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1 INLEIDING

1.1

Aanleiding

Op 23 januari 2013 is het bestemmingsplan Duingeest vastgesteld. Het
bestemmingsplan had als doel het project Duingeest mogelijk te maken.
Dit plan uit 2013 is voorzien van een stringente regeling omtrent de te
realiseren woningtypen, woningaantallen, bouwmassa’s en bouwvormen.
Dit is in lijn met het destijds vastgestelde stedenbouwkundig plan en het
beeldkwaliteitsplan.
Door gewijzigde marktomstandigheden vraagt de veranderende markt om
de realisatie van andere woningtypen.
Vanwege de stringente vormgeving is het niet mogelijk om binnen de
regels van het bestemmingsplan Duingeest uit 2013 af te wijken van het
stedenbouwkundig plan.
Dit bestemmingsplan zorgt voor een flexibelere regeling voor de nog te
realiseren woongebieden van het project Duingeest, zodat het mogelijk is
om deels af te wijken van het stedenbouwkundig plan en het
beeldkwaliteitsplan. Stedenbouwkundig sluit de nieuwe uitbreiding aan bij
de invulling van het al gerealiseerde deel van het project. De weg-,
water- en groenstructuur blijven ongewijzigd.
Alleen de bestemmingen “Woongebied – 1” tot en met “Woongebied – 4”
zijn opgenomen in deze herziening.
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1.2

Keuzekader

1.2.1

Voorheen geldende bestemmingsplannen

Binnen het plangebied was voor het van kracht worden van dit
bestemmingsplan het volgende bestemmingsplan van kracht:

Bestemmingsplan:

Duingeest

1.2.2

Vastgesteld op:

22 januari 2013

Plangrenzen van dit bestemmingsplan

Aan de noordwestzijde van het plangebied bevindt zich de kuststrook,
met de duinen, het strand en de zee. Ten westen van het plangebied is
het bestaande glastuinbouwgebied van Westland gesitueerd. Aan de
zuidzijde van Duingeest bevindt zich het bedrijventerrein van de kern
Monster met daarop het themapark “De Westlandse Druif”.

Figuur 1 – Ligging van de delen van het plangebied (rood omkaderd)
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1.3

Leeswijzer

Deze toelichting van het bestemmingsplan Duingeest, 1e herziening, is als
volgt opgebouwd.
In Hoofdstuk 2 wordt de gebiedsvisie weergegeven, zijnde het beleid dat
aan dit bestemmingsplan ten grondslag ligt. Eerst wordt ingegaan op het
gemeentelijk beleid, het beleid van het Hoogheemraadschap van Delfland,
het provinciale beleid en het rijksbeleid, voor zover dat beleid betrekking
heeft op dit bestemmingsplan. Naast toetsing aan dat beleid vindt in dit
hoofdstuk ook de toetsing aan de provinciale Verordening ruimte 2014 en
aan het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening plaats. Vervolgens
wordt
de
specifieke
beleidsvisie
weergegeven
die
voor
dit
bestemmingsplan is opgesteld.
In Hoofdstuk 3 wordt het verkennend onderzoek weergegeven dat op
grond van de toepasselijke wetgeving moet worden verricht ter
voorbereiding van de vaststelling van een bestemmingsplan. Hierin is ook
de toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen.
In Hoofdstuk 4 wordt de wijze van bestemmen gemotiveerd.
In Hoofdstuk 5, tot slot, wordt de uitvoerbaarheid van dit
bestemmingsplan aangetoond. Naast de juridische en technische
uitvoerbaarheid wordt ook de maatschappelijke uitvoerbaarheid
(draagvlak) daarin weergegeven.
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2 PLANVISIE

2.1

Beleidskader

2.1.1

Gemeentelijk beleid

2.1.1.1 Structuurvisie Westland 2025
a.

Algemeen

Op 17 december 2013 heeft de raad van de gemeente Westland de
Structuurvisie Westland 2025; Perspectief 2040 vastgesteld, een en ander
als geboden in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening. In de
Structuurvisie worden de ruimtelijk gewenste ontwikkelingen tot 2025
aangegeven, met een doorkijk naar 2040. De Structuurvisie is het
ruimtelijke afwegingskader bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente
Westland.
b.

Nieuwe woonlocaties

De gemeente Westland wil woningen realiseren voor de autonome groei
van Westland en voor mensen die economisch zijn gebonden aan de
Greenport Westland. De globale richtlijn is een autonome groei van 500 à
600 personen per jaar (geboorte minus sterfte). Om dit mogelijk te
maken is ruimte nodig voor 250 à 300 woningen. Daar bovenop heeft
Westland de ambitie om 50 woningen te realiseren voor mensen met een
economische binding met de Greenport Westland. Daarom stelt Westland
zichzelf een minimale woningbouwopgave van 300 à 350 woningen per
jaar. Daarmee kan in de ambitie worden voorzien om de autonome groei
van
Westland
plus
jaarlijks
vijftig
economisch
gebonden
woningzoekenden te huisvesten. Uitgaand van deze ambitie kan de
gemeente voorzien in de woningbehoefte tot ongeveer 2030.
c.

Groenblauwe omgeving en vrijetijdsvoorzieningen

De mate van leefbaarheid wordt niet alleen bepaald door de vitaliteit van
de kernen, maar zeker ook door de gebiedskwaliteit van de leefomgeving.
Daarbij neemt de groenblauwe hoofdstructuur een prominente plek in, als
het gaat om de vrijetijdsbesteding van de Westlanders en bezoekers van
de gemeente.
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De groenblauwe hoofdstructuur van Westland bestaat uit de kust, de
Poelzone, de Zwethzone, de Westlandse Zoom, de Gantel en de
Blakervaart, die voor mens en dier een reis door Westland aantrekkelijk
maken. De stepping stones Staelduinse Bos, Wollebrand, Plas van alle
Winden en Prinsenbos vormen de hoofdstructuur die de kust aan de Hof
van Delfland binden.

Figuur 2 – Uitsnede leefbaarheidskaart Structuurvisie Westland 2025, plangebied
rood omkaderd

d.

Toepassing structuurvisie op dit bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan omvat de herziening van de bestemming
“Woongebied” in het bestemmingsplan Duingeest, waarbij de
bestemmingsplanregeling flexibeler wordt gemaakt wat betreft de (te
realiseren) woningtypes.
Het woongebied maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied, dat in de
structuurvisie is aangewezen als “te ontwikkelen woongebied
(uitleglocatie)”, ten zuidwesten van de kern Monster.
De ruimtelijke uitgangspunten van Duingeest voldoen tevens aan de
beleidsuitgangspunten van de structuurvisie.

2.1.1.2 Woonvisie Westland 2030
De Woonvisie Westland 2030, die door de raad van de gemeente is
vastgesteld op 26 januari 2016, is een actualisatie van de Woonvisie
Westland 2020 en richt zich op het deelonderwerp “wonen” van de
Structuurvisie Westland.
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De woonvisie biedt het kader voor besluiten over programma's, inzet van
middelen en capaciteit en geeft richting aan het handelen van de
gemeente en haar partners. De woonvisie is in overleg met de
woningcorporaties tot stand gekomen en via een discussiebijeenkomst
met andere partners op volkshuisvestingsgebied besproken. De Woonvisie
richt zich op de periode tot 2030. De uitgangspunten hiervan zijn:
-

vergroten van kansen en keuzemogelijkheden op de woningmarkt;

-

blijvende aandacht voor betaalbaarheid (huur én koop);

-

meer kansen voor jonge huishoudens (waaronder starters);

-

inspelen op de groeiende behoefte aan wonen met zorg;

-

bijzondere doelgroepen;

-

dynamiek op de woningmarkt (doorstroming);

-

kwaliteit bieden voor gevorderde huishoudens.

Qua ambities omvat de Woonvisie, dat:
-

minimaal 35 % betaalbare nieuwbouw wordt gerealiseerd, met als
minima 6 % sociale koop, 9 % bereikbare koop en 20 % sociale
huur;

-

de woningbouw moet inspelen op demografische trends, zoals
vergrijzing en een toename van eenpersoonshuishoudens;

-

nieuwbouw plaatsvindt in het “dorpse” woonmilieu, opdat deze
aansluit op de Westlandse woningbehoefte;

-

nieuwbouw aanpasbaar en/of levensloopgeschikt is, om aan te
sluiten bij de (verwachte) zorgbehoefte.

Met deze herziening van het oorspronkelijke bestemmingsplan Duingeest
wordt het bestemmingsplan flexibeler ingericht als het aankomt op
woningtypologie. Daarmee volgt het bestemmingsplan de Woonvisie
Westland 2030.

2.1.1.3 Westlands verkeer en vervoersplan 2005-2015 (2005)
Het Westlands verkeer en vervoersplan (WVVP) is door de raad van de
gemeente vastgesteld op 28 november 2006. Met het WVVP wordt vanuit
het oogpunt van verkeer en vervoer invulling gegeven aan het
strategische (ruimtelijke) beleid voor de gemeente Westland. Op basis
van deze vertaling zijn concrete projecten en maatregelen benoemd.
Daarbij zijn prioriteiten bepaald en is een volgorde voor uitwerkingen
realistisch weergegeven. Uit de evaluatie van ontwikkelingen, het gebruik
van verkeers- en vervoerssystemen en het effect van de gerealiseerde
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maatregelen, wordt bepaald of het beleid bijsturing behoeft en de
prioriteiten en planning moeten worden aangepast.
De gemeente Westland voert een parkeerbeleid waarmee gestreefd wordt
naar een zodanig aanbod van parkeerplaatsen in de kernen, dat
economische functies en diverse voorzieningen ten behoeve van het
wonen goed kunnen (blijven) functioneren. Daarnaast heeft de gemeente
de ambitie dat de bereikbaarheid en daarmee de aantrekkelijkheid van de
kernen en woongebieden eromheen gewaarborgd blijft.
Hierbij wordt onder andere uitgegaan van de bepaling van het aantal, de
situering, de inrichting en de vorm van parkeervoorzieningen, eventueel
ondersteund met verkeersmaatregelen (parkeer/stopverboden en
parkeerzones). Met het WVVP zijn nieuwe parkeernormen vastgesteld,
opdat nieuwbouw niet langer met parkeerproblemen geconfronteerd
wordt.
Naast toetsing aan dit beleid bij de opstelling en uitvoering van dit
bestemmingsplan is het onderdeel parkeernormering opgenomen
(verwerking en verwijzing) in de regels van dit bestemmingsplan.

2.1.2

Provinciaal beleid

2.1.2.1 Visie ruimte en mobiliteit (2014)
Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Visie ruimte
en mobiliteit (VRM) vastgesteld, een structuurvisie als bedoeld in artikel
2.2 van de Wet ruimtelijke ordening. De VRM is op 1 augustus 2014 in
werking getreden. Met de VRM wordt op hoofdlijnen sturing gegeven aan
de ruimtelijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en
vervoer. Van de VRM maken het Programma ruimte en het Programma
mobiliteit deel uit.
De Provincie Zuid-Holland heeft vastgesteld dat de behoefte van ZuidHollandse inwoners en bedrijven verandert als het gaat om woningen,
bedrijfsterreinen, kantoren, winkels en mobiliteit. Deels liggen hieraan
economische oorzaken ten grondslag, die bijvoorbeeld leiden tot minder
vraag naar woningen en bedrijventerreinen. Deels gaat het om structurele
factoren, zoals demografische ontwikkelingen en de voortschrijdende
digitalisering.
De Visie ruimte en mobiliteit biedt geen vastomlijnd ruimtelijk eindbeeld,
maar wel een perspectief voor de gewenste ontwikkeling van ZuidHolland als geheel. De visie geeft zekerheid over een mobiliteitsnetwerk
dat op orde is en de reiziger en de vervoerder keuzevrijheid biedt, en
bevat voldoende flexibiliteit om in de ruimtelijke ontwikkeling te reageren
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op maatschappelijke initiatieven. Dat geeft houvast voor andere
ruimtelijke plannen en voor investeringen in ruimte en netwerk. Het geeft
ook duidelijkheid over de randvoorwaarden die de provincie daaraan stelt.
Vier rode draden geven richting aan de gewenste ontwikkeling en het
handelen van de provincie:
1.
2.
3.
4.

beter benutten en opwaarderen van wat er is,
vergroten van de agglomeratiekracht,
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit,
bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte
samenleving.

De huidige ruimtelijke situatie - gecombineerd met de vier rode draden vormt het vertrekpunt voor de Visie ruimte en mobiliteit.
Het provinciale beleid is daarnaast gericht op het behouden, herstellen en
op langere termijn vergroten van de biodiversiteit in Zuid-Holland,
inclusief de biodiversiteit van de bodem. Daarmee wordt niet alleen een
belangrijke bijdrage geleverd aan het in stand houden van de Europese
en mondiale biodiversiteit, maar ook aan andere maatschappelijke
doelen. Zo zijn koppelingen mogelijk met een aantrekkelijk en
klimaatbestendig woon- en vestigingsklimaat, waterveiligheid en
waterkwaliteit, recreatie en het tegengaan van bodemdaling. Om dit doel
te bereiken zet de provincie in op duurzaam beheer, bescherming en
voltooiing van de Ecologische hoofdstructuur (NNN) en de realisatie van
meer natuurwaarden op boerenland en in recreatiegebieden. Het
belangrijkste instrument om de biodiversiteitsdoelen te bereiken is de
realisatie van de NNN. Deze structuur bestaat uit een robuust, kwalitatief
hoogwaardig en samenhangend netwerk van bestaande bossen,
natuurgebieden, landgoederen, nieuwe natuurgebieden, ecologische
verbindingen, de grote rijkswateren en de Noordzee.

