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Trede 1
Compensatie in het thema
waarvan afgeweken wordt

Trede 2
Compensatie in andere
miliieucompartimenten (geluid,
geur, stof, luchtkwaliteit)

Trede 3
Compensatie in andere termen
van leefomgevingskwaliteit

Compenserende maatregelen

Inleiding

Van de meeste spelregels (gebiedsgericht en algemeen) is het de bedoeling dat deze toegepast worden.

Daarnaast zijn er enkele spelregels waarbij een onderzoek of te volgen proces wordt aangeduid. In

beginsel is afwijking van de spelregels niet toegestaan. Er bestaan drie typen uitzonderingen, waarbij

van sommige spelregels mag worden afgeweken:
1. Als dit expliciet in de spelregels is aangegeven (zoals bij geluid, geur, stof).
2. Afwijking is alleen toegestaan voor thema’s die niet randvoorwaardelijk zijn voor het

verwezenlijken van de ambities voor Haven-Stad.
3. Nader te bepalen thema’s die via een specifieke beleidsregel (mogelijk via de Crisis- en

herstelwet) worden benoemd.

Als gebruik gemaakt wordt van de uitzonderingen om af te wijken van de gestelde spelregels, dan
dienen compenserende maatregelen getroffen te worden. Hiervoor gelden specifieke regels.

Regels voor het bepalen van compenserende maatregelen

Als compenserende maatregelen nodig zijn vanwege het afwijken van de spelregels dan moeten deze

maatregelen ervoor zorgen dat de totale leefomgevingskwaliteit van het gebied een positieve impuls

krijgt. Alleen dan is afwijken van de gestelde spelregels mogelijk.

Om de compenserende maatregelen te bepalen, gelden ook enkele regels. De onderstaande drie

‘treden’ om de compenserende maatregelen te inventariseren, moeten hierbij niet gelezen als

classificatie (maatregelen in trede 1 zijn beter dan die in trede 2). Het is meer een logische volgorde

waarbinnen compenserende maatregelen worden beschouwd.

Compenserende maatregelen

1. Leiden tot een verbetering van de
leefomgevingskwaliteit.

2. Worden (indien mogelijk) met de
gebruikers van de functie bepaald.

3. Worden toegepast binnen/in
nabijheid van het plangebied.

4. Zijn een extra inspanning en dus
geen gebruikelijke maatregelen of
reeds onderdeel van het plan.
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Niet limitatieve lijst van compenserende maatregelen

De te treffen compenserende maatregelen zijn in figuur 6-1 weergegeven. Dit is een voorlopige lijst, die

gedurende de monitoring en/of het uitvoeringsprogramma van de Ontwikkelstrategie nader in- of

aangevuld kan worden. Ook worden creatieve ideeën vanuit de markt niet bij voorbaat afgeslagen. De

essentie van compensatie is dat ondanks afwijking een betere leefomgevingskwaliteit gerealiseerd

wordt.

Zoals aangegeven geldt geen classificatie van de maatregelen. Dus compenserende maatregelen voor

duurzaamheid zijn niet beter dan compenserende maatregelen op het gebied van mobiliteit. Wel geldt

specifiek voor het thema geluid, dat wel als eerste maatregelen getroffen moeten worden die ook onder

dat thema vallen, zie ook figuur 6-1.

figuur 1-1 Niet-limitatieve lijst van compenserende maatregelen

Compensatie geluid, geur, luchtkwaliteit en stof

•Vanwege wegverkeers – en spoorweglawaai: binnenwaarde binnen het nieuwe
geluidgevoelige object maximaal 30 dB

•Vanwege industrielawaai: binnenwaarde binnen het nieuwe geluidgevoelige object
maximaal 32 dB (A)

•Vanwege geluid: extra isolatiewaarde dmv woningscheidende constructies: als
isolatiewaarde wordt hierbij Llu van 5 dB en Lco van 10 dB aangehouden

•Vanwege geur: geurfilters bij woningen of andere geurgevoelige objecten

•Vanwege stof: stoffilters bij woningen of andere stofgevoelige objecten

Compensatie gezondheid
•Realiseren van een aangename zijde( (stil, schoon en waar mogelijk groen)

•Extra gezondheidsvoorzieningen inpandig (ter voorkoming hittestress, ter
bevordering van zonbescherming)

Compensatie mobiliteit
•50% car-sharing concept toegepast

•Autoloze ontwikkeling

•Introductie van smart mobilityconcepten

•50% van de autoparkeerplaatsen krijgt een elektrisch oplaadpunt

Compensatie duurzame inrichting
•Energieneutraal of energieleverend gebouw

•Extra water- en/of piekberging

•Extra publiek toegankelijke ruimtes, zoals moestuinen, pocketparken, speeltuinen

•Toepassing hergebruikte materialen / circulair bouwen
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Het is niet altijd logisch om op voorhand een keuze te maken voor compenserende maatregelen met

betrekking tot een duurzame inrichting, zonder daar de toekomstige bewoners (de doelgroep) bij te

betrekken. Het zijn immers de bewoners zelf die het beste kunnen beoordelen welke compensatie in de

vorm van duurzame inrichting gewenst is. Daarom zal de gemeente de mogelijkheden van een

compensatiefonds onderzoeken. In dat geval doen ontwikkelaars een afdracht in het fonds, waarna de

bewoners naar eigen behoefte de compensatiemaatregelen kiezen.


