair bestemd voor de betreffende dubbel bestem ming als be-
doeld in artikel 15 tlm 17.

2. Uitwerkingsregels

Bij uitwerking van de bestemming dienen burgemeester en wethouders aan de volgende uitwerkingsregels

te voldoen:

a. bij uitwerking van de bestemming dienen de volgende stucturende elementen gerealiseerd te wor-

den:

1. een waterstructuur zoals aangegeven in het masterplan en de daarbij behorende uitwerkin-

gen;

2. een verkeersstructuur zoals aangegeven in het masterplan, waarbij ter plaatse van de aan-

duidingen "ontsluiting" een omlegging van de Hoeksekade mag plaats vinden;

3. open doorzichten naar de polder;

b. alvorens toepassing te geven aan het bepaalde onder a dient op basis van een door burgemeester

en wethouders vastgesteld beeldkwaliteitplan te blijken dat zowel qua bebouwing als landschappe-

lijke inrichting aangesloten wordt op het landschapsontwerp voor het Hoekse Park;

c. voorzetting van de bestaande agrarisch bedrijfsvoering mogelijk is, met beperkte uitbreidingsruimte,

mits voldaan wordt aan het bepaalde onder a.

3. Bebouwingsbepalingen

3.1. Het bouwen van bouwwerken is uitsluitend toegestaan overeenkomstig een door burgemeester en
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wethouders uitgewerkt plan dat in werking is getreden;

3.2. Door burgemeester en wethouders kan, zolang de in lid onder 3.1 bedoelde uitwerking nog niet in werking

iS getreden, vrijstellng worden verleend voor de bouw van bouwwerken op voorwaarde, dat het bouwplan

past binnen een ontwerp- dan wel een door burgemeester en wethouders vastgesteld uitwerkingsplan;

4. Uitwerkingsprocedure

Bij toepassing van het bepaalde in lid 3.1 en 3.2 geldt de procedure zoals bepaald in het artikel 4
"procedurebepalingen" .

5. GebruiksbepalIngen

Ten aanzien van het gebruik is het bepaalde in artikel 18 (algemene gebruiksbepalingen) van toepassing.
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Artikel 11

Tuin .T.

1. Bestemmingsbepalingen

1.1 De op de kaart als "tuin" aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen en erven bij woningen, met de
daarbij behorende bouwwerken, groenvoorzieningen, water, paden, parkeervoorzjeningen en andere bouw-

werken en erven.

1.2 Voor zover op de kaart binnen de onder 1.1 van dit artikel bedoelde gronden tevens een van de
dubbel bestemmingen "Archeologisch waardevol gebied", "Leidingen"en/of Waterstaatsdoeleinden" is aan-

gegeven, zijn de gronden ter plaatse primair bestemd voor de betreffende dubbelbestemming als bedoeld

in artikel 15 Vm 17.

2. Bebouwingsbepalingen

2.1 Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. een erker, entree- of tochtportaal mag worden gebouwd, waarbij geldt dat:

1. de afstand tot de grens van het openbaar gebied niet minder mag bedragen dan 2 m;

2. de diepte, gemeten vanuit de voorgevelbouwgrens, niet meer mag bedragen dan 2 m;

3. de totale grondoppervlakte niet meer mag bedragen dan 6 m';

4. de breedte niet meer mag bedragen dan 60% van de breedte van de betreffende gevel van

de woning;

5. de hoogte niet meer mag bedragen dan de eerste bouwlaag van de woning;

6. voor zover de maatvoering van bestaande bebouwing meer bedraagt dan volgens het

bepaalde onder 1 tot en met 5 is toegestaan, geldt deze afwijkende maatvoering als maxi-

mummaatvoering;

b. Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken met een maximumhoogte

van:

1. 1 m voor en- en terreinafscheidingen voor de (verlengde) voorgevel;

2. 2 m voor en- en terreinafscheidingen achter de (verlengde) voorgevel;

3. 3 m voor pergola's;

met dien verstande, dat bestaande carports mogen worden gehandhaafd.

2.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstellng te verlenen voor het bepaalde in lid 2.1 onder b1
voor de bowu van hekwerken met een open karakter to een hoogte van 1,50 m.