2.1.2.2 Programma Ruimte
Volgens de Verordening ruimte moeten nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
buiten Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD) van meer dan 3 ha in het
door Provinciale Staten (PS) vast te stellen Programma ruimte staan.
Daarmee ligt het eindoordeel over omvangrijke verstedelijking buiten BSD
bij PS. Indien in regionale visies of bestemmingsplannen locaties worden
opgenomen buiten bestaand stads- en dorpsgebied die groter zijn dan 3
hectare, dienen die dus door PS in het Programma ruimte te worden
opgenomen, voor zover zij daar al niet in opgenomen zijn.
Bij een verschil tussen het Programma ruimte en de regionale visie, is het
programma leidend.
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Figuur 3 – Kaart woningbouwlocaties en reservering bedrijventerreinen,
plangebied Duingeest rood omcirkeld (bron: provincie Zuid-Holland)

Het plangebied van het bestemmingsplan is op deze kaart niet aangeduid
als woningbouwlocatie, omdat de plannen voor Duingeest reeds vóór het
laatste Programma ruimte waren goedgekeurd. Dit vond plaats in de Visie
Greenport Westland 2020, waarin Duingeest werd aangemerkt als een
van de uit te voeren projecten. Dit bestemmingsplan is dan ook slechts
een herziening van een reeds eerder aangewezen woningbouwlocatie.

2.1.2.3 Verordening ruimte 2014
Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland in het kader
van de Visie ruimte en mobiliteit (VRM) de Verordening ruimte 2014 (PVR
2014) vastgesteld. De PVR 2014 is op 1 augustus 2014 in werking
getreden.
In de PVR 2014, een verordening als bedoeld in artikel 4.1 van de Wet
ruimtelijke ordening, worden regels gesteld aan bestemmingsplannen. Die
regels betreffen de bebouwde ruimte en mobiliteit, de ruimtelijke
kwaliteit, de combinatie landschap-groen-erfgoed en de combinatie
energie-water-bodem. Op dit bestemmingsplan zijn de volgende regels
van toepassing.
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I.
a.

Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 2.1.1)
Voor dit bestemmingsplan relevante regels

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk
maakt, voldoet aan de volgende eisen:
trede 1:
trede 2:

trede 3:

de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die
zo nodig regionaal is afgestemd;
in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en
dorpsgebied voorzien door benutting van beschikbare gronden
door herstructurering, transformatie of anderszins, of
indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand
stads- en dorpsgebied van de betreffende regio kan
plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die,
i. gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer,
passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld,
ii. passen in de doelstellingen en richtpunten van de
kwaliteitskaart van de Visie ruimte en mobiliteit, waarbij
artikel 2.2.1 van de Verordening ruimte 2014 van
toepassing is, en
iii. zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het
gaat om locaties groter dan 3 hectare.

Onder bestaand stads- en dorpsgebied wordt een bestaand
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing verstaan. Dit is met
inbegrip van daartoe bouwrijp gemaakte terreinen, ten behoeve van
wonen, dienstverlening, bedrijvigheid (uitgezonderd glastuinbouw),
detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.
Gedeputeerde Staten kunnen bij de aanvaarding van een regionale visie
aangeven in hoeverre de ladder voor duurzame verstedelijking op
regionaal niveau geheel of gedeeltelijk is doorlopen. In de toelichting van
het bestemmingsplan kan in dat geval worden verwezen naar de
regionale visie als motivering of gedeeltelijke motivering.
b.

Toepassing in dit bestemmingsplan

Duingeest kan worden aangemerkt als een nieuwe stedelijke
ontwikkeling. Duingeest voorziet in de actuele behoefte en wordt
gerealiseerd op gronden binnen het bestaand stads- en dorpsgebied. Voor
de toepassing en het doorlopen van deze regels (de ladder voor
duurzame verstedelijking) voor dit bestemmingsplan wordt verwezen
naar paragraaf 3.1 van deze toelichting.
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c.

Toelichting op de provinciale regels

Definitie bestaand stads- en dorpsgebied
In de PVR 2014 is een definitie voor bestaand stads- en dorpsgebied
(BSD) opgenomen die maatgevend is. Die volgt de definitie in het Besluit
ruimtelijke ordening, met dien verstande, dat volgens de provinciale
definitie de kassen niet onder het BSD en bouwrijpe terreinen wel onder
het BSD vallen.
Het geval dat locatie valt binnen het BSD
Als een gemeente de eerste trede van de ladder voor duurzame
verstedelijking (passen in actuele regionale behoefte) heeft doorlopen en
het plan ligt in het BSD (tweede trede), dan is voor dat plan de ladder
doorlopen. Als dat plan niet in het BSD ligt, dan moet de gemeente
aantonen dat niet binnen het BSD in de behoefte kan worden voorzien en
het plan multimodaal is ontsloten (derde trede). De BSD-grens bepaalt
dus niet of een plan kan doorgaan of niet; de grens bepaalt alleen of de
gemeente al dan niet moet motiveren, dat ze kiest voor een locatie buiten
het BSD om in de behoefte te voorzien.
II.

Ruimtelijke kwaliteit (artikel 2.2.1)

a.

Voor dit bestemmingsplan relevante regels

Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke
ontwikkeling, onder andere onder de voorwaarde, dat de ruimtelijke
ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en voldoet aan
de richtpunten van de kwaliteitskaart (op het gebied van inpassen). Een
bestemmingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk
maakt,
bevat
een
motivering,
bij
voorkeur
vervat
in een
beeldkwaliteitsparagraaf. Hieruit moet blijken dat de ruimtelijke kwaliteit
ten minste gelijk blijft, voor zover het gaat om een ruimtelijke
ontwikkeling waarbij de richtpunten van de kwaliteitskaart in het geding
zijn.
b.

Toepassing in dit bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is opgesteld voor de realisatie van een woonwijk.
Met die ontwikkeling vindt een inpassing plaats zoals voorgeschreven in
deze provinciale regel (zie verder paragraaf 3.1.2 van deze toelichting).
c.

Toelichting op de provinciale regels

Gebiedsgericht sturen op ruimtelijke kwaliteit betekent voor de provincie
richting en ruimte geven aan een optimale wisselwerking tussen
ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedskwaliteit. Het kwaliteitsbeleid gaat
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uit van “ja, mits”: ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Dit geldt in principe voor het
grondgebied van de gehele provincie; dat wil zeggen zowel de groene
ruimte als de bebouwde ruimte. De provincie hanteert hierbij het
handelingskader ruimtelijke kwaliteit: een benadering die enerzijds
onderscheid maakt in drie soorten ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwe
bebouwing of nieuw gebruik van grond of bebouwing) naar gelang hun
impact op de omgeving. Anderzijds sluit deze de realisatie van bepaalde
soorten ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een bepaalde
beschermingscategorie uit. Dit betekent dat ruimtelijke ontwikkelingen
ten eerste moeten passen bij de aard en schaal van het gebied en ten
tweede moeten voldoen aan de relevante richtpunten van de
Kwaliteitskaart. Als een ontwikkeling niet past bij de aard of de schaal van
het gebied zijn ontwerpoptimalisaties, inpassingsmaatregelen of
aanvullende ruimtelijke maatregelen nodig om de ruimtelijke kwaliteit te
behouden of te verbeteren.
Beeldkwaliteitsparagraaf
Een bestemmingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk
maakt bevat een motivering. Deze is bij voorkeur vervat in een
beeldkwaliteitsparagraaf of -plan, waaruit blijkt dat de ruimtelijke
kwaliteit tenminste gelijk blijft. Dit is nodig als het gaat om een
ontwikkeling, waarbij de richtpunten van de kwaliteitskaart in het geding
zijn. Ook geldt deze als het gaat om een ontwikkeling die is gelegen op
gronden binnen een beschermingscategorie. Dit betekent dat bij een
bestemmingsplan voor een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand
stads- en dorpsgebied vrijwel altijd een beeldkwaliteitsparagraaf nodig is.
Bij een bestemmingsplan voor een ruimtelijke ontwikkeling binnen
bestaand stads- en dorpsgebied is dat vaak niet het geval. Er zijn
namelijk minder richtpunten voor het bestaand stads- en dorpsgebied dan
voor
het
gebied
daarbuiten.
Het
is
wenselijk
in
de
beeldkwaliteitsparagraaf in te gaan op de verschillende onderdelen van
het handelingskader ruimtelijke kwaliteit.
Gemeentelijke verantwoordelijkheid
Het handelingskader ruimtelijke kwaliteit biedt de gemeente een kader
voor het toepassen van maatwerk in het bestemmingsplan. Het is dus
uiteindelijk aan de gemeente in hoeverre de ruimte voor ontwikkeling, die
het kader biedt, ook daadwerkelijk wordt benut. De verordening stelt
alleen regels aan het gemeentelijk bestemmingsplan; particulieren
kunnen hier dus geen rechten aan ontlenen. Dus als het handelingskader
bijvoorbeeld ruimte biedt voor “inpassing” van nieuwe bebouwing in een
lint, wil dat niet zeggen dat de gemeente die ruimte ook moet bieden in
het bestemmingsplan. De gemeente is namelijk in eerste instantie
verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening en kan hierover dus
eigen beleid voeren, voor zover passend binnen de kaders van het
provinciaal beleid.
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III. Ecologische Hoofdstructuur
natuur (artikel 2.3.4)
a.

en

strategische

reservering

Voor dit bestemmingsplan relevante regels

Een bestemmingsplan voor gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS), onderverdeeld in bestaande en nieuwe natuur, waternatuurgebied
en ecologische verbinding, waarvan de plaats is aangegeven op Kaart 8
van de PVR 2014, wijst geen bestemmingen aan die de instandhouding en
ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze
gebieden significant beperken, of leiden tot een significante vermindering
van de oppervlakte, kwaliteit of samenhang van die gebieden.
b.

Toepassing in dit bestemmingsplan

In de nabijheid van het plangebied is een Ecologische Hoofdstructuur
aanwezig. Hieraan is invulling gegeven in de vorm van een van noord
naar zuid lopende strook met nieuw ontwikkelde natuur.

Figuur 4 – Kaart Ecologische Hoofdstructuur uit Verordening ruimte 2014,
plangebied rood omcirkeld (bron: provincie Zuid-Holland)

c.

Toelichting op de provinciale regels

De Ecologische Hoofdstructuur bestaat uit de bestaande bos- en
natuurgebieden,
nieuwe
natuurgebieden,
bestaande
en
nieuwe
landgoederen, ecologische verbindingen, de grote wateren en de
Noordzee. De realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is
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aangemerkt als een nationaal en provinciaal belang met als doel de
bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling van de
biodiversiteit.
Dit artikel geeft mede invulling aan de verplichting uit het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening om de bescherming van het NNN
vorm te geven bij provinciale verordening. In principe behoren bestaande
bebouwing, erven, tuinen en wegen met een gesloten verharding niet tot
het NNN. Deze verordening heeft uitsluitend betrekking op het deel van
het NNN, dat is gelegen op het land en in de regionale wateren. De grote
wateren en de Noordzee zijn door het Rijk begrensd in de voormalige
Nota Ruimte en voor de volledigheid ook weergegeven op de themakaart
EHS in de Visie ruimte en mobiliteit.

2.1.3

Beleid van de Rijksoverheid

2.1.3.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig. Daar streeft het
Rijk naar met een aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de
gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke
ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Een actualisatie van
het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid is daarvoor nodig. De verschillende
beleidsnota's op het gebied van ruimte en mobiliteit zijn gedateerd door
nieuwe politieke accenten en veranderende omstandigheden zoals de
economische crisis, klimaatverandering en toenemende regionale
verschillen onder andere omdat groei, stagnatie en krimp gelijktijdig
plaatsvinden. De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, welke op 22
november 2011 door de Tweede Kamer is aangenomen en begin 2012 in
werking is getreden, geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijken mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en
nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte formuleert het Rijk drie
hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig te
houden voor de middellange termijn (2028):
•

•
•

het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het
versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van
Nederland;
het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de
bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;
het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin
unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Het Westland is op de kaart van de nationale ruimtelijke hoofdstructuur
aangewezen als greenport (zie figuur hieronder).
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Figuur 5 – Nationale ruimtelijke hoofdstructuur; uitsnede Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte, plangebied rood omkaderd (bron: ministerie van
Infrastructuur en Milieu)

De Nederlandse open economie raakt steeds meer verweven met die van
sterke concurrenten als Duitsland, China en India. De kansen in het
internationale speelveld liggen vooral bij de zogenoemde topsectoren:
logistiek, water, hightech, creatieve industrie, energie, chemie en voedsel
en tuinbouw. Veel van die sectoren zijn geconcentreerd in de stedelijke
regio's rond de mainports, brainport en greenports. De ambitie is dat
Nederland in 2040 behoort tot de top 10 concurrerende landen van de
wereld door een goede ruimtelijk-economische structuur voor een
excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers. Dit betekent
onder andere een optimale internationale bereikbaarheid van stedelijke
regio's in 2040 en uitstekende (logistieke) verbindingen van de mainports
Rotterdam en Schiphol, de brainport Zuidoost Nederland en de greenports
met Europa en de rest van de wereld.
De meeste topsectoren concentreren zich in stedelijke regio's en dan
vooral in de stedelijke regio's rond de mainports, brainport en greenports.
Vanwege deze concentratie en de nationale baten die daarmee gemoeid
zijn, wil het Rijk in deze regio's extra inzetten op versterking van de
concurrentiekracht.
Hiervoor
wordt
een
gebiedsgerichte,
programmatische urgentieaanpak ingezet waarin afspraken over de
versterking van de ruimtelijk-economische structuur in brede zin worden
gemaakt met de decentrale overheden.
De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vertaald in het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro omvat alle
ruimtelijke rijksbelangen die juridisch doorwerken op het niveau van
bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het bundelen
van verstedelijking, de bufferzones, nationale landschappen, de
Ecologische Hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire terreinen,
mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met het Barro
maakt het Rijk proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en
gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten voldoen. Uit de regels en
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kaarten behorende bij de het Barro kan worden afgeleid welke aspecten
relevant zijn voor het ruimtelijke besluit. Voor het plangebied is de
volgende bepaling relevant:
1. Een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de
stedelijke regio's met een concentratie van topsectoren. In dit
kader blijft het Rijk gebiedsgerichte afspraken maken met de
stedelijke regio's (zoals Rotterdam) over de programmering van
verstedelijking (woningbouw), zowel kwantitatief als kwalitatief.
Toepassing op het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is niet in strijd met de rijksdoelen, zoals verwoord
in de structuurvisie.

