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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

In het bestemmingsplan Dijckerwaal fase 2 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen
van de bestemming 'woongebied 1' in de bestemming 'verkeer' voor de aanleg van een bypass: een
rijstrook langs de rotonde Naaldwijkseweg - Heenweg. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan was
de behoefte aan deze rijstrook al voorzien ten behoeve van de doorstroming van het verkeer. Inmiddels is
het besluit tot het aanleggen van de bypass genomen. Daarvoor moet voorliggend wijzigingsplan worden
vastgesteld.

1.2

Ligging plangebied en ontwerp

De bypass ligt aan de noordoostelijke zijde van de rotonde Naaldwijkseweg - Heenweg.

Het ontwerp van de bypass en de ligging ten opzichte van te realiseren woningen zien er als volgt uit. De
doorsnedetekening van de geluidswering is indicatief.
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1.3

Geldend bestemmingsplan

Binnen het plangebied is het bestemmingsplan Dijckerwaal fase 2 van kracht. Dit 'moederplan' is
vastgesteld in oktober 2016. Artikel 10.6.2 van het plan luidt:
"Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen voor de aanleg van een
verkeersverbinding (bypass van de rotonde) door de bestemming “Woongebied - 1” te wijzigen in de
bestemming “Verkeer” of de bestemmingen “Verkeer” en “Woongebied - 1”, als geregeld in artikel 7 en in
dit artikel, met dien verstande dat:
de verkeersverbinding deel zal uitmaken van de permanente infrastructuur;
over de inpassing en de uitvoering van de weg en het wegprofiel de advies wordt ingewonnen bij
de verkeerskundige van de gemeente Westland alvorens tot wijziging van het bestemmingsplan
wordt overgegaan;
over de inpassing en uitvoering van de weg en het wegprofiel advies wordt ingewonnen bij de
stedenbouwkundige en de groendeskundige van de gemeente Westland alvorens tot wijziging van
het bestemmingsplan wordt overgegaan;
de wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast met inachtneming van de milieueisen die zijn gesteld
in de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming, en met inachtneming
van de overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
na de wijziging op de gronden waarop de verkeersverbinding is gesitueerd de regels van de
bestemming “Verkeer” gelden als gegeven in artikel 7 van deze regels en op het overige de regels
van de bestemming “Woongebied - 1” als gegeven in dit artikel."
In het wijzigingsgebied gelden de bestemmingen 'Verkeer', 'Woongebied-1' en 'Groen' en de
dubbelbestemming 'Waarde - archeologie', met de regels zoals opgenomen in het moederplan. Verder
zijn de bepalingen van kracht, behorende bij de aanduidingen zoals die ook in het moederplan gelden:
de gebiedsaanduidingen 'Veiligheidszone - lpg' en 'Geluidszone - industrie' en de bouwaanduiding
'specifieke bouwaanduiding - zonder bebouwing'.

1.4

Leeswijzer

In het tweede hoofdstuk van deze toelichting wordt ingegaan op de relevante omgevingsaspecten van de
bypass, waarbij getoetst wordt aan de geldende regelgeving.
Hoofdstuk 3 gaat in op de economische en de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.
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Hoofdstuk 2

Onderzoek

Dit hoofdstuk is grotendeels opgebouwd volgens de voorwaarden die vanuit het moederplan aan de
wijziging worden gesteld, zoals aangegeven in paragraaf 1.3. Achtereenvolgens komen aan bod de
verkeerskundige en stedenbouwkundige aspecten, groen (ecologie) en het milieukundig onderzoek naar
geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Tenslotte komen bodem en water kort aan bod.
Voor het overige wordt ervan uitgegaan dat de wijziging net als het moederplan past binnen het in het
moederplan geschetste beleidskader. Dit beleidskader is daarom hier niet overgenomen.

2.1

Verkeer

Na uitgebreid overleg met de gemeentelijke werkgroep verkeer en de verkeerskundigen van Provincie
Zuid Holland is bepaald dat de bushalte wordt gesitueerd tussen de rotonde en de bypass. Aanvankelijk
zou de bushalte vanuit de woonwijk Dijckerwaal bereikbaar zijn via een voetgangers- en fietsverbinding
waarbij de bypass moest worden overgestoken. Om veiligheidsredenen is besloten dat de bushalte
bereikbaar moest worden gemaakt via een andere route. Voor een beperkt deel van de woonwijk
betekent dit dat zij moet omlopen/ omfietsen.