3. Gebruiksbepalingen

Ten aanzien van het gebruik is het bepaalde in artikel 18 (algemene gebruiksbepalingen) van toepassing.
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Artikel 12

Verkeer eV-

1. Bestemmingsbepalingen

1.1 De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor doorgaande wegen volgens het

bestaande profiel (2 x 1 rijstrook), parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, voet- en fietspaden, ruiterpa-
den, bermen, bermsloten en andere verkeersvoorzieningen;

1.2 Voor zover op de kaart binnen de onder 1.1 van dit artikel bedoelde gronden tevens een van de
dubbelbestemmingen "Archeologisch waardevol gebied", "Leidingen"en/of Waterstaatsdoeleinden" is aan-

gegeven, zijn de gronden ter plaatse primair bestemd voor de betreffende dubbeJbestemming als bedoeld
in artikel 15 tlm 17.

2. Bebouwingsbepalingen

2.1 Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming

worden gebouwd, waaronder begrepen straatmeubilair, met dien verstande dat voor nutsvoorzieningen

een maximumbouwhoogte van 3 m en een maximumgrondoppervlakte van 12 m2 geldt.

3, Gebruiksbepalingen

3.1 Ten aanzien van het gebruik is het bepaalde in artikel 18 (algemene gebruiksbepalingen) van toepassing.
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Artikel 13

Water

1. Bestemmingsbepalingen

1.1 De op de kaart als "water" aangewezen gronden zijn bestemd voor de waterhuishouding (waterberging, -

aanvoer en -afvoer) met de daarbij behorende andere bouwwerken.

1.2 Voor zover op de kaart binnen de onder 1.1 van dit artikel bedoelde gronden tevens een van de
dubbelbestemmingen "Archeologisch waardevol gebied", "Leidingen" en/of "Waterstaatsdoeleinden" is
aangegeven, zijn de gronden ter plaatse primair bestemd voor de betreffende dubbelbestemming als be-

doeld in artikel 15 tlm 17.

2. Bebouwingsbepalingen

Op de jn lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming
worden gebouwd, waaronder begrepen bruggen en duikers ten behoeve van kruisende verkeersbestem-
mingen.

3, GebruiksbepalIngen

Ten aanzien van het gebruik is het bepaalde in artikel 18 (algemene gebruiksbepalingen) van toepassing.
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Artikel 14

Wonen -w-

1. Bestemmingsbepalingen

1.1 De op de kaart als "wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen, erven en tuinen, met de

daarbij behorende bouwwerken.

1.2 Voor zover op de kaart binnen de onder 1.1 van dit artikel bedoelde gronden tevens een van de
dubbelbeslemmingen "Archeologisch waardevol gebied", "Leidingen"en/of Waterstaatsdoeleinden" is aan-

gegeven, zijn de gronden ter plaatse primair bestemd voor de betreffende dubbelbestemming als bedoeld

in artikel 15t1m 17.

2, Hoofdlijnen van beleid

2.1 Beroepsmatige werkruimte in en bij woningen

a. Het medegebruik van woningen voor/als beroepsmatige werkruimte is toegestaan, mits de woonfunc-

tie in overwegende mate zal blijven gehandhaafd, op voorwaarde dat de onder b genoemde rand-

voorwaarden in acht worden genomen.

b. Bij het realiseren van een beroepsmatige werkruimte gelden de volgende randvoorwaarden: de woon-

functie dient in overwegende mate gehandhaafd te blijven (met name ingeval de beroepsmatige werk-

ruimte in het hoofdgebouw wordt gerealiseerd);

1. de totale bedrijfsvloeroppervlakte mag per woning/perceel niet meer dan 25% bedragen met

een maximum van 50 m2;

2. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan het woon. en leefmilieu in de omge-

ving;

3. in de omgeving mag geen onevenredige toename van de verkeersbelasting optreden;

4. er mogen geen ingevolge de Wet milieubeheer vergunningplichtige activiteiten plaatsvinden;

5. er mogen, onverminderd het bepaalde in lid 2.3, geen detailhandelsactiviteiten plaatsvinden;

6. op eigen terrein dient te worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte.