2.1.3.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is door het Rijk normatief
vertaald naar het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, dat een
algemene maatregel van bestuur is op grond van artikel 4.3 van de Wet
ruimtelijke ordening. Dit besluit is laatstelijk op 1 juli 2016 gewijzigd.
Het besluit omvat alle ruimtelijke rijksbelangen, die juridisch doorwerken
op het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder
meer het bundelen van verstedelijking, de bufferzones, nationale
landschappen, de Ecologische Hoofdstructuur, de kust, de grote rivieren,
de militaire terreinen, de mainportontwikkeling van Rotterdam en de
Waddenzee.
Het “Kustfundament” is een van de nationale belangen, die terugkomt in
het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. De bepalingen van het
Barro zijn gericht op de realisatie en het behoud van een duurzaam
kustfundament met voldoende ruimte voor versterking van de zeewering
met behoud van natuurlijke waarden.
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2.2

Ruimtelijke-functionele structuur

2.2.1

Woningbouwplan Duingeest

Het plangebied ligt in het projectgebied van Duingeest. Dit project betreft
een uitbreidingslocatie ten zuidwesten van de kern Monster in de
gemeente Westland. In de huidige situatie is het plangebied een
braakliggend terrein.
In het gehele project Duingeest zullen maximaal 271 woningen worden
gerealiseerd. Dit maximum was al opgenomen in het voorheen geldende
bestemmingsplan
Duingeest
en
wordt
met
het
voorliggende
bestemmingsplan niet overschreden.
In het al bebouwde deel van het projectgebied Duingeest zijn al 105
woningen gerealiseerd. Daarnaast is met een omgevingsvergunning een
appartementengebouw met 52 appartementen mogelijk gemaakt. Met het
nu voorliggende bestemmingsplan worden maximaal 114 woningen
mogelijk gemaakt zodat het maximale woningaantal voor het hele
projectgebied Duingeest 271 blijft. Van die maximaal 114 woningen zullen
er maximaal 36 als appartementen worden gerealiseerd.
Tussen de ontwikkelaar BDP Ontwikkeling en de gemeente zijn in het
kader van de Woonvisie Westland afspraken gemaakt over het aantal
sociale woningen in het projectgebied Duingeest. In het al gerealiseerde
deel van dat gebied is al een aantal sociale woningen gerealiseerd. Op
basis van het voorliggende bestemmingsplan worden nog 36 sociale
huurappartementen en 16 bereikbare koopappartementen worden
gerealiseerd.

Figuur 6 – Huidige invulling van het plangebied
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Figuur 7 – Nieuwbouw, behorende bij het project Duingeest aan de oostzijde van
het plangebied

2.3

Gebiedsvisie

2.3.1

Flexibilisering van bestemmingsplan Duingeest

Het originele plan Duingeest i s als zodanig niet meer realiseerbaar
door gewijzigde marktomstandigheden. De veranderende markt vraagt
om de realisatie van andere woningtypen.

Vanwege het feit dat het bestemmingsplan Duingeest uit 2013 dusdanig
stringent is vormgegeven, is het niet mogelijk om, binnen de regels van
dat plan, af te wijken van het stedenbouwkundig plan.

Figuur 8 – Stedenbouwkundige aansluiting van het plangebied bij het reeds
gerealiseerde deel van het project
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Dit bestemmingsplan zorgt voor een flexibelere regeling voor de nog te
realiseren woongebieden van het project Duingeest, zodat het mogelijk is
om deels af te wijken van het stedenbouwkundig plan en het
beeldkwaliteitsplan. De nieuwe uitbreiding sluit stedenbouwkundig aan bij
de invulling van het al gerealiseerde deel van het project. De weg-,
water- en groenstructuur blijven ongewijzigd.

2.3.2

Parkeren

Parkeren voor bewoners van Duingeest is georganiseerd op eigen terrein,
in de voor- en zijtuinen en verscholen in parkeerkoffers.
Voor de appartementen wordt geparkeerd in een garage onder het
gebouw. Bezoekers parkeren langs de straten.
Voor de realisering van het project Duingeest is de parkeernormering van
toepassing zoals deze is opgenomen in het Westlands Verkeer en
Vervoersplan.

2.3.3

Beeldkwaliteitsplan

Voor de gewenste beeldkwaliteit in het gebied wordt verwezen naar het
eerder vastgestelde beeldkwaliteitsplan dat voor het bestemmingsplan
Duingeest is opgesteld. De daarin opgenomen stedenbouwkundige en
architectonische visie blijft onveranderd.
Duingeest is een groen binnenduinlandschap met plaats voor bebouwing.
Basis van het plan is een vernieuwd landschap met ruimte voor een
ecologische zone, ingericht met beplanting die past bij de natte
binnenduinrand. De inrichting van de openbare ruimte zal het groene
beeld zoveel mogelijk ondersteunen.
Om de groene beleving van het gebied te versterken, zijn dichte
erfafscheidingen in het straatbeeld en langs de paden te vermijden. De
gebouwen moeten de openbare ruimte op afwisselende wijze omlijsten.
De laagbouw staat aan de voorzijde van de kavels met daar tussendoor
het groen van de achtertuinen zoveel mogelijk zichtbaar. De bijgebouwen
liggen in beginsel ruim achter de voorgevellijnen. Gevraagd wordt
sprekende architectuur met fijne details, met aandacht voor subtiel reliëf,
bijzonder materiaalgebruik en verfijning in raampartijen en entrees.
Het gebied valt uiteen in meerdere ensembles, waarvan de grootste
bestaat uit de rijzige vrijstaande woningen, tweekappers en korte rijen,
die het afwisselend straatbeeld moeten dragen. Zij variëren op de
architectuur van het begin van de twintigste eeuw. Voor de
appartementen is een geheel eigen architectuur op zijn plaats met een
nadruk op een subtiel lijnenspel van gevels en balkons. Voor de laagbouw
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wordt met name gedacht aan baksteen in warme tonen, stuc in lichte
tinten en keramische pannen in rood of antraciet, maar ook aan hout en
glas, staal en andere metalen zoals zink.
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3

ONDERZOEK

3.1

Ladder voor duurzame verstedelijking

3.1.1

Wettelijk kader

In deze paragraaf is het bestemmingsplan getoetst aan de ladder voor
duurzame verstedelijking als neergelegd in artikel 3.1.6, tweede lid, van
het Besluit ruimtelijke ordening en als verder aangevuld in artikel 2.1.1
van de Verordening ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland.
De ladder voor duurzame verstedelijking is op 1 juli 2017 vereenvoudigd.
Op grond van het nieuwe artikel 3.1.6, tweede lid, moet in de toelichting
van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling
mogelijk maakt, de behoefte aan die ontwikkeling worden beschreven.
Indien de nieuwe stedelijke ontwikkeling is voorzien buiten het bestaand
stedelijk gebied, dan moet de behoefte op grond van een goede
ruimtelijke ordening worden gemotiveerd.
De provincies mogen deze wettelijke regel aanvullen. Deze aanvulling
mag echter niet in strijd zijn met het doel van de regel, namelijk
vereenvoudiging van de ladder zoals die vóór 1 juli 2017 luidde en
daarmee het loslaten van de norm “actuele regionale” behoefte en de drie
treden van de ladder.
De provinciale regeling in artikel 2.1.1 van de Verordening ruimte 2014
bevat nog wel de drie treden van de ladder. Gelet op bovenstaande uitleg
van de aanvullingsbevoegdheid van provincies, hoeft aan artikel 2.1.1
niet te worden getoetst voor zover deze regels in strijd zijn met – het
doel van – de wijziging van de wettelijke regeling.

3.1.2

Preliminaire toets

Bij de beoordeling of de ladder voor duurzame verstedelijking moet
worden toegepast, moet eerst nagegaan worden of er met
woningbouwplan Duingeest sprake is van een stedelijke ontwikkeling en
of dit plan een nieuwe stedelijke ontwikkeling betreft.
In antwoord op de eerste vraag moet worden vastgesteld, dat met het
bestemmingsplan een stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt,
namelijk woningbouw.
Het antwoord op de vraag of sprake is van een nieuwe ontwikkeling moet
zijn dat dit niet het geval is. Het criterium om de vraag te beantwoorden
vormt het begrip nieuwe stedelijke ontwikkeling (artikel 3.1.6, tweede lid,
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en artikel 1.1.1, eerste lid en onder i, van het Besluit ruimtelijke
ordening).
Volgens het onderliggende planologische regime was in het plangebied al
woningbouw mogelijk. Met de herziening van dat planregime met dit
bestemmingsplan wordt het aantal woningen niet vergroot en worden
geen andere functies toegevoegd of worden geen functies gewijzigd.
Gelet op deze feiten kan gesproken worden van een onbenutte
planologische mogelijkheid zodat er geen sprake is van een nieuwe
stedelijke ontwikkeling. In het kader van een ander bestemmingsplan van
de gemeente in een soortgelijke situatie is dit bevestigd in de uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24
februari 2016 (201506618/1/R6). Derhalve is de ladder voor duurzame
verstedelijking niet van toepassing.
Mede gelet op de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is de ladder
voor duurzame verstedelijking in dit bestemmingsplan wel toegepast.
Het woningbouwplan Duingeest ligt niet in bestaand stedelijk gebied. In
dit bestemmingsplan kan dus niet worden volstaan met een beschrijving
van de behoefte aan ontwikkeling.

3.1.3

Motivering van de behoefte aan ontwikkeling

In de provinciale Verordening ruimte 2014 is bepaald, dat gedeputeerde
staten bij de aanvaarding van een regionale visie kunnen aangeven in
hoeverre de ladder voor duurzame verstedelijking op regionaal niveau
geheel of gedeeltelijk is doorlopen. In de toelichting bij het
bestemmingsplan kan – volgens de provinciale regels – in dat geval
worden verwezen naar die regionale visie, als motivering of gedeeltelijke
motivering van het aanwezig zijn van de actuele regionale behoefte.
Voor zover de hiervoor genoemde aanvaarding door gedeputeerde staten
het voorliggende bestemmingsplan betreft, is de regionale Woonvisie
woningmarktregio Haaglanden 2017-2021 in 2017 aanvaard. Daarvoor
gold de regionale woonvisie die door de provincie op 3 november 2015
was aanvaard en welke aanvaarding gold tot de aanvaarding van de
woonvisie van 2017.

3.1.4

Aanvulling in regels provinciale verordening

In de provinciale Verordening ruimte 2014 zijn verder de volgende
voorwaarden opgenomen om te kunnen voldoen aan de – laatste
beoordelingstrede – van de ladder voor duurzame verstedelijking:
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-

-

er wordt gebruik gemaakt van locaties die passen in de
doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie
ruimte en mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1 van de Verordening ruimte
2014 van toepassing is, en
er wordt gebruik gemaakt van locaties die zijn opgenomen in het
Programma ruimte, voor zover het gaat om locaties groter dan 3
hectare.

De ontwikkeling past in de doelstellingen en richtpunten van de
kwaliteitskaart van de provinciale Visie ruimte en mobiliteit. Naast
woningbouw krijgt in het plangebied van het project Duingeest de
Ecologische Hoofdstructuur gestalte en zal het watersysteem worden
vernieuwd naar de normen van de Kaderrichtlijn Water en het
Waterbeheerplan van het Hoogheemraadschap van Delfland. In de totale
context van woningbouwproject Duingeest zal in het woningbouwplan
voldoende groen worden gerealiseerd. Het totale woningbouwplan
Duingeest voldoet, samenvattend, aan de provinciale norm van behoud
en vergroting van biodiversiteit.
Het totale woningbouwproject Duingeest is opgenomen in het Programma
ruimte van de provincie. Zodoende is tevens het bouwplan van het
appartementengebouw, als onderdeel daarvan, daarin opgenomen.

3.2

Bedrijven en milieuzonering

3.2.1

Wettelijk kader

a.

Algemeen

De Wet milieubeheer beoogt milieuhinder ten gevolge van bedrijfsmatige
activiteiten ten opzichte van gevoelige functies, zoals (bedrijfs-)
woningen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, kinderopvang en
dergelijke, te voorkomen. Alle bedrijfsmatige activiteiten die in potentie
hinder kunnen veroorzaken worden door middel van vergunningen of
meldingen op basis van de Wet milieubeheer gereguleerd.
In aanvulling op deze vergunningen of meldingen voorziet een “goede
ruimtelijke ordening” eveneens in het voorkomen van onvoorzienbare
hinder bij gevoelige functies en wel door bij nieuwe ontwikkelingen
voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten
en gevoelige functies. Bedrijfsmatige activiteiten zijn volgens de VNGpublicatie “Bedrijven en milieuzonering” (2009) ingedeeld in een aantal
categorieën met bijhorende minimaal gewenste afstanden tot
milieugevoelige functies. De indeling van de activiteiten is gebaseerd op
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de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Per milieucategorie geldt een minimaal gewenste afstand,
namelijk de richtafstand. Deze richtafstand geldt tussen enerzijds de
grens van de bestemming die bedrijven (of andere milieubelastende
functies) toelaat en anderzijds als uiterste situering van de gevel van een
woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunningsvrij bouwen
mogelijk is. In een bestemmingsplan moet rekening worden gehouden
met de verhouding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies
(milieuzonering).
b.

Milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij
de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige
functies (zoals bijvoorbeeld woningen):
a.
b.

ter plaatse van deze gevoelige functies een goed woon- en
leefmilieu wordt gegarandeerd;
rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en de milieuruimte
van de betreffende bedrijven.

Op basis van eerdergenoemde VNG-publicatie kan worden bepaald in
hoeverre de inrichtingen en bedrijven beperkend kunnen zijn voor het tot
stand brengen van een goed woon- en leefmilieu in hun omgeving. In
deze uitgave zijn per (milieu)categorie voor bedrijvigheid richtafstanden
genoemd, die kunnen worden aangehouden teneinde de hinderlijke
invloed van bedrijfsactiviteiten op gevoelige functies te beperken. Hiertoe
wordt een zestal milieucategorieën onderscheiden. Per milieucategorie is
een richtafstand opgenomen, welke ten opzichte van in de omgeving
aanwezige gevoelige bestemmingen dient te worden aangehouden. Deze
richtafstand is gebaseerd op de als gevolg van de bedrijfsactiviteiten te
verwachten milieuhinder (vanwege geur, geluid, stof of gevaar). In
onderstaande tabel zijn de VNG-richtafstanden voor milieubelastende
functies gegeven, zoals deze gelden ten opzichte van een rustige
woonwijk en van een gemengd gebied.

Milieucategorie:

Afstand tot rustige woonwijk:

Afstand tot gemengd
gebied:

Categorie 1

10 m

0m

Categorie 2

30 m

10 m

Categorie 3.1

50 m

30 m

Categorie 3.2

100 m

50 m

Figuur 9 – Richtafstanden tot een rustige woonwijk en tot een gemengd gebied

Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe
van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen
vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Een
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gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging.
Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca
en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied
worden beschouwd.

3.2.2

Verkennend onderzoek

Het plangebied moet worden aangemerkt als een rustige woonwijk,
aangezien het een woonwijk is die wordt ingericht volgens het principe
van functiescheiding. Langs de zuidwest- en noordoostrand van het
gebied is weinig verstoring. Het aanliggende gebied is ingericht of
bestemd als natuurgebied en woongebied. Het plangebied grenst in het
zuiden aan het bedrijventerrein Monster.
Het bedrijventerrein is voorzien van de milieucategorie 3.1. Hiervoor geldt
een minimale richtafstand van 50 meter. De bedrijfsbestemmingen zijn
gelegen op een afstand van meer dan 150 meter. Hiermee vormt het
bedrijventerrein geen belemmering voor de realisatie van het project. Het
nabijgelegen themapark “De Westlandse Druif” is aan te merken als een
museum. Hiervoor geldt een richtafstand van minimaal 10 meter. Het
themapark is gelegen op 30 meter van het plangebied. Hiermee vormt
het themapark ook geen belemmering voor de realisatie van het project.

3.3

Waterhuishouding

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening moet voor alle ruimtelijke
plannen een “watertoets” worden uitgevoerd. Dit is bepaald in artikel
3.1.6, eerste lid en onder b., van het Besluit ruimtelijke ordening. De
watertoets is een proces dat als doel heeft om waterhuishoudkundige
doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing te
nemen. Dit proces is verplicht bij alle waterhuishoudkundige relevante
ruimtelijke plannen en besluiten. De werkzaamheid ervan is afhankelijk
van een proactieve opstelling van initiatiefnemers en waterbeheerders in
de initiatiefase van een ruimtelijk plan. Voorafgaand aan de
besluitvorming dient gemotiveerd te worden aangegeven op welke manier
rekening is gehouden met het advies van de waterbeheerder. De
initiatiefnemer verantwoordt zodoende de ruimtelijke keuzes ten aanzien
van het aspect water.
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3.3.1
a.

Beleidskader
Handreiking watertoets voor gemeenten

Op 14 april 2014 (laatstelijk herzien op 7 juli 2016) is de nieuwe
“Handreiking watertoets voor gemeenten” vastgesteld. De nieuwe
handreiking biedt gemeenten, adviesbureaus en projectontwikkelaars
handvatten voor de invulling van het proces en de inhoud van de
watertoets voor ruimtelijke plannen op gemeentelijk niveau. 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.
In dit bestemmingsplan is rekening gehouden met de handreiking door
middel van het toepassen van de watertoets. In paragraaf 3.3 van deze
toelichting is tevens beschreven op welke wijze rekening is gehouden met
de gevolgen van dit bestemmingsplan voor de waterhuishouding.
b.

Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015

In het Provinciaal Waterplan Zuid-Holland zijn de opgaven van de
Europese kaderrichtlijn Water, het nationaal Bestuursakkoord Water en
het Nationale waterplan vertaald naar strategische doelstellingen voor
Zuid-Holland. Het Waterplan heeft vier hoofdopgaven:
a.
b.
c.
d.

waarborgen van de waterveiligheid;
zorgen voor mooi en schoon water;
ontwikkelen van duurzame zoetwatervoorziening;
realiseren van een robuust en veerkrachtig watersysteem.

In het plan zijn deze opgaven verder uitgewerkt in 19 thema's en voor
drie
gebieden,
in samenhang
met
economische,
milieu- en
maatschappelijke opgaven. Dit leidt tot een integrale visie op de
ontwikkeling van de Zuid-Hollandse Delta, het Groene Hart en de
Zuidvleugel van de Randstad.
In het Actieprogramma Water staat concreet wat de provincie doet om de
beoogde resultaten in 2015 te kunnen behalen. Het gaat vooral om het
uitwerken van nieuwe beleidskaders, het bewaken van de voortgang en
regie op gebiedsprojecten. De daadwerkelijke uitvoering van projecten
wordt verzorgd door de waterschappen. De provincie beschrijft wat er de
komende jaren moet gebeuren. De waterschappen bepalen voor hun
eigen karakteristieke beheergebied hoe zij dat doen.
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c.

Waterbeheerplan 2016-2021

Een waterbeheerder is op grond van artikel 4.6 van de Waterwet verplicht
om voor de onder zijn beheer staande watersystemen een beheerplan
vast te stellen. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft haar nieuwe
waterbeheerplan voor de periode 2016-2021 vastgesteld op 19 november
2015.
In het waterbeheerplan worden kaders gesteld voor, onder andere, de
waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast. Deze onderdelen
van het beheer van het watersysteem zien tevens op het plangebied,
waarin de waterkering zal worden verlegd en waarin een opgave voor
waterberging aanwezig is. Hierbij worden oplossingen gegeven voor
maatregelen in de waterhuishouding, de chemische en ecologische
waterkwaliteit en de interactie tussen watersysteem en waterketen
(rioolgemalen, hemelwater). Specifiek werkt dit beleid door op het gebied
van het veilig maken, het toetsen en het beheer van waterkeringen.
Kadeverbetering
en
ophogen
van
keringen
zijn
genoemde
uitvoeringsmaatregelen.
Het Hoogheemraadschap van Delfland kijkt hierbij nadrukkelijk naar een
doelmatige uitvoering daarvan, waarbij ambities, kosten en het tempo op
een evenwichtige manier zijn afgewogen. Deze kerntaken worden
uitgevoerd ten behoeve van het behouden en verbeteren van de
leefomgeving voor inwoners, medeoverheden, bedrijven en de
natuurwaarden in het beheergebied, aansluitend bij de beleving en de
behoeften vanuit de maatschappij. De belangrijkste uitdaging daarbij is
dat mensen zich in de komende jaren bewust worden van het water om
hen heen, van de gevolgen van klimaatverandering en van hun eigen
gedrag.
Deze onderdelen van het beheer van het watersysteem zijn tevens van
belang voor het plangebied, waar de westelijk gesitueerde waterkering
(zeewering) nabijgelegen is.
Het “Kustfundament” is een van de nationale belangen, die terugkomt in
het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. De bepalingen van het
Barro zijn gericht op de realisatie en het behoud van een duurzaam
kustfundament met voldoende ruimte voor versterking van de zeewering
met behoud van natuurlijke waarden. Ook moet nieuwe bebouwing in
onbebouwd gebied van het kustfundament zoveel als mogelijk worden
voorkomen. De begrenzing van deze primaire keringen en de
bijbehorende zones worden in de keuren en leggers van de
waterschappen beschreven en benoemd.
Een zeewering, zoals de duinenpartij nabij het plangebied, bestaat uit een
aantal zones waarbij de bepalingen uit de Keur van toepassing zijn. In de
legger “Zeewering” van het Hoogheemraadschap van Delfland wordt de
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ligging van de zones duidelijk. Drie zones zijn hierbij van belang: het
waterstaatwerk zelf, de bijbehorende beschermingszone en het profiel
van vrije ruimte. Op gronden binnen de leggerzonering gelden
beperkingen op grond van de Keur.
Inmiddels heeft de beheerder van de waterkering de bijbehorende legger
gewijzigd. De daadwerkelijke beschermingszone van de zeewering is in
westelijke richting verschoven, waardoor de vereiste beschermingszone
buiten de grenzen van het bestemmingsplan is komen te liggen.
Het opnemen van een beschermingsregime voor de zeewering is dan ook
niet meer noodzakelijk.

Figuur 10 – De zones van de zeewering nabij het plangebied (bron: legger
Hoogheemraadschap van Delfland)

d.

Waterwet

Algemeen
De bepalingen in het Barro stoelen voor een deel op hetgeen in de
Waterwet, vastgesteld op 22 december 2009, is vermeld. De Waterwet is
een bundeling van acht voorgaande waterbeheerwetten, die inhoudelijk
over zaken als waterverontreiniging, grondwater, keringen en
waterstaatswerken
gaat.
Onderliggende
regelgeving,
zoals
het
Waterbesluit (algemene maatregel van bestuur), de Waterregeling
(ministeriële regeling) of verordeningen van waterschappen en provincies
zijn hierbij tevens van belang. De belangrijkste functie van de Waterwet
is het stellen van normen voor watersystemen, om uiteindelijk
onaanvaardbare wateroverlast te voorkomen. Ook worden normen
genoemd ten aanzien van de bergings- en afvoercapaciteit van de
regionale watersystemen. Daarnaast wordt waterbeheerders middels deze
wet verplicht om aan een aantal belangrijke waterkwaliteitseisen
(chemisch en ecologisch) te voldoen. Tevens zijn normen aangegeven
voor het Deltaprogramma, waarbij ambities worden genoemd en
maatregelen om de gewenste waterkwaliteit en waterveiligheid te
waarborgen.
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Toepassing op het bestemmingsplan
Voor dit bestemmingsplan is van belang welke veiligheidsnormen gelden
voor de in de wet bepaalde dijkringen. Een dijkring is een stelsel van
primaire waterkeringen, dat, al dan niet tezamen met hoge gronden,
beveiliging biedt tegen overstroming, in het bijzonder door buitenwater.
De primaire waterkering langs de kust van Zuid-Holland valt onder
dijkring 14 (bijlage 1 en 1A van de Waterwet). Hiervoor geldt een
overschrijdingskans (de gemiddelde kans per jaar op een overstroming
van het door de dijkring beschermde gebied door het bezwijken van een
primaire waterkering) van 1/10.000 per jaar. Deze bepaalt daarmee de
veiligheidsnorm voor het desbetreffende kering.

Figuur 11 – Overzicht dijkringen en primaire waterkeringen (bron: Waterwet)

3.3.2

Waterberging

Het beschermingsniveau wateroverlast geeft aan, wat de kans is, dat het
peil van het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt
als gevolg van hevige neerslag. Om dit te voorkomen dient voldoende
waterberging te worden gerealiseerd.
Op het moment dat het vorige bestemmingsplan werd vastgesteld, werd
uitgegaan van de oude ABC-bergingsnormering. Deze norm was
gebaseerd op het type landgebruik, waarbij de bergingsnormen aangeven
hoeveel water per hectare aanwezig moet zijn om een bepaald
beschermingsniveau voor wateroverlast te kunnen garanderen. Door het
Hoogheemraadschap van Delfland is de waterberging voor stedelijk
gebied vastgesteld op 325 m3/ha, waarbij het gebied moet voldoen aan
het stedelijk beschermingsniveau van 1 per 100 jaar en een
verhardingspercentage geldt van 50%. Van deze eis mag worden
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afgeweken mits er wordt voldaan aan de maximale peilstijging op de
boezem. De maximaal toelaatbare peilstijging bedraagt 35 cm.
In het project Duingeest, dat met het oude bestemmingsplan Duingeest
mogelijk is gemaakt, gold een bergingsoverschot (surplus) van 2.676 m²,
berekend door middel van de oude ABC-normering (zie hieronder). Daar
is echter de ontwikkeling van het appartementencomplex, niet in dit plan
gelegen, met een overschrijding van het bouwvlak, niet bij opgeteld.
Daarnaast zijn met deze herziening geen bouwvlakken meer aanwezig.
De bouwvlakken zijn vervangen door een minimale afstandsmaat tot aan
de voorste perceelsgrens (waarbij de afstand overeenkomt met de oude
bouwvlakgrens) en een maximum te bebouwen oppervlakte van 60% van
het bouwperceel.