2.2

Ecologie

In opdracht van de Gemeente Westland heeft Aqua Terra Nova BV in 2018 een onderzoek uitgevoerd
naar de consequenties van natuurwetgeving ten behoeve van de wegwerkzaamheden aan de kruising
Naaldwijkseweg-Heenweg te 's-Gravenzande. Hiertoe zijn de effecten van de activiteiten op beschermde
gebieden en soorten inzichtelijk gemaakt en wordt geadviseerd hoe te handelen in het kader van de
natuurwetgeving.
Op grond van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
Het optreden van negatieve effecten op (strikt) beschermde soorten is uitgesloten;
Vanwege het voorkomen van de strikt beschermde rugstreeppad in de omgeving van het plangebied
wordt aanbevolen maatregelen te nemen om vestiging van de rugstreeppad op het bouwterrein te
voorkomen;
De zorgplicht is te allen tijde van kracht;
Tijdens de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met broedende vogels en algemeen
voorkomende dieren.
Het aanleggen van de nieuwe rotonde en weg in het plangebied hebben vanwege het tussenliggende
stedelijke en agrarische gebied geen negatief effect op het Natura 2000-gebieden. Negatieve effecten
zijn uitgesloten. Zie voor stikstofdepositie paragraaf 2.3.
Het plangebied bevindt zich op een afstand van circa 330 meter van het Nieuwe water, een ecologische
verbindingszone die deel uit maakt van de NNN. De NNN kent geen externe werking. Negatieve effecten
door de geplande ontwikkeling op de NNN zijn uitgesloten.

2.3

Geluid, luchtkwaliteit, stikstofdepositie

In de onderzoeken ten behoeve van het moederplan (bestemmingsplan Dijckerwaal fase 2) is al
rekening gehouden met de bypass. Begin 2018 is bezien of de onderzoeksresultaten nog actueel zijn.
Daaruit is het volgende gebleken.
Geluid
In het akoestisch onderzoek ten behoeve van het moederplan is reeds uitgegaan van de situatie met
bypass. Voor de bestaande en de nieuwe woningen is in 2016 een procedure hogere grenswaarden
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doorlopen.
In 2017 is op basis van de beoogde invulling van het woongebied opnieuw onderzoek verricht. De
berekende geluidsbelastingen zijn lager dan in het eerdere onderzoek voor de hogere grenswaarden. Dit
komt met name doordat er is gerekend met de beoogde geluidwerende voorziening van 2,0 m hoog
tussen de weg en het plangebied en de afschermende werking van de nieuwe woonbebouwing voor de
achterliggende woningen.
Binnen het gebied van de wijzigingsbevoegdheid is geen sprake van geluidsbelastingen die hoger zijn
dan de eerder vastgestelde hogere grenswaarden.
Hiermee is aangetoond dat voldaan wordt aan het vereiste van artikel 10.3.1 van de regels van het
moederplan. Deze bepaling verbindt aan het bouwen van hoofdgebouwen binnen de bestemming
'woongebied-1' met de specifieke bouwaanduiding 'zonder bebouwing' de voorwaarde, dat is
aangetoond dat ter plaatse een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd kan worden in verband met de
geluidbelasting vanwege de nabijgelegen verkeerswegen.
Luchtkwaliteit en stikstofdepositie
Op basis van het eerdere onderzoek luchtkwaliteit en uit de meest recente concentraties berekend met
de NSL-monitoringstool zijn geen overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit te verwachten.
In het kader van de bestemmingsplanprocedure voor Dijckerwaal fase 2 is in 2015 onderzoek gedaan
naar de effecten van de nieuwe verbindingsweg op de stikstofdepositie. De bypass zorgt niet voor
gewijzigde verkeersstromen op de omliggende wegen omdat bij de verkeersgegevens reeds rekening
gehouden is met de bypass ten aanzien van de afwikkeling. Nader onderzoek naar de effecten van de
bypass is in voorliggende situatie dan ook niet uitgevoerd.

2.4

Bodem

Ten behoeve van het moederplan is de bodem verkennend onderzocht. Voor het deelgebied van de
ontsluitingsweg, waarvan de bypass deel uitmaakt, was geen aanvullend onderzoek nodig.
Geconcludeerd is, dat het bestemmingsplan op het vlak van bodemkwaliteit uitvoerbaar is.
Aangezien dit wijzigingsplan de wijziging mogelijk maakt van de bestemming woongebied in de
bestemming verkeer, is het aspect bodem geen belemmering.