2.2 Bedrijfsmatige werkruimte bij woningen

a. Burgemeester en wethouders kunnen, na een daartoe te verlenen vrijstellng, medewerking verlenen

aan het medegebruik van woningen voor/als bedrijfsmatige werkruimte, mits de woonfunctie in over-

wegende mate zal blijven gehandhaafd en de randvoorwaarden genoemd onder b in acht worden ge-

nomen.

b. Bij het realiseren van een bedrijfsmatige werkruimte gelden de volgende randvoorwaarden:

1. er zijn uitsluitend bedrijven/bedrijfsactiviteiten toegestaan waarbij de effecten geen onevenre-

dige afbreuk doen aan het woon. en leefmileu in de directe omgeving, zoals:

ambachtelijke en/of verzorgende bedrijven genoemd in categorie 1 van de in de bijlage

bij deze voorschriften opgenomen "Staat van bedrijfsactiviteiten" of daarmee naar de

aard (qua milieuplanologische hinder) gelijk te stellen bedrijven/bedrijfsactiviteiten;

bedrijven/bedrijfsactiviteiten die, op basis van de Wet milieubeheer, niet vergunning-

plichtig zijn;
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2. voor zover in deze voorschriften niet anders is bepaald, mag de totale bedrijfsvloeroppervlakte

per woning/perceel niet meer dan 25% bedragen met een maximum van 50 m2;

3. de vestiging van verkeersaantrekkende bedrijven/bedrijfsactiviteiten is niet toegestaan;

4. de bedrijven dienen op eigen terrein te voorzien in de eigen parkeerbehoefte;

5. er mogen, behoudens het bepaalde in lid 2.3, geen detailhandelsactiviteiten plaatsvinden.

2.3 Detaiihandel bij woningen

Burgemeester en wethouders kunnen, na een daartoe te verlenen vrijstelling, medewerking verlenen aan het

medegebruik van een beroeps- of bedrijfsmatige werkruimte bij woningen voor detailhandelsactiviteiten, op

voorwaarde, dat:

a. er sprake is van detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd;

b. het detailhandel betreft als ondergeschikt en niet zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering,

c. de detailhandel geen onevenredige afbreuk doet aan de distributiestructuur binnen de gemeente.

3. Bebouwingsbepalingen

3.1 Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden

gebouwd, met inachtneming van onderstaande bepalingen.

3.1.1 Ten aanzien van hoofdgebouwen:

a. de hoofdgebouwen (woningen) mogen uitsluitend worden opgericht binnen de op de kaart aange-

geven bouwvlakken;

b. voor zover binnen een bouwvlak bestaande woningen aanwezig zijn mag het aantal woningen

binnen dit vlak niet worden vergroot;

c. de goothoogte en hoogte niet meer mag bedragen dan op de kaart aangegeven, of indien niet

aangegeven op de kaart:

1. de goothoogte van de woning niet meer mag bedragen dan 3,5 m;

2. de hoogte niet meer mag bedragen dan 8 m.

d. indien een woning wordt afgedekt met een kap mag de dakhelling ten hoogte 45 graden bedragen;

3.1.2 Ten aanzien van aan- en uitbouwen, uitbreidingen van de woonruimte, bijgebouwen en overkappingen:

a. bij iedere woning mogen aan de achtergevel van de woning aan- of uitbouwen of uitbreidingen van

de woonruimte, bijgebouwen en overkappingen worden gebouwd, waarbij:

1. de diepte gemeten uit de achtergevelbouwgrens van het hoofdgebouw (de woning) niet

meer dan 3 m mag bedragen;
2. de hoogte van aan- en uitbouwen of uitbreidingen van de woonruimte niet meer mag bedra-

gen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,20 m

tot een maximum van 3,50 m;

3. op de aan- of uitbouw andere bouwwerken zoals borstweringen zijn toegestaan met een

hoogte van maximaal 1 m;

b. bij iedere vrijstaande woning of eindwoning van een blok mogen aan de zijgevel van de woning

aan- of uitbouwen of uitbreidingen van de woonruimte, bijgebouwen en overkappingen worden ge-

bouwd, waarbij:

1. de diepte gemeten uit de (lijn welke kan worden getrokken in het verlengde van de) achter-

gevelbouwgrens van het hoofdgebouw niet meer dan 3 m mag bedragen;
2. de afstand van de gebouwen tot:
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de (lijn welke kan worden getrokken in het verlengde van de) voorgevelbouwgrens
van het hoofdgebouw niet minder dan 3 m zal bedragen;

de afstand tot de naar de vóór het hoofdgebouw gelegen perceelsgrens ten minste 6
m zal bedragen;

3. de hoogte van aan- en uitbouwen of uitbreidingen van de woonruimte niet meer mag bedra-

gen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,20 m

tot een maximum van 3,50 m;

4. op de aan. of uitbouw andere bouwwerken zoals borstweringen zijn toegestaan met een

hoogte van maximaal 1 m;

c. bij ieder hoofdgebouw mogen bijgebouwen en/of overkappingen worden gebouwd, waarbij:

1. de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;

2. de dakhelling niet meer dan 45° mag bedragen of deze plat mag worden afgedekt;

3. de hoogte niet meer dan 4,50 m mag bedragen;

4. de afstand van een (vrijstaand) bijgebouw tot de achtergevelbouwgrens van het hoofdge-

bouw ten minste 6 m zal bedragen;

d. de gebouwen als bedoeld onder a, ben c mogen slechts worden opgericht, indien:
1. de maximale grondoppervlakte van de gebouwen/overkappingen niet meer bedraagt dan 75

m'.

2. het perceelsgedeelte buiten het bouwvlak voor niet meer dan 50% van de oppervlakte wordt

bebouwd en minimaal 35 m2 onbebouwd c.q. onoverkapt blijft van het erf;

e. uitbreidingen van de woonruimte uitsluitend aan de woning mogen worden aangebouwd;

3.1.3 Ten aanzien van andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen:

Bij ieder hoofdgebouw mogen andere bouwwerken worden gebouwd waarbij de hoogte niet meer mag

bedragen dan:

a. 1 m voor erf. en terreinafscheidingen voor de (verlengde) voorgevel;

b. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen achter de (verlengde) voorgevel;

c. 3 m voor overige bouwwerken.

3.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor:

a. het bepaalde in lid 3.1 voor een aan de woning aangebouwde beroepsmatige of bedrijfsmatige

werkruimte, waarbij:

1. ten aanzien van de voorwaarden het bepaalde in lid 2 van toepassing is;
2. de (gezamenlijke) grondoppervlakte niet meer dan 75 m';

3. ten aanzien van de maatvoering en situering het bepaalde in lid 3 van toepassing is;
b. voor de bouw van een vrijstaand bijgebouw op een kortere afstand tot de achtergevel van de wo-

ning indien de diepte van de tuin gemeten uit de achtergevel van de woning minder dan 9 m be-

draagt;
c. voor de bouw van een kap op een aanbouw of aangebouwd bijgebouw waarbij:

1. de dakhelling niet meer mag bedragen dan de dakhelling van de bijbehorende woning;

2. de hoogte niet meer mag bedragen dan de goothoogte van de bijbehorende woning;

d. voor het vergroten van het oppervlak aan erfbebouwing tot een grondoppervlakte van ten hoogste

100 m2 bij vrijstaande woningen of eindwoningen van een blok indien de oppervlakte van het erf

buiten het bouwvlak een oppervlakte heeft van ten minste 300 m2, op voorwaarde dat daardoor
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde van de aangrenzende percelen.

e. de bouw van hekwerken met een open karakter voor de voorgevel met een hoogte van ten hoogste

1,50 m.
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4, Gebruiksbepalingen

Ten aanzien van het gebruik is het bepaalde in artikel 18 (algemene gebruiksbepalingen) van toepassing.
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Artikel 15

Archeologisch waardevol gebied

1. Bestemmingsbepalingen

1.1 De op de kaart als "Archeologisch waardevol gebied" aangewezen gronden zijn primair bestemd voor

a. behoud van de aan de grond eigen zijnde archeologische waarden;

b. alle overige bestemmingen, voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aan-

gewezen;

1.2 Secundair zijn deze gronden, voor zover dat op de kaart nader is aangegeven, bestemd voor de nader op

de kaart aangegeven doeleinden.