Figuur 12 – Berekening waterberging bestemmingsplan Duingeest (2013)

Het toekomstig berekende wateroppervlak is hierbij berekend op 13.658
m². Het toentertijd benodigde wateroppervlak is vastgesteld op 10.982
m². Dat wil zeggen dat er een overschot van 2.676 m² was ten aanzien
van het vorige bestemmingsplan:
Toekomstig wateroppervlak (13.658 m²) – benodigd wateroppervlak
(10.982 m²) = overschot (2.676 m²) in bestemmingsplan Duingeest.
Voor de realisatie van het appartementengebouw (welke buiten het
plangebied
van
dit
bestemmingsplan
valt),
middels
een
omgevingsvergunning afwijkend van het bestemmingsplan, is 109 m2
extra waterberging noodzakelijk. Zie hiervoor de onderstaande
berekening
Watersleutel
Totale oppervlakte:
Oppervlakte appartementencomplex:
Maximale peilstijging:
Benodigd wateroppervlak:

3338 m²
2146 m²
0,35 meter
109 m² (38 m³)
0 m²

Bestaand wateroppervlak:
Toekomstige benodigde waterbergingscapaciteit:

109 m²

Figuur 13 – Berekening waterberging voor appartementencomplex
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De realisatie van het appartementencomplex heeft derhalve geen
negatieve invloed op de bergingscapaciteit van het woningbouwproject
Duingeest, aangezien er een ruim overschot was (2.676 m²) aan die
capaciteit. De watersleutel voor dit plan komt uit op een wateroppervlak
van 109 m² dat van het overschot kan worden afgetrokken.
Na deze ontwikkeling is dus nog een overschot van 2.567 m² aanwezig
(2.676 m² - 109 m² = 2.567 m²). Voor deze berekening is gebruik
gemaakt van de tool “watersleutel” van het Hoogheemraadschap van
Delfland.
Verhouding verharding met het oude bestemmingsplan
In het oude bestemmingsplan Duingeest zijn voor de bestemmingen
Woongebied bouwvlakken opgenomen. Gebouwen mogen alleen binnen
het bouwvlak worden gerealiseerd.
De bouwvlakken bevinden zich op 3 meter van de voorste perceelsgrens.
Daarnaast is in dat bestemmingsplan maatvoering opgenomen met
betrekking tot bebouwing.
Het gemiddelde bebouwingspercentage voor grondgebonden woningen in
het gebied bedraagt 60% tot 65% (afhankelijk van het woningtype).
In het bestemmingsplan zijn geen regels opgenomen met betrekking tot
verharding. Met andere woorden, op basis van het bestemmingsplan
Duingeest (uit 2013) is het mogelijk de gehele bestemming woongebied
te verharden.
In dit bestemmingsplan zijn geen bouwvlakken opgenomen, maar is
bepaald dat de minimale afstand van de gevel van het grondgebonden
hoofdgebouw tot aan de voorerfgrens minimaal 3,00 meter bedraagt.
Daarnaast is opgenomen dat het bouwperceel voor maximaal 60%
bebouwd mag worden.
Hiermee is het totale te bebouwen oppervlak van het gebied gelijk aan
het maximum te bebouwen oppervlak uit het plan Duingeest uit 2013.
Ook in dit plan is geen regeling opgenomen met betrekking tot
verharding.
Het totaal te bebouwen en te verharden oppervlak in beide plannen wijkt
niet af, waardoor geconcludeerd kan worden dat de flexibilisering van het
plan Duingeest geen invloed heeft op de benodigde waterberging in het
gebied.
Het project Duingeest heeft nog steeds een surplus van 2.567 m² aan
oppervlaktewater.

3.3.3

Waterkwaliteit en ecologie

De waterkwaliteit zal voor een belangrijk deel worden bepaald door de
kwaliteit van het boezemwater in het beheersgebied van Delfland. De
kwaliteitsverbetering is dan ook voor een belangrijk deel afhankelijk van
de vermindering van verontreiniging in gebieden elders, zoals door
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glastuinbouw, overstorten van riolering, diffuse bronnen en stedelijk
gebied.
Door de veranderde functie van het plangebied ten tijde van de realisatie
van het project Duingeest van glastuinbouw naar woningbouw is de
kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd. Dit plan behelst alleen de
flexibilisering van de woningtypologieën; het zal dan ook geen invloed
hebben op de waterkwaliteit en ecologie in het gebied.

3.3.4

Beheer en Onderhoud

De onderhoudswerkzaamheden aan het nabijgelegen boezemkanaal de
Vlotwatering worden door het Hoogheemraadschap van Delfland
uitgevoerd. Het onderhoud van de overige watergangen is in onderhoud
bij de aangelanden.

3.3.5

Voorkomen van wateroverlast

Er is, ten opzichte van de oude planologische mogelijkheden van het
bestemmingsplan Duingeest uit 2013, geen sprake van een toename van
verharding bij de voorgenomen ontwikkeling. In dat kader treden geen
wijzigingen op voor de mogelijkheden van de infiltratie van hemelwater.

3.3.6

Hemelwater

Het beheer van de hoofdwatergang de Vlotwatering wordt uitgevoerd
door het Hoogheemraadschap van Delfland. Voor het beheer van de
nieuw aan te leggen watergang en ecozone zal overleg en afstemming
plaatsvinden tussen de ontwikkelaar en de gemeente.

3.3.7

Afvalwaterketen

De riolering voor het project Duingeest is nader uitgewerkt in een
rioleringsplan. Als basis voor dit rioleringsplan dient het gemeentelijk
rioleringsplan van de gemeente Westland. Het rioleringsplan zal voldoen
aan de Leidraad Riolering West-Nederland, de Leidraad aan- en
afkoppelen verhard oppervlak en de Beslisboom aan- en afkoppelen
verharde oppervlakten (2003).
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Dit betekent voor Duingeest dat in overleg met het Hoogheemraadschap
van Delfland een zogenaamd gescheiden rioleringsstelsel is aangelegd. Er
worden geen uitlogende materialen (zink of bitumineuze materialen)
gebruikt. Het afstromend regenwater van verhardingen (wegen en
parkeerterreinen)
wordt
via
infiltratie
of
bezinking
op
het
oppervlaktewater geloosd. De afvoer van het huishoudelijk afvalwater en
ander vuil water is aangesloten op de bestaande gemeentelijke riolering.
Het afvalwater wordt afgevoerd naar afvalwaterzuiveringsinstallatie
Harnaschpolder. De capaciteit van de riolering richting Harnaschpolder is
voldoende. De nieuwe woningen zullen worden aangesloten op het
bestaande afvalwatersysteem van Duingeest.

3.3.8

Grondwaterbescherming

Het plangebied ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of
grondwaterwingebied. Ten tijde van de bestemmingsplanprocedure van
Duingeest is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van de
grondwaterstromen in het gebied, als gevolg van de realisatie van het
project.
De stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerend pakket
wordt sterk beïnvloed door de grondwateronttrekking van DSM Gist in
Delft. Ter plaatse wordt op basis van de Grondwaterkaart van Nederland
een stijghoogte van circa NAP 0,0 m tot NAP + 0,5 m gevonden. De
grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is oostelijk in de
richting van DSM Gist in Delft. DSM Gist is voornemens in de toekomst de
grondwateronttrekking te stoppen, waardoor de grondwaterstroming zal
veranderen. De gevolgen hiervan op het plangebied zijn niet bekend.
Ten aanzien van het optreden van kwel zijn ter plaatse van het
plangebied geen onderzoeken uitgevoerd. Uit het Peilbesluit Boezemland
blijkt dat in de regio 's-Gravenzande/Monster een lichte kweldruk
aanwezig is (van 0,04 tot 0,16 mm/etmaal). Het gaat hierbij om zoute
kwel. Door de grondwateronttrekking van DSM Gist in Delft neemt de
kweldruk af. In het gebied zijn verder vanuit het verleden geen gegevens
bekend over grondwateroverlast. DSM Gist zal op termijn de onttrekking
gaan verminderen of stopzetten, waardoor de kweldruk kan veranderen.
De realisatie van alle woningen is destijds meegenomen in het
desbetreffende onderzoek. Het huidige plan betreft enkel de flexibilisering
van de woningtypologieën. Deze flexibilisering zal geen negatief effect
hebben op de grondwaterstromen in het gebied.
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3.4

Bodemkwaliteit

3.4.1

Wettelijk kader

De Wet bodembescherming ziet, vanuit een goed milieubeheer, op de
bodembescherming en bodemsanering. Met deze wet moet rekening
worden gehouden met het ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke
plannen. In een bestemmingsplan dat voorziet in ruimtelijke ontwikkeling,
moet verantwoord zijn dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is op grond
van de bodemkwaliteit voor die ruimtelijke ontwikkeling.

3.4.2

Verkennend onderzoek

In het kader van de procedure ten behoeve van het bestemmingsplan
Duingeest is in 2012 onderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. Op
basis van deze onderzoeksresultaten (uit 2012) kan geconcludeerd
worden dat:
-

op het maaiveld en in de opgeboorde grond visueel geen
asbestverdachte materialen zijn waargenomen;

-

plaatselijk in de bovengrond ten hoogste licht verhoogde gehalten
aan kwik, lood, zink en OCB’s zijn aangetroffen;

-

in de ondergrond geen verontreinigingen met geanalyseerde
parameters zijn aangetoond;

-

in het grondwater licht verhoogde gehalten aan enkele zware
metalen en naftaleen zijn aangetoond en plaatselijk een sterke
verontreiniging met nikkel; en

-

op basis van de onderzoeksresultaten het uitvoeren van een nader
bodemonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.

Desondanks bestaat er op grond van de milieuhygiënische bodemkwaliteit
geen bezwaar met betrekking tot de destijds voorgenomen
bestemmingswijziging naar “Wonen”.
Op 31 oktober 2016 is door VanderHelm Milieubeheer B.V. tevens een
actualiserend historisch vooronderzoek ten aanzien van de bodem verricht
ter plaatse van een deel van het ontwikkelingsgebied van Duingeest te
Monster. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden met betrekking tot de
voorgenomen herontwikkeling naar de woonbestemming met tuin. Dit zijn
globaal de gronden ten behoeve van het appartementencomplex,
waarvoor een omgevingsvergunning verleend is.
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Op basis van de onderzoeksresultaten van dit onderzoek wordt
geconcludeerd dat zowel op de onderzoekslocatie zelf als in de directe
omgeving (binnen een straal van 50 meter) geen potentieel bedreigende
activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden in de periode na mei
2009. Gezien de resultaten van het historisch onderzoek wordt het nemen
van vervolgacties in de vorm van het uitvoeren van een oriënterend of
verkennend
bodemonderzoek
in
relatie
tot
de
voorgenomen
herontwikkeling niet noodzakelijk geacht.
Aangezien de huidige bestemming “Wonen” betreft en deze bestemming
met het huidige bestemmingsplan niet wijzigt, voldoet het plan aan de
eisen die zijn gesteld voor de bodemkwaliteit.
De volledige resultaten van beide onderzoeken zijn opgenomen in
Bijlagen 1 en 2 van dit bestemmingsplan.
Uitvoerbaarheid
Er heeft verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden. Voor de
uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is het van belang om vast te
stellen of de bodemkwaliteit zodanig is, dat de ruimtelijke ontwikkeling
mogelijk is of mogelijk gemaakt kan worden.
Uit de twee onderzoeken blijkt, dat op basis van de onderzoeksresultaten
het uitvoeren van een nader bodemonderzoek niet noodzakelijk wordt
geacht. Daarmee kan geconcludeerd worden, dat het bestemmingsplan
op het vlak van bodemkwaliteit uitvoerbaar is.

3.5

Geluidskwaliteit

3.5.1

Wettelijk kader

Met de Wet geluidhinder wordt, vanuit een goed milieubeheer, een aantal
specifieke geluidsgevoelige bestemmingen beschermd zoals woningen,
onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De geluidszonering
die door deze wet wordt voorgeschreven, ligt rondom bedrijventerreinen,
langs wegen voor wegverkeer, langs spoor-, tram- en metrowegen en
rondom of langs andere geluidsoverlast veroorzakende objecten. Aan de
geluidsbelasting op de (gevels van de) geluidsgevoelige objecten worden
grenzen gesteld ter wille van het woon- en leefklimaat.
In het algemeen is een geluidsbelasting op de gevel van een bestaande
woning tot een maximum van 55 dB(A) toegestaan. Op andere
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geluidsgevoelige objecten kan die norm anders zijn. De wet kent de
aanname dat het
gebruik van een
autoweg
waarvoor
als
verkeersmaatregel een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt, geen
ongeoorloofde geluidsbelasting teweegbrengt.
In een bestemmingsplan dat voorziet in ruimtelijke ontwikkeling, moet
verantwoord zijn dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is op grond van
toelaatbare geluidhinder ten opzichte van geluidsgevoelige objecten. Op
grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient rekening te worden
gehouden met de zogeheten geluidszonering.

3.5.2

Beleidskader

Actieplan geluid provinciale wegen 2013-2018 (2014)
a.