2.5

Water

Watertoets
Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt voorwaarden aan de inhoud van de waterparagraaf als
verplicht onderdeel van de onderbouwing van ruimtelijke plannen. De toelichting van
bestemmingsplannen dient een beschrijving te bevatten van de volledige watersituatie binnen het
plangebied, alsmede de te verwachten ontwikkelingen. Deze beschrijving dient in te gaan op de
volgende aspecten:
waterkeringen;
waterkwantiteit;
waterkwaliteit en ecologie;
afvalwater en riolering;
De gevolgen van het plan voor het watersysteem worden getoetst aan het beleidskader, zoals nader
uitgewerkt in de “Handreiking watertoets voor gemeenten” van het Hoogheemraadschap. De handreiking
is gebaseerd op bestaand beleid van Delfland en sluit aan op de Wet ruimtelijke ordening, de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, de Crisis- en herstelwet en de Waterwet.
Waterkwantiteit
De wijziging van bestemming 'Woongebied' naar bestemming 'Verkeer' gaat niet gepaard met een
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toename aan verhard oppervlak. Het deel van het wijzigingsgebied dat de bestemming 'Verkeer' krijgt
(het deel tussen de perceelsgrens en de grens met het bestemmingsvlak van de huidige bestemming
'Verkeer') zal bestaan uit een beplante geluidswal van ongeveer 3 meter breed, de rijstrook die
gemiddeld even breed is (een deel ervan ligt in het moederplan), en onverhard terrein tussen de rijstrook
en de rotonde. De nieuwe verkeersbestemming zal zodoende voor zeker niet meer dan 50 % uit verhard
oppervlak bestaan. Dit is minder dan het percentage verhard oppervlak waaruit het woongebied zal
bestaan. Daarvoor is in de watersleutel voor het moederplan een aanname gedaan van 50-65 procent.
Overig
De aanleg van de bypass is niet van invloed op de aspecten Veiligheid en waterkeringen, Waterkwaliteit
en ecologie, Bodem en grondwater, Onderhoud en bagger en Afvalwater en riolering.
Voor een beschrijving van deze aspecten wordt verwezen naar het moederplan.
Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het thema water geen belemmering voor het plan
vormt.
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Hoofdstuk 3
3.1

Uitvoerbaarheid

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Van 7 december 2018 t/m 17 januari 2019 heeft het ontwerp van dit wijzigingsplan ter visie gelegen voor
het indienen van zienswijzen, als bedoeld in artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening in
verbintenis met Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Gedurende de periode van tervisielegging is één zienswijze ingediend. Deze is beantwoord en leidt niet
tot aanpassing van het plan.

3.2

Economische uitvoerbaarheid

De met het wijzigingsplan mogelijk gemaakte bypass is geen in het Besluit ruimtelijke ordening
aangewezen bouwplan voor welke de gemeenteraad een exploitatieplan moet vaststellen.
Er behoeft voor dit plan geen anterieure overeenkomst voor kostenverhaal te worden opgesteld.
De bypass is meegenomen in de raming voor de aanleg van de tweede ontsluitingsweg voor
bedrijvenpark Teylingen. De gemeenteraad heeft op 16 september 2015 besloten tot het
beschikbaarstellen van een krediet voor de aanleg. Daarbij is uitgegaan van een eerder
overeengekomen kostenverdeling met ONW.
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Regels
Op de gronden die gelegen zijn binnen dit wijzigingsplan gelden de bestemmingen en aanduidingen
zoals aangegeven op de planverbeelding. Voor deze bestemmingen en aanduidingen gelden de
bijbehorende regels van het vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplan 'Dijckerwaal, fase 2',
NL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2obp.
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Bestemmingen

Groen

Op de gronden die gelegen zijn binnen dit wijzigingsplan gelden de bestemmingen en aanduidingen
zoals aangegeven op de planverbeelding. Voor deze bestemmingen en aanduidingen gelden de
bijbehorende regels van het vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplan 'Dijckerwaal, fase 2',
NL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2obp.
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Artikel 2

Verkeer

Op de gronden die gelegen zijn binnen dit wijzigingsplan gelden de bestemmingen en aanduidingen
zoals aangegeven op de planverbeelding. Voor deze bestemmingen en aanduidingen gelden de
bijbehorende regels van het vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplan 'Dijckerwaal, fase 2',
NL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2obp.
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Artikel 3

Woongebied - 1

Op de gronden die gelegen zijn binnen dit wijzigingsplan gelden de bestemmingen en aanduidingen
zoals aangegeven op de planverbeelding. Voor deze bestemmingen en aanduidingen gelden de
bijbehorende regels van het vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplan 'Dijckerwaal, fase 2',
NL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2obp.
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Artikel 4

Waarde - Archeologie

Op de gronden die gelegen zijn binnen dit wijzigingsplan gelden de bestemmingen en aanduidingen
zoals aangegeven op de planverbeelding. Voor deze bestemmingen en aanduidingen gelden de
bijbehorende regels van het vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplan 'Dijckerwaal, fase 2',
NL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2obp.
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Hoofdstuk 2

Artikel 5

Gebiedsaanduidingen

Geluidszone - industrie

Op de gronden die gelegen zijn binnen dit wijzigingsplan gelden de bestemmingen en aanduidingen
zoals aangegeven op de planverbeelding. Voor deze bestemmingen en aanduidingen gelden de
bijbehorende regels van het vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplan 'Dijckerwaal, fase 2',
NL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2obp.
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Artikel 6

Veiligheidszone - LPG

Op de gronden die gelegen zijn binnen dit wijzigingsplan gelden de bestemmingen en aanduidingen
zoals aangegeven op de planverbeelding. Voor deze bestemmingen en aanduidingen gelden de
bijbehorende regels van het vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplan 'Dijckerwaal, fase 2',
NL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2obp.
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