1.3. Voor zover op de kaart dubbelbestemmingen samenvallen, geldt de volgende volgorde:

a. primair geldt het bepaalde in de dubbelbestemming "Waterstaatsdoeleinden";

b. secundair geldt het bepaalde in de dubbelbestemming "Leiding";

c. tertiair geldt het bepaalde in de dubbelbestemming "Archeologisch waardevol gebied";

d. quartair geldt het bepaalde in de onderliggende bestemming.

2 Bebouwingsbepalingen

2. Bouwvoorschriften

2.1 Op de in het eerste lid bedoelde gronden is uitsluitend bebouwing toegestaan voor zover geen

bouwwerkzaamheden (waaronder begrepen: heien van palen en het slaan van damwanden) dienen te

worden verricht die dieper reiken dan 0,3 meter beneden maaiveld en/of een terreinoppelvlak van meer

dan 100 m2 beslaan.

2.2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in het tweede lid, voor het

bouwen van krachtens het eerste lid onder b toegestane bebouwing, mits de archeologische waarden niet

worden geschaad;

2.3. Alvorens de vrijstelling te kunnen verlenen, dient de aanvrager van de bouwvergunning aan burgemeester

en wethouders hieromtrent een schriftelijk advies van de archeologisch deskundige te overleggen. Aan

een vrijstelling kunnen in ieder geval de volgende voorschriften worden verbonden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische monumen-

ten in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek;

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een door de

gemeente aan te wijzen op archeologisch gebied deskundige;

3. Gebruiksbepalingen

Ten aanzien van het gebruik is het bepaalde in artikel 18 (algemene gebruiksbepalingen) van toepassing.

Voorschriften bestemmingsplan 'Hoekse Park'

Derde concept 24 oktober 2007



30

4. Aanlegvergunning

4.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van

burgemeester en wethouders graafwerkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die
dieper reiken dan 0,3 meter beneden maaiveld en/of een terreinoppervlak van meer dan 100 m2 beslaan;

4.2 een aanlegvergunning geldt niet voor bedoelde activiteiten gericht op het normale onderhoud en beheer
van de betreffende gronden en welke in uitvoering waren ten tijde van het van kracht worden van dit be-

stemmingsplan;

4.3 een aanlegvergunning wordt verleend indien daardoor de aanwezige archeologische waarden van de

gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. Alvorens de aanlegvergunning te kunnen

verlenen, dient de aanvrager van de aanlegvergunning aan burgemeester en wethouders hieromtrent een

schriftelijk advies van de archeologisch deskundige te overleggen;

4.4 aan een aanlegvergunning worden de volgende voorschriften 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 (voor)onderzoek;

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeolo-

gisch deskundige;

4.5 Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemmingen als bedoeld in het eerste lid onder
b, is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is bepaald.
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Artikel 16

Leidingzone

1. Bestemmingsbepalingen

1.1 De op de kaart als "leidingen" aangewezen gronden zijn primair bestemd voor

a. ter plaatse van de aanduiding "aardgastransportleiding" voor een (ondergrondse) aardgastransport-

leiding met een druk en diamater zoals aangegeven op de kaart;

b. ter plaatse van de aanduiding "riooltransportleiding" voor een hoofdpersleiding

c. ter plaatse van de aanduiding "kooldioxidetransporlleiding" voor een kooldioxidetransportleiding;

d. ter plaatse van de aanduiding "warmtetransportleiding" voor een warmtetransportleiding.

1.2 Secundair zijn deze gronden, voor zover dat op de kaart nader is aangegeven, bestemd voor de nader op

de kaart aangegeven doeleinden.

1.3 Voor zover op de kaart de gronden als bedoeld onder 1.1 samenvallen met de gronden als bedoeld in

artikel 17 (Waterstaatsdoeleinden) zijn de doeleinden van beide bestemmingen nevengeschikt.