Doel en inhoud actieplan

Het Actieplan geluid provinciale wegen 2013-2018 van de provincie ZuidHolland is opgesteld op basis van artikel 122 van de Wet geluidhinder en
vloeit voort uit de Europese Richtlijn omgevingslawaai.
Genoemde richtlijn richt zich vooral op het vaststellen, beheersen en waar
nodig verlagen van geluidniveaus in de leefomgeving. Uit de richtlijn
volgen de volgende verplichtingen voor provinciale wegen:
1.

inventarisatie: het inventariseren van de blootstelling
omgevingslawaai door middel van geluidsbelastingkaarten;

aan

2.

actie: het vaststellen en uitvoeren van actieplannen om
omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken; de plannen
moeten
vooral
gericht
zijn
op
plaatsen
waar
hoge
blootstellingniveaus schadelijke effecten kunnen hebben voor de
gezondheid van de mens; ook moeten ze een goede geluidskwaliteit
handhaven;

3.

communicatie:
het
voorlichten
van
het
publiek
over
omgevingslawaai en de effecten daarvan; daarbij hoort het
publiceren van de geluidsbelastingkaarten en het houden van
inspraak over de actieplannen.

Om tot een verantwoorde keuze van een grens voor omgevingslawaai te
komen is aansluiting gezocht bij de Wet geluidhinder en de relevante
beleidsdocumenten. Daarnaast is de beoordelingssystematiek van de
GezondheidsEffect Screening (GES) in de afweging betrokken.
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De Wet geluidhinder biedt het wettelijk kader voor de toegestane
geluidbelasting van wegen voor geluidgevoelige bestemmingen,
waaronder woningen. Deze wet stelt grenswaarden aan de maximaal
toegestane geluidbelasting door aanleg of wijziging van een weg op basis
van de toekomstige geluidsituatie (10 jaar na de aanleg of wijziging van
een weg). In het kader van dit actieplan is van aanleg of wijziging van
een weg geen sprake en vindt er dus geen toetsing plaats aan die
grenswaarden. In dit kader is er sprake van verbeteringen van bestaande
situaties waarvoor in de Wet geluidhinder geen regels zijn opgenomen.
De wettelijke voorkeurswaarde in nieuwe situaties voor de geluidbelasting
van wegen bedraagt 48 dB. Als het niet mogelijk of doelmatig is om de
geluidbelasting voor geluidgevoelige bestemmingen terug te brengen tot
deze waarde kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld. De
normstelling is hier situatieafhankelijk. De gehanteerde grenswaarde is
53, 58, 63 of 68 dB. De aard van de situatie wordt bepaald door de
volgende aspecten:

-

is er sprake van buitenstedelijk of stedelijk gebied;
is er sprake van een nieuwe of een bestaande weg;
is er sprake van een nieuwe of bestaande woning.

Doel van het Europees en rijksbeleid is om de geluidsemissie van het
verkeer te verminderen. Dit wordt bereikt door steeds strengere eisen te
stellen aan de geluidsemissies van voertuigen en banden (in EU-verband),
en door onderzoek naar stillere wegdekverhardingen te stimuleren (door
de Nederlandse overheid). De Wet geluidhinder biedt in het
geluidonderzoek de mogelijkheid om op deze toekomstige geluidsreductie
te anticiperen door het toepassen van een aftrek. In het Reken- en
meetvoorschrift geluidhinder 2006 is nader aangegeven hoe hiermee om
te gaan, waarbij geldt:

-

2 dB aftrek voor wegen waarvoor de representatief te achten
snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;
5 dB aftrek voor de overige wegen.

Voor de meeste provinciale wegen is de snelheid van de lichte
motorvoertuigen 70 km/uur of meer en mag bij wettelijke toetsing dus
een aftrek van 2 dB worden toegepast, ofwel een 2 dB hogere
grenswaarde worden gehanteerd.
De verplichtingen uit de Richtlijn zijn door het Rijk verankerd in de Wet
geluidhinder en nader uitgewerkt in het Besluit omgevingslawaai. Hierin
zijn de regels opgenomen waaraan geluidsbelastingkaarten en
actieplannen moeten voldoen. Zo dienen geluidsbelastingkaarten
gegevens te bevatten over geluidcontouren en tabellen te bevatten met
het aantal woningen, inclusief het aantal bewoners, andere
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geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen. Dit alles wordt
weergegeven in stappen van 5 dB vanaf 55 dB overdag (Lden) en 50 dB in
de nacht (Lnight). Het actieplan dient het effect van de maatregelen op het
aantal bewoners van geluidsbelaste woningen aan te geven.
b.

Toepassing op het bestemmingsplan

De ’s-Gravenzandseweg tussen Monster en ’s-Gravenzande loopt ten
oosten van het plangebied. Het is tevens de provinciale weg N 211 die
ook richting Den Haag, Delft en Hoek van Holland gaat. Het is een weg
die wordt gecategoriseerd als 2 met bijna 26 miljoen voertuigpassages
per jaar. Ook het traject langs het plan Duingeest wordt genoemd in het
Actieplan. Daarbij zijn langs deze route reeds geluidsreducerende
maatregelen getroffen.

Figuur 14 – Kaart geluidsbelasting door verkeersbewegingen op N 211 (bron:
provincie Zuid-Holland)

3.5.3

Verkennend onderzoek

Op 4 november 2016 is door het bureau Goudappel Coffeng onderzoek
naar de geluidskwaliteit verricht. De resultaten van dat onderzoek zijn
hieronder samengevat.
De geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de provinciale weg N
211 (‘s-Gravenzandseweg) op de gevels van het appartementencomplex
is getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder. In beginsel dient de
geluidsbelasting te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er
geldt een maximale ontheffingswaarde van 63 dB.
Het bovengenoemde appartementencomplex is echter gelegen buiten het
plangebied van dit bestemmingsplan.
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In 2012 is daarnaast voor 24 woningen in het project Duingeest een
hogere waarde besluit genomen. Van deze 24 woningen zijn er inmiddels
13 gerealiseerd. De overige 11 woningen zijn gelegen binnen het
plangebied van het eerste appartementengebouw aan de platschelp.
De woningen in dit plangebied voldoen aan de normen uit de Wet
geluidhinder.
Daarnaast is de geluidssituatie ten gevolge van het verkeer op de wegen
met een maximum snelheid van 30 km/uur onderzocht. De
geluidsbelasting komt niet boven de voor gezoneerde situaties geldende
voorkeursgrenswaarde of de grenswaarde uit het gemeentelijk
geluidsbeleid. Daarmee is deze situatie acceptabel.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat ontheffing voor nieuwe hogere
waarden niet meer is benodigd.

3.6

Luchtkwaliteit

3.6.1

Wettelijk kader

Sinds 15 november 2007 zijn de huidige luchtkwaliteitseisen in de Wet
milieubeheer van kracht. Deze eisen zien op de kwaliteit van de lucht die
wij inademen en daarmee op het voorkomen van verslechtering van die
lucht als gevolg van diverse luchtverontreinigende stoffen zoals fijn stof
en stikstofdioxide (NO2). Met deze wet moet rekening worden gehouden
bij het ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke plannen. Het principe
daarbij is dat de luchtkwaliteit niet boven een bepaalde grenswaarde mag
verslechteren ten gevolge van die plannen, tenzij die verslechtering
elders in de nabijheid – of in het plangebied – wordt gecompenseerd (de
projectsaldering).
De wet kent een minimumdrempel voor gevallen die niet in betekenende
mate bijdragen aan concentratie in de buitenlucht van bijvoorbeeld fijn
stof. In de daartoe opgestelde Regeling niet in betekenende mate
bijdragen (luchtkwaliteitseisen) wordt een aantal soorten projecten
genoemd die nauwelijks van invloed zijn op de luchtkwaliteit.
Volgens artikel 5.16 van de Wet milieubeheer moet in een
bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt,
eveneens gemotiveerd worden dat met dat bestemmingsplan de
grenswaarden voor luchtkwaliteit in acht zijn genomen.

44

3.6.2

Verkennend onderzoek

Het woningbouwproject moet worden aangemerkt als woningbouwlocatie
zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit niet in betekenende mate
bijdragen (luchtkwaliteitseisen). In de Regeling niet in betekenende mate
bijdragen (luchtkwaliteitseisen) wordt zo een locatie aangewezen als
locatie die niet in betekenende mate van invloed is op de luchtkwaliteit
(voorschrift 3B.2 van Bijlage 3a van die regeling). De voorwaarde is, dat
die woningbouwlocatie, in geval van één ontsluitingsweg, netto niet meer
dan 1500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van twee
ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet
meer dan 3000 woningen omvat.
Gezien de aard en de omvang van het onderhavige project (maximaal
114 woningen met één ontsluitingsweg) is het dus uitgesloten, dat het
project leidt tot een in betekenende mate bijdragen aan de concentraties
fijnstof en NO2.
De luchtkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor de uitvoering
van het woningbouwproject, zoals is vastgelegd in artikel 5.16, lid 1
onder c, van de Wet milieubeheer.

3.7

Externe veiligheid

3.7.1

Wettelijk kader

Externe veiligheid is een begrip in het milieurecht en gaat over het
beheersen van de risico’s voor de omgeving bij gebruik, opslag en
vervoer over de weg, water en spoor en door buisleidingen van
gevaarlijke stoffen. Als gevaarlijke stoffen kunnen worden genoemd
vuurwerk, LPG en munitie. Het beleid en de wetgeving zijn erop gericht
om maatregelen te treffen om de risico’s van deze risicovolle activiteiten
te reguleren.
Voor dit bestemmingsplan is toetsing aan het Besluit externe veiligheid
inrichtingen, het Besluit externe veiligheid buisleidingen en het Besluit
externe veiligheid transportroutes van belang.
Door de gemeente Westland is geen routering vastgesteld. Het routeren
is alleen noodzakelijk als de basisregels uit de Wet vervoer gevaarlijke
stoffen niet leiden tot voldoende bescherming.
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In de gemeente Westland zijn op verschillende plaatsen munitie en
explosieven vanuit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er is een
gemeentelijke kaart opgesteld met mogelijk verdachte locaties en
vindplaatsen van explosieven.

3.7.2

Verkennend onderzoek

a.

Transport gevaarlijke stoffen over de weg

Grenzend aan het plangebied bevindt zich een route voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen. Deze route loopt over de provinciale weg N 211 (‘sGravenzandseweg/Emmastraat). Op 30 april 2012 zijn de risicocontouren
van de weg met behulp van RBMII berekend. De contour voor het
plaatsgebonden risico blijft op de weg N 211 zelf. Het gebied waar
beperkingen kunnen optreden als gevolg van de transportroute
gevaarlijke stoffen bedraagt 200 meter.
Dit gebied overlapt het plangebied grotendeels. Door realisatie van het
project Duingeest is de bevolkingsdichtheid en daarmee het groepsrisico
toegenomen. Het huidige groepsrisico en het groepsrisico na realisatie
van het project Duingeest zijn berekend.
Gezien de hoogte van het groepsrisico (kleiner dan 10% van de
oriëntatiewaarde) wordt volstaan met een beperkte verantwoording van
het GR, waarin aandacht wordt besteed aan zelfredzaamheid en
bestrijdbaarheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Over deze
aspecten is advies gegeven door de Veiligheidsregio Haaglanden
(referentie VRH2012/2769/MvV d.d. 29 maart 2012).
Gezien de bovengenoemde overwegingen ten aanzien van het
groepsrisico is bij de vaststelling van het bestemmingsplan Duingeest het
risico van de transportroute gevaarlijke stoffen in de nabijheid van
woonwijk Duingeest aanvaardbaar geacht.
Doordat het huidige plan alleen een flexibilisering van de
woningtypologieën betreft en er geen extra woningen worden
gerealiseerd ten opzichte van het oude plan Duingeest, is er geen sprake
van een verdere toename van het groepsrisico. Het aantal appartementen
neemt niet toe. Deze zijn dus al meegenomen in de verantwoording van
het groepsrisico bij de vaststelling van het bestemmingsplan Duingeest in
2013.
b.

Buisleidingen

In en in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen
buisleidingen. Toetsing aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen is
derhalve voor dit plan niet nodig.
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c.

Externe veiligheid inrichtingen

In en in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen risicovolle
inrichtingen in relatie tot kwetsbare objecten. Toetsing aan het Besluit
externe veiligheid inrichtingen is derhalve voor dit plan niet nodig.
d.

Ondergrondse explosieven

Voor de eventuele aanwezigheid van ondergrondse conventionele
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is op basis van de gemeentelijke
explosievenkaart bureauonderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt, dat in
het plangebied zulke explosieven niet aanwezig zijn.

3.8

Archeologische waarden

3.8.1

Wettelijk kader

In 1992 ondertekende Nederland tezamen met aan groot aantal Europese
landen het Verdrag van Valletta (Malta). Dit verdrag heeft als doel de
bescherming van het archeologisch erfgoed van Europa te bevorderen. In
Nederland heeft dit geleid tot een wijziging van de Monumentenwet 1988
alsmede tot een aanvulling op of wijziging van bepaalde artikelen in
enkele andere wetten. Deze zogenaamde Wet op de archeologische
monumentenzorg is op 1 september 2007 van kracht geworden. De
belangrijkste artikelen uit het Verdrag van Valletta die in de Nederlandse
wetgeving zijn overgenomen, zijn:
-

dat het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in situ)
dient te worden behouden (artikel 4 van het Verdrag);

-

dat
het
archeologisch
erfgoed
deel
uitmaakt
van
de
belangenafweging in het kader van ruimtelijke ordening (artikel 5);
en

-

het “veroorzakersprincipe” (artikel 6) dat inhoudt, dat de
verstoorder verantwoordelijk is voor het vroegtijdig (laten)
uitvoeren van noodzakelijk archeologisch (voor)onderzoek en de
financiering daarvan.