2, Hoofdlijnen van beleid

Ten aanzien van de in lid 1.1 genoemde leidingen is het beleid gericht op het voorkomen van onveilige

situaties. Boven de leidingen kunnen verhardingen en bouwwerken worden aangebracht, mits voldoende

veiligheid wordt gegarandeerd. Ter beoordeling daarvan dienen burgemeester en wethouders, ten aanzien

van het bouwen schriftelijk advies in te winnen bij de leidingbeheerder(s).

Bescherming van de leidingen vindt mede plaats door het in dit artikel opgenomen aanlegvergunningenstel-
seL.

3. Bebouwingsbepalingen

3.1 Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de in lid 1.1 bedoelde

bestemming worden gebouwd.

3.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3.1 voor de bouw

van bouwwerken ten dienste van de in lid 1.2 bedoelde (secundaire) bestemmingen, waarbij het bepaalde

in de bebouwingsbepalingen van de onderscheiden bestemmingen van overeenkomstige toepassing is.
Deze bouwwerken mogen slechts worden opgericht voor zover belangen van de leiding(en) dit toelaten.

Alvorens een vrijstelling te verlenen zullen burgemeester en wethouders schriftelijk advies inwinnen bij de

leidingbeheerder(s). Indien omtrent de vrijstelling een negatief advies is uitgebracht wordt de vrijstelling

niet verleend dan nadat Gedeputeerde Staten schriftelijk hebben verklaard dat zij tegen het verlenen van

de vrijstellng geen bezwaar hebben.

4. GebruiksbepalIngen

Ten aanzien van het gebruik is het bepaalde in artikel 18 (algemene gebruiksbepalingen) van toepassing.
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5. Aanlegvergunning

5.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van

burgemeester en wethouders de volgende werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze ingraven c.q. indrijven van voorwerpen;

c. het ontginnen, ontgronden, bodemverlagen of afgraven, ophogen en egaliseren;

d. het uitvoeren van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;

e. het aanleggen van wegen, paden en parkeergelegenheden dan wel het aanbrengen van oppervlak-

teverhardingen;

f. het graven van sloten en het leggen van (drainage)leidingen.

5.2 Het bepaalde in lid 5.1 is niet van toepassing op het uitvoeren van andere werken en/of werkzaamheden

in het kader van het onderhoud of beheer van de aanwezige leidingen.

5.3 het bepaalde in lid 5.1 is slechts toelaatbaar, indien door de uit te voeren werkzaamheden geen schade

aan de leidingen wordt of kan worden veroorzaakt.

5.4 Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld in lid 5.1 winnen burgemeester en wethouders

advies in bij de leidingbeheerder(s).

I
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Artikel 17

Waterstaatsdoeleinden

1. Bestemmingsbepalingen

1.1 De op de kaart als "waterstaatsdoeleinden" aangewezen gronden zijn primair bestemd voor de

waterhuishouding met de daarbij behorende andere bouwwerken.

1.2 Secundair zijn deze gronden, voor zover dat op de kaart nader is aangegeven, bestemd voor de nader op

de kaart aangegeven doeleinden.

2. Hoofdlijnen van beleid

De bestemming heeft betrekking op de waterstaatkundige functie van de gronden. Het beleid is gericht op

bescherming van de waterstaatkundige functie van deze gronden. Ontwikkelingen binnen deze bestem-

ming zijn slechts toegestaan indien de belangen van de waterhuishouding dat gedogen. Op deze gronden

is tevens de Keur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard van toepassing.

Bij ontwikkelingen binnen de aangewezen gronden wordt gestreefd naar een coördinatie vooraf tussen

vergunningverlening en beheeraspecten in overleg met het hoogheemraadschap.

3. Bebouwingsbepalingen

3.1 Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de in lid 1.1 bedoelde
bestemming worden gebouwd.

3.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3.1 voor de bouw

van bouwwerken ten dienste van de in lid 1.2 bedoelde (secundaire) bestemmingen, waarbij het bepaalde

in de bebouwingsbepalingen van de onderscheiden bestemmingen van overeenkomstige toepassing is.
Deze bouwwerken mogen slechts worden opgericht voor zover de waterstaatsbelangen dit toelaten. Alvo-

rens een vrijstelling te verlenen zullen burgemeester en wethouders schriftelijk advies inwinnen bij het

hoogheemraadschap. Indien omtrent de vrijstelling een negatief advies is uitgebracht door het hoogheem-

raadschap, wordt de vrijstelling niet verleend dan nadat Gedeputeerde Staten schriftelijk hebben verklaard

dat zij tegen het verlenen van de vrijstelling geen bezwaar hebben.