In de Nederlandse wetgeving wordt aan artikel 5 uit het Verdrag van
Malta invulling gegeven door middel van artikelen 38, 39 en 40 van de
Monumentenwet 1988. In deze artikelen is bepaald, dat het archeologisch
erfgoed beschermd dient te worden middels het bestemmingsplan.
Gemeenten moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening
houden met de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden.
Hieronder vallen zowel reeds bekende archeologisch waardevolle
gebieden als gebieden waarvoor een (verhoogde) archeologische
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verwachting
geldt.
Deze
waarden
krijgen
een
archeologische
(dubbel)bestemming in de planregels waaraan een vergunningstelsel is
gekoppeld. Op de planverbeelding wordt het gebied vastgesteld en in de
plantoelichting wordt een en ander toegelicht.
In artikel 41a van de Monumentwet 1988 is bepaald, dat de artikelen 39,
40 en 41, eerste lid, niet van toepassing zijn op plangebieden met een
oppervlakte kleiner dan 100 m2. Bij projecten die deze oppervlakte
overschrijden dient het archeologisch belang altijd te worden
meegewogen in de belangenafweging. Gemeenten kunnen van deze grens
afwijken, mits de redenen hiervoor goed onderbouwd kunnen worden. De
gemeente Westland maakt van deze mogelijkheid gebruik door op de
gemeentelijk archeologische beleidskaart (zie volgende paragraaf) zowel
naar boven als beneden af te wijken van de gestelde norm van 100 m2.
Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden die de
Monumentenwet 1988 vervangt. De hierboven aangehaalde artikelen van
die wet blijven echter op grond van het overgangsrecht van de
Erfgoedwet van kracht totdat de Omgevingswet in werking is getreden.

3.8.2

Gemeentelijk kader

Conform de Monumentenwet 1988 zijn overheden gehouden archeologie
op te nemen in ruimtelijke plannen. Op 26 juni 2012 heeft de gemeente
Westland haar archeologische beleidskaart vastgesteld. Op deze kaart is
weergegeven waar in de gemeente – en in welke mate – er kans is op het
aantreffen
van
archeologische
resten,
uitgedrukt
in
een
verwachtingszone. Aan deze verwachtingszones zijn ondergrenzen
gekoppeld, die aangeven wanneer archeologisch onderzoek vanwege een
voorgenomen ontwikkeling nodig is. De beleidskaart geeft een globaal
inzicht in de te verwachten archeologie; in het bestemmingsplan wordt
het beeld aangescherpt.
Het archeologiebeleid legt vast hoe de gemeente Westland met haar
bodemarchief omgaat. De gemeente Westland stelt met dit beleidsplan:
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-

ondergrenzen vast (uitgedrukt in oppervlakte en diepte) die
duidelijk aangeven of een initiatiefnemer dan wel vergunningaanvrager verplicht is om archeologisch vooronderzoek te laten
verrichten;

-

de in dit beleidsplan opgestelde normen vast teneinde deze normen
op te nemen in alle bestemmingsplannen;

-

de beleidskaart vast.

3.8.3

Verkennend onderzoek

Op basis van voornoemde wetgeving is onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid tot archeologische vondsten binnen de grenzen van het
totale project “Duingeest”. In overleg met de gemeentearcheoloog van de
gemeente Delft is geconcludeerd dat binnen het gebied “Duingeest” geen
archeologische resten van betekenis te verwachten zijn. Het
projectgebied “Duingeest” is derhalve vrij van archeologische
onderzoeksvereisten.
In de directe omgeving van het projectgebied zijn wel archeologische
vindplaatsen bekend, namelijk op de hoek van de Rijnweg en de
Wilhelminalaan en bij het Monsterse Geestje. In beide gevallen betreft het
sporen van oude greppels, kuilen en ploegsporen. In de kern Monster zijn
sporen aangetroffen uit de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen.
Deze gebieden liggen echter aan de oostzijde van het projectgebied. De
oostzijde van Duingeest is het al gerealiseerde deel van het project. Het
bestemmingsplan ziet alleen op het westelijke deel van het projectgebied.

3.9

Natuur

3.9.1

Wettelijk kader

a.

Algemeen

Op 1 januari 2017 zijn onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 en
de Flora- en faunawet vervangen door de Wet natuurbescherming. Deze
wet heeft tot doel:
a.

b.
c.

het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de
intrinsieke waarde, en het behouden en herstellen van de
biologische diversiteit;
het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter
vervulling van maatschappelijke functies, en
het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud
en beheer van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage
aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis,
mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

Op grond van deze wet moet het Rijk een nationale natuurvisie en
moeten provinciale staten een provinciale natuurvisie opstellen. Qua
object wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen:
-

Natura 2000-gebieden;
bijzondere nationale natuurgebieden; en
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-

in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.

De Natura 2000-gebieden zijn speciale, door de minister aangewezen,
beschermingszones op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
De provincie dient voor elk van deze gebieden een beheersplan op te
stellen.
Voor het opstellen van, onder andere, een bestemmingsplan dat,
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, significante
gevolgen kan hebben voor het Natura 2000-gebied, moet de raad een
passende beoordeling van de gevolgen van het plan voor het gebied
maken. Dit hoeft niet te gebeuren ingeval het bestemmingsplan een
herhaling of voortzetting is van een ander plan voor zover voor dat
andere plan een passende beoordeling is gemaakt en een nieuwe
beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan
opleveren over de significante gevolgen van dat plan.
Daarnaast wordt in de wet voorgeschreven, dat in het Natura 2000gebied zonder vergunning van gedeputeerde staten geen projecten
mogen worden gerealiseerd of handelingen mogen worden verricht die:
-

de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in
dat gebied kunnen verslechteren; of
die een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten
waarvoor dat gebied is aangewezen.

Een bijzonder nationaal natuurgebied is een gebied dat door de minister
is aangewezen onder andere ingeval in het gebied leefgebieden voor
vogels, natuurlijke habitats of habitats van soorten worden ontwikkeld of
verbeterd ter uitvoering van de compenserende maatregel die voortvloeit
uit de passende beoordeling.
De bescherming die de Wet natuurbescherming biedt voor in het wild
levende dieren en planten en hun directe leefomgeving wordt
onderscheiden in:
-

een beschermingsregime voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn;
een beschermingsregime voor plant- en diersoorten op grond van
de Habitatrichtlijn;
een beschermingsregime voor andere in het wild levende dieren en
planten, los van de twee genoemde Europese richtlijnen.

Van de in de wet genoemde verboden binnen deze beschermingsregimes
kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen of – op basis van de
provinciale verordening - vrijstelling.
b.

Programmatische aanpak stikstofdepositie (PAS)

Het doel van de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS), waarin
overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken, is ruimte
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maken voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder
stikstof.
Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof
(ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het
belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten.
Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen
aan te pakken. In de PAS werken overheden en maatschappelijke
partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook
economische ontwikkelingen mogelijk te maken.
De PAS moet de hoeveelheid stikstof in die gebieden omlaag brengen. Het
programma zorgt in natuurgebieden voor natuurbehoud. Daarnaast
krijgen economische activiteiten rondom Natura 2000-gebieden meer
ruimte.
De PAS trad onder de voormalige Natuurbeschermingswet 1998 op 1 juli
2015 in werking. Vanaf 1 januari 2017 is de PAS in de Wet
natuurbescherming verankerd.
c.

Natuurnetwerk Nederland

In het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden natuurgebieden onderling
tot een samenhangend netwerk verbonden, onder andere via ecologische
verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit:

-

bestaande natuurgebieden, reservaten en natuurontwikkelingsgebieden;
landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer;
en
robuuste verbindingen en grote wateren.

Het NNN is in het Natuurbeleidsplan geïntroduceerd en het beleid is in de
Nota Ruimte overgenomen. De juridische doorwerking van het rijksbeleid
van het NNN wordt in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
geborgd. De provincie is verantwoordelijk voor de aanwijzing, begrenzing
en de doelstelling van de NNN-gebieden in een verordening, in veel
gevallen een natuurbeheerplan. De provinciale verordening bevat tevens
regels voor bestemmingsplannen in het NNN. Dit betreft, conform de
Spelregels NNN, een regeling over compensatie, die er ten minste voor
moet zorgen dat er geen netto verlies aan oppervlakte, samenhang of
kwaliteit van het Natuurnetwerk Nederland optreedt en dat compensatie
op de juiste wijze plaatsvindt. Tot slot zorgt de provinciale verordening
ervoor dat de gemeente dit in de toelichting van het bestemmingsplan
verantwoordt.
Voor het NNN geldt tevens het “nee, tenzij”-principe: nieuwe activiteiten,
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die de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk
Nederland significant aantasten, zijn verboden, tenzij sprake is van groot
openbaar belang, er geen andere mogelijkheden voor realisatie zijn en de
negatieve gevolgen beperkt en gecompenseerd worden.

3.9.2
a.

Verkennend onderzoek
Beschermde plant- en diersoorten

In het kader van de geplande realisatie van nieuwbouw in het gebied
Duingeest te Monster gaan bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Uit
voorgaand ecologisch onderzoek (kenmerk : 212101/AQT 302b FF/ TG) is
gebleken dat het gebied potentieel geschikt leefgebied is voor de
beschermde
soorten
rugstreeppad,
zandhagedis,
broedvogels,
beschermde flora en vleermuizen.
Daarnaast grenst het gebied aan het Natura 2000-gebied “Solleveld &
Kappittelduinen” waarin de beschermde zandhagedis voorkomt. In het
verleden hebben in het gebied reeds meerdere flora- en fauna
onderzoeken plaatsgevonden.
Deze onderzoeken zijn inmiddels verouderd en dienden geactualiseerd te
worden.
Op verzoek van de provincie Zuid-Holland zijn de uitgevoerde
onderzoeken geactualiseerd en is tevens onderzoek uitgevoerd naar
beschermde soorten die vanuit het naastgelegen natuurgebied gebruik
kunnen maken van het plangebied.
Het soortgericht onderzoek is uitgevoerd om de af- dan wel aanwezigheid
van (essentiële) leefgebieden, groeiplaatsen en verblijfplaatsen van de
rugstreeppad,
beschermde
flora,
broedvogels,
zandhagedis
en
vleermuizen aan te tonen.
In het plangebied Duingeest zijn de beschermde soorten rugstreeppad,
gewone dwergvleermuis en huismus aangetroffen. Negatieve effecten op
de huismus worden uitgesloten. Om negatieve effecten voor de gewone
dwergvleermuis en rugstreeppad te voorkomen zullen mitigerende
maatregelen genomen worden.
Gewone dwergvleermuis
In het plangebied Duingeest is een belangrijke vliegroute en
foerageergebied van de gewone dwergvleermuis aanwezig. Deze bestaan
uit de watergangen in het plangebied. De watergangen maken deel uit
van de ecologische verbinding Poelzone en dienen daarom behouden te
blijven. Om de functionaliteit van de ecologische zone als vliegroute te
waarborgen worden maatregelen genomen.
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Rugstreeppad
Het plangebied Duingeest maakt deel uit van de functionele leefomgeving
van de rugstreeppad. In het gebied zijn zomer- en winterverblijfplaatsen
aanwezig en het plangebied wordt gebruikt voor migratie en dispersie van
de rugstreeppad. Ontheffing voor uitvoering van de werkzaamheden is
noodzakelijk. Voor het verkrijgen van een ontheffing dienen mitigerende
maatregelen genomen te worden om de negatieve effecten zoveel
mogelijk te voorkomen dan wel te beperken en dient de gunstige staat
van instandhouding van de soort gewaarborgd te worden.
De aanvraag voor vereiste vergunning is op 20 september 2017 ingediend
bij het bevoegd gezag.
Huismus
In de woningen aan de Platschelp 5 en aan de Monsterseweg 104 en 108
zijn verblijfplaatsen van de huismus aangetroffen. De woningen en
daarmee vaste verblijfplaatsen van de huismus blijven behouden.
Negatieve effecten op het leefgebied van de huismus zijn uitgesloten.
Algemene broedvogels
De nesten van vogels zijn beschermd tijdens het broeden. Om verstoring
van broedvogels te voorkomen wordt geadviseerd de werkzaamheden
buiten het broedseizoen (grofweg van maart t/m juli) uit te voeren.
Indien vogelnesten aangetroffen worden, dienen de werkzaamheden nabij
het nest uitgesteld te worden totdat de jongen uitgevlogen zijn.
Soorten van de lijst algemene vrijstellingen
Met het verwijderen van het aanwezige groen en het vergraven van grond
kunnen verblijfplaatsen van algemeen voorkomende soorten als huismuis,
egel en gewone pad verloren gaan. Voor het verwijderen van
verblijfplaatsen en het verstoren van algemene soorten geldt een
vrijstelling in het kader van de Wet natuurbescherming. De zorgplicht
blijft echter wel van toepassing.
Geconcludeerd kan worden dat door het nemen van voldoende passende
maatregelen (het nakomen van de zorgplicht, welke inhoudt dat iedereen
voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende
dieren en planten en hun leefomgeving), zoals hierboven aangegeven, de
realisatie van de ontwikkeling uitvoerbaar is en niet de goede ruimtelijke
ordening belemmert, die met dit bestemmingsplan wordt gegeven.
b.