4. Gebruiksbepalingen

Ten aanzien van het gebruik is het bepaalde in artikel 18 (algemene gebruiksbepalingen) van toepassing.
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PARAGRAAF li GEBRUIKSBEPALINGEN

Artikel 18

Algemene gebruiksbepalingen

1. Gebruik van onbebouwde gronden

1.1 Het is verboden de in het plan begrepen gronden voor zover en zo lang zij onbebouwd blijven te gebruiken

voor doeleinden, welke in strijd zijn met de in het plan gegeven bestemmingen.

1.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1.1 is het in elk geval verboden de gronden te gebruiken voor:

a. het storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;

b. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen,

machines of onderdelen hiervan;

c. het opslaan van onklare voer. en vaartuigen of onderdelen hiervan;

d. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens.

1.3 Het bepaalde in lid 1.2 is niet van toepassing op:

a. het (tijdelijk) gebruik ten behoeve van de realisering en / of handhaving van de bestemmingen of

het normale onderhoud van de gronden;

b. opslag van goederen in het kader van de in het plan toegestane bedrijfsvoering.

2. Gebruik van bouwwerken

2.1 Het is verboden de in het plan begrepen bouwwerken te gebruiken voor doeleinden, welke in strijd zijn met

de in het plan gegeven bestemmingen.

2.2 Onverminderd het bepaalde in lid 2.1 is het in ieder geval verboden:

a. de woningen te gebruiken voor/als beroeps- of bedrijfsmatige werkruimte, zulks met uitzondering
van het bepaalde aangaande het (mede)gebruik van woningen als beroepsmatige werkruimte;

b. de in het plan toegestane bouwwerken te gebruiken voor/als seksinrichting;

c. 1. de bouwwerken, welke zijn opgericht na een door burgemeester en wethouders verleende

vrijstelling, te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de vrijstelling werd verleend;

2. de bouwwerken waarvan het gebruik slechts mogelijk was na een door burgemeester en
wethouders verleende vrijstelling, te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de

vrijstelling werd verleend.

d. het gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen voor bewoning.
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3. Vrijstellngen omtrent het gebruik

3.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstellng te verlenen van het gebruik van een deel van de
woning en I of aangebouwde bijgebouwen voor / als bedrijfsmatige werkruimten.

3.2 Burgemeester en wethouders kunnen, na een daartoe te verlenen vrijstelling, medewerking verlenen aan
het medegebruik van woningen voor detailhandel in beroeps- of bedrijfsmatige werkruimten, op voorwaar-

de, dat:

a. er sprake is van detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd;

b. het detailhandel betreft als ondergeschikt en niet-zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering;

c. de detailhandel geen onevenredige afbreuk doet aan de distributiestructuur binnen de gemeente

waarmee met name dient te worden gelet op het kernwinkelgebied;

d. voorzien wordt in de eigen parkeerbehoeffe;

e. geen onevenredige verkeersbelasting voor de omgeving optreedt.

3.3 Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1.1, 1.2, 2.1 en 2.2, indien strikte

toepassing van die voorschriften leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door

een dringende reden wordt gerechtvaardigd.

Indien burgemeester en wethouders toepassing wensen te geven aan deze bepaling, dient de procedure

te worden gevolgd als omschreven in lid 1 van artikel 4 (Procedureregels).
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PARAGRAAF IV FLEXIBILITEITSBEPALING EN

Artikel 19

Algemene vrijstellingsbepalingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in deze voorschriften

ten behoeve van:

a. de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut, waarbij de

inhoud ten hoogste 75 m3 en de goothoogte ten hoogste 3 m mag bedragen, gasdrukregel- en 9as-

drukmeetstations uitgezonderd.

Bij de beoordeling van een verzoek om vrijstelling dienen burgemeester en wethouders rekening te

houden met mogelijke overlast, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit;

b. het in geringe mate afwijken ten aanzien van bouwgrenzen, hoogtescheidingslijnen en overige

aanduidingen en aanwijzingen op de kaart in het horizontale vlak, indien bij definitieve uitmeting of

verkaveling blijkt dat deze afwijking in het belang van een juiste verwezenlijking van het plan rede-

lijk, gewenst of noodzakelijk is en de afwijking ten opzichte van hetgeen op de kaart is aangegeven

niet meer bedraagt dan:

1. 3 m;

2. 5 m; indien burgemeester en wethouders toepassing wensen te geven aan deze bepaling

dient de procedure te worden gevolgd als omschreven in lid 1 van artikel 4 (Procedurere-
gels);

c. het afwijken van de voorgeschreven maatvoering van bouwwerken (waaronder goothoogte, hoogte,

grondoppervlakte, onderlinge afstand, afstand tot perceelsgrenzen), eventueel met overschrijding

van de bebouwingsgrens, mits deze afwijkingen niet meer bedragen dan:

1. 10% van de in het plan voorgeschreven maten;

2. 20% van de in het plan voorgeschreven maten en van Gedeputeerde Staten een verklaring

is ontvangen dat zij tegen het verlenen van vrijstelling geen bezwaar hebben;

d. de bouw van antennemasten voor communicatiedoeleinden, waarbij de hoogte niet meer dan 45 m

mag bedragen en waarbij het beleid gericht is op het combineren van deze voorzieningen, een

koppeling van voorzieningen met bebouwing en een dusdanige situering dat geen onevenredige

afbreuk wordt gedaan aan de gewenste landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit van het

plangebied en voor het overige voldaan wordt aan het geldende antennebeleid van de gemeente.
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Artikel 20

Algemene wijzigingsbepalingen

1. Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikei 11 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening en met inachtneming van het bepaalde jn lid 2 van dit artikel, bevoegd het plan te wijzigen, in-

dien de wijziging betrekking heeft op:

8. het oprichten van gebouwen ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud van ten

hoogste 150 m3 en een goothoogte van ten hoogste 3 m, zulks voor zover deze op grond van het

bepaalde in artikel 18 (Algemene vrijstellingsbepaiingen) niet kunnen worden gebouwd;

b. een enigszins andere situering en/of begrenzing van de bouwpercelen, dan wel bestemmingsgren-

zen en bouwvlakken, indien bij de uitvoering van het plan mocht blijken dat verschuivingen nodig

zijn ter uitvoering van een bouwplan, op voorwaarde, dat de oppervlakte van het betreffende bouw-

perceel dan wel bouwvlak met niet meer dan 10% zal worden gewijzigd;

2. Indien burgemeester en wethouders toepassing wensen te geven aan het bepaalde in lid 1, dient de

procedure te worden gevolgd als omschreven in lid 2 van artikel 4 (Procedureregels).
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PARAGRAAF V sTRAF-, OVERGANGs- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 21

Strafbaarheid van overtredingen

Overtreding van het bepaalde in:

- Artikel 15 lid 4.1;

- Artikel 16 lid 5.1;

-Artikel 181id 1,1,1.2,2.1 en 2.2;

is een strafbaar feit in de zin van artikel 1 a lid 2 van de Wet op de economische delicten.
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Artikel 22

Overgangsbepalingen

1. Overgangsrecht bowuen

1.1 Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering

is, danwel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, 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 bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk

is teniet gegaan.

1.2 Eenmalig kan ontheffng worden verleend van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een

bouwwerk als'bedoeld in het eerste lid met maximaal 10 OI.

1.3 Het in lid 1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtre-

ding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de

overgangsbepaling van dat plan.

2, Overgangrecht gebruik

2.1 Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2.2 Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of

te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking

naar aard en omvang wordt verkleind.

2.3 Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de 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.

2.4 Het bepaalde in lid 2.1 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 23

Slotbepaling

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald onder de naam:

Bestemmingsplan "Hoekse Park",

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van de

gemeente Lansingerland, gehouden op ..........

De griffier, De voorzitter,
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