Programmatische aanpak stikstofdepositie (PAS)

Het Natura 2000-gebied “Solleveld en Kapittelduinen” is opgenomen in de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Bij de vaststelling van de PAS is
ook een lijst met prioritaire projecten opgesteld die mogelijke effecten
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kunnen hebben op de Natura 2000-gebieden. Voor deze gebieden is in
het kader van de regeling een passende beoordeling en een planMER
uitgevoerd. Het woningbouwplan Duingeest (realisatie maximaal 300
woningen) is ook een prioritair project, zodat kan worden gesteld dat er al
een planMER is uitgevoerd met betrekking tot de effecten op het
voornoemde Natura 2000-gebied. Om alle mogelijke effecten naar
aanleiding van de flexibilisering van het voorheen vigerende
bestemmingsplan Duingeest alsnog in kaart te brengen is een onderzoek
verricht naar de stikstofdepositie door bureau Tauw op 22 november
2016. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in Bijlage 3 van
deze toelichting.
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de AERIUS Calculator, welk
instrument sinds 1 juli 2015 ter beschikking staat in het kader van de
programmatische aanpak stikstofdepositie (PAS) voor de berekening van
stikstofdepositie bij vergunningverlening en planvorming.
Er is niet voor gekozen om een extra aanvullende m.e.r.-beoordeling deel
te laten uitmaken van het bestemmingsplanproces. Voor nabij gelegen
projecten is op 3 december 2015 wel een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd,
waarbij is vastgesteld dat er voor geen van de relevante aspecten sprake
zal zijn van een aanzienlijk effect veroorzaakt door de realisatie van
nieuwe woningen. Gezien het feit dat beide projecten op een korte
afstand van elkaar zijn gelegen is de verwachting dat de conclusie van
een nieuwe m.e.r.-beoordeling voor het project gelijk zal zijn aan de
conclusie van de andere m.e.r.-beoordeling.
De conclusie van die vormvrije m.e.r.-beoordeling is dat er geen
noodzaak is om een m.e.r. te doorlopen in het kader van de
voorbereiding van de besluitvorming over de woningbouw in dat
projectgebied.

54

4

JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING

4.1

Standaarden ruimtelijke ordening

4.1.1

Wettelijk voorgeschreven standaardisering

De planregels en de planverbeelding van dit bestemmingsplan zijn
opgesteld overeenkomstig de RO-standaarden 2012, versie 1.3.1, zoals
wettelijk voorgeschreven in de ministeriële Regeling standaarden
ruimtelijke ordening 2012 (Staatscourant 2012, nr. 14821, Staatscourant
2013, nr. 33375, en Staatscourant 2014, nr. 29124). Daarnaast zijn in de
planregels de standaardregels opgenomen als geboden in artikelen 3.2.1,
3.2.2 en 3.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening. Voor het overige is
aangesloten bij regelingen uit de directe omgeving van het plan en de
gemeentelijke standaard.
Voor uitleg van die planregels wordt verwezen naar de toelichting op het
Besluit ruimtelijke ordening en de Regeling standaarden ruimtelijke
ordening 2012, in samenhang met de jurisprudentie over die uitleg.
Voorts is voor de gehanteerde begrippen aangesloten bij de voor dit
bestemmingsplan relevante begrippen uit het Besluit omgevingsrecht en
de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, een ander als mogelijk
gemaakt in de genoemde RO-standaarden 2012.

4.1.2

Aanvullingen op SVBP 2012

De planregels en planverbeelding van dit bestemmingsplan zijn
toegesneden op de specifieke behoefte aan planregulering voor het
gegeven plangebied. In het hierna volgende is de aan het
bestemmingsplan eigen plansystematiek toegelicht voor zover die een
aanvulling of een geoorloofde afwijking vormt van de Standaard
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012.
In het artikel met de Algemene gebruiksregels zijn indicatief die
handelingen genoemd die volgens het bestemmingsplan vallen onder het
algemene wettelijke verbod van artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke
ordening in samenhang met artikel 2.1, eerste lid en onder c., van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Die handelingen zijn in het
artikel met de Overige regels strafbaar gesteld met verwijzing naar de
Wet economische delicten.
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In het artikel met de Overige regels is een rangorde vastgesteld tussen
de dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen.

4.2

Crisis- en herstelwet

4.2.1

Toepasselijkheid Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet voorziet in de mogelijkheid om voor bepaalde
projecten een eenvoudiger procedure te volgen voor de besluitvorming
daarover. In artikel 1.1 worden, onder andere, als projecten genoemd die
welke zijn opgenomen in Bijlage I van de wet.
Het bestemmingsplan betreft een herziening van het geldende
bestemmingsplan Duingeest. Het onderhavige bestemmingsplan voorziet
niet in de bouw van extra nieuwe woningen.
De Crisis- en herstelwet is derhalve niet van toepassing op dit
bestemmingsplan.

4.3

Bestemmingsregeling

4.3.1

Inleidende regels

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN
Dit artikel definieert de begrippen die in het bestemmingsplan worden
gebruikt. Dit wordt gebruikt om interpretatieverschillen te voorkomen. In
het bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de standaard begrippen
van de gemeente Westland en de begrippen uit het bestemmingsplan
Duingeest. In afwijking hiervan is de definitie van het begrip peil.
Vanwege de ligging van de nieuwe woningen op een kleine kunstmatige
duin komen de woningen hoger dan de aansluitende weg te liggen. De
kunstmatige duin in het plangebied verschilt op sommige locaties van
hoogte. Om duidelijkheid te creëren met betrekking tot de maximale
(goot- en bouw-) hoogte van woningen is een afwijkende definitie van
peil opgenomen. Het peilniveau van de woningen is in de regels van dit
bestemmingsplan omschreven als de hoogte van de entree van het
gebouw.
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ARTIKEL 2: WIJZE VAN METEN
In dit artikel zijn de meetvoorschriften opgenomen.

4.3.2

Bestemmingsregels

ARTIKEL 3: WOONGEBIED
Op de gronden waarop de resterende woningbouw van het plan Duingeest
zal worden gerealiseerd, is de bestemming “Woongebied” (WG)
neergelegd.
Volgens de bestemmingsomschrijving van deze bestemming zijn naast
het
realiseren
van
de
woningen,
tuinen,
erven,
water,
groenvoorzieningen,
speelvoorzieningen,
nutsvoorzieningen,
parkeervoorzieningen en andere bij de bestemming behorende
voorzieningen mogelijk gemaakt.
Op de gronden, waarop appartementengebouwen mogen
opgericht, is een daartoe gerichte bouwaanduiding opgenomen.

worden

Voor de bijbehorende bouwwerken is een maximum oppervlakte
opgenomen van 50 m2. Dit oppervlakte is minder dan de
standaardregeling van de gemeente Westland. Dit maximum is
opgenomen, zodat het totaal aantal m2 aan bebouwing in het plangebied
niet toeneemt ten opzichte van het eerste plan Duingeest. Bij een
toename van het aantal m2 aan bebouwing zal in het gebied extra
waterberging gerealiseerd moeten worden. Deze ruimte voor extra
waterberging is echter niet voorhanden.
De regels bevatten voorts afwijkingsbevoegdheden voor de realisatie van
veranda’s, voor het vergroten van de bouwhoogte en goothoogte van
hoofdgebouwen en voor het verhogen van het maximale aantal woningen.

4.3.3

Algemene regels

In dit onderdeel van de regels komen algemene regels aan de orde die
gelden voor alle bestemmingen in het bestemmingsplan. De algemene
regels bestaan uit de volgende artikelen
ARTIKEL 4: ANTI-DUBBELTELREGELING
Een antidubbeltelregel wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer
volgens een bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een
bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven
terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of
bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. De formulering
van de antidubbeltelregeling wordt bindend voorgeschreven in artikel
3.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening.

57

ARTIKEL 5: ALGEMENE BOUWREGELS
In dit artikel zijn algemene regels opgenomen voor (afwijking van)
algemene regels voor afstanden, (afwijking van) algemene regels voor
ondergronds bouwen, nadere eisen en voor ondergeschikte bouwdelen.
ARTIKEL 6: ALGEMENE GEBRUIKSREGELS
In het artikel algemene gebruiksregels zijn naast een verwijzing naar het
algemene gebruiksverbod van artikel 7.2 van de Wet op de ruimtelijke
ordening in samenhang met artikel 2.1, lid 1, onder c., van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, specifieke gebruiksverboden ter
invulling van het algemene gebruiksverbod opgenomen. Daarin is
onderscheid gemaakt tussen het verbod op het gebruik van gronden en
het verbod op het gebruik van bouwwerken.
ARTIKEL 7: ALGEMENE AFWIJKINGSREGELS
In dit artikel wordt omschreven in welke gevallen afwijking kan worden
verleend voor overschrijding van de bouwgrenzen, voor zover deze
afwijkingen niet onder het artikel “Algemene bouwregels” vallen. Dit
betreft bijvoorbeeld de bevoegdheid om af te wijken van de
voorgeschreven maten en percentages.
ARTIKEL 8: ALGEMENE WIJZIGINGSREGELS
In dit artikel is opgenomen dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn
de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van
overschrijding van bestemmingsgrenzen.
ARTIKEL 9: ALGEMENE PROCEDUREREGELS
In dit artikel staan de procedureregels voor de verschillende
wijzigingsbevoegdheden en voor toepassing van de nadere eisen regeling.
ARTIKEL 10: OVERIGE REGELS
In dit artikel zijn de werking van wettelijke regelingen en de strafbepaling
opgenomen.

4.3.4

Overgangs- en slotregels

ARTIKEL 11: OVERGANGSRECHT
In dit artikel is het overgangsrecht neergelegd zoals voorgeschreven in
artikel 3.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.
ARTIKEL 12: SLOTREGEL
In dit artikel is de citeertitel van de planregels gegeven.
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5

UITVOERBAARHEID

5.1

Economische uitvoerbaarheid

5.1.1

Grondexploitatie en kostenverhaal

Het exploitatieplan, als publiekrechtelijk instrument op basis van de Wet
ruimtelijke ordening, biedt de grondslag voor het publiekrechtelijk
kostenverhaal. In artikel 6.12, eerste en tweede lid, van die wet is
bepaald, in welke situatie een exploitatieplan gemaakt moet worden. In
artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening worden de bouwplannen
aangewezen waarvoor de gemeenteraad een exploitatieplan moet
vaststellen. Een exploitatieplan wordt gelijktijdig vastgesteld met het
ruimtelijk plan (in dit geval een bestemmingsplan) of besluit waarop het
betrekking heeft.
De regeling van Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening heeft mede
betrekking op de bouwmogelijkheden, die in vorige bestemmingsplannen
nog niet benut waren. Wanneer voor bestaande, nog onbenutte
bouwmogelijkheden nog sprake is van de noodzaak van locatie-eisen of
kostenverhaal, kan dat in het nieuwe bestemmingsplan ook worden
meegenomen.
Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, zodat
kostenverhaal op grond van grondexploitatie niet nodig is.

5.1.2

Planschadevergoeding

Op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening kan als gevolg
van
een
ruimtelijk
besluit,
zoals
dit
bestemmingsplan,
planschadevergoeding moeten worden toegekend aan door dat besluit
gedupeerden. Burgemeester en wethouders kennen degene die in de
vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van
een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het
tweede lid genoemde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe,
voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager
behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende
anderszins is verzekerd.
Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Het
creëert alleen extra flexibiliteit binnen het nog te ontwikkelen gebied. De

59

verwachting is dat mogelijke planschade het normaal maatschappelijk
risico niet zal overschrijden. Indien een mogelijke planschadevergoeding
het normaal maatschappelijk risico wel overschrijdt, is dit is als
kostenpost in de grondexploitatie opgenomen. Hiermee kan worden
geconcludeerd, dat het bestemmingsplan ook op dit vlak uitvoerbaar is.

5.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

5.2.1

Bestuurlijk vooroverleg

Vanaf [P.M.] tot en met [P.M.] heeft het bestuurlijk vooroverleg
plaatsgevonden over het voorontwerp van dit bestemmingsplan, als
geboden in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. In het kader
van dit vooroverleg zijn reacties binnengekomen van:
-

[P.M.].

Deze reacties hebben [P.M.: deels/geen] aanleiding gegeven tot het
aanpassen van het bestemmingsplan.
Het overzicht van de ingediende vooroverlegreacties en de reacties
daarop is opgenomen in Bijlage 4 van deze toelichting.

5.3.2

Zienswijzen

Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft vanaf [P.M.] tot en met
[P.M.] gedurende een periode van zes weken 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. In totaal zijn binnen de periode van terinzagelegging
[P.M.] zienswijzen ingediend.
De ingediende zienswijzen hebben [P.M.: deels/geen] aanleiding gegeven
om het bestemmingsplan aan te passen.
Het overzicht van de ingediende zienswijzen en de reacties daarop is
opgenomen in Bijlage 5 van deze toelichting.
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING
(ZIE APART BOEKWERK)
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REGELS VAN HET BESTEMMINGSPLAN
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INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1

plan

het bestemmingsplan “Duingeest, 1e herziening” met identificatienummer
NL.IMRO.1783.obp00000015h01-VO01 van de gemeente Westland;

1.2

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;
en verder in alfabetische volgorde:

1.3

aanbouw

een aparte ruimte die via het hoofdgebouw toegankelijk is en ruimtelijk
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.4

aanduiding

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

1.5

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6

aan-huis-gebonden onderneming

een onderneming die is of kan zijn gevestigd in een woning en die
toebehoort aan een natuurlijk persoon die in de betreffende woning woont
en die geen personeel in dienst heeft, waarbij de woning in overwegende
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mate haar woonfunctie behoudt en de onderneming de ruimtelijke
uitstraling van de woonfunctie niet aantast;

1.7

achtererf

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de
achtergevel van het hoofdgebouw of achter een denkbeeldige lijn in het
verlengde daarvan;

1.8

bebouwing

één of meer gebouwen en/of overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde;

1.9

bestaande bouwwerken

bouwwerken die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan tot
stand zijn gekomen of vergund zijn om tot stand te zullen komen met
inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht;

1.10

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.11

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.12

bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op
hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet
tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak;

1.13

bijgebouw

een (vrijstaand of aan een hoofdgebouw aangebouwd) gebouw dat in
functioneel en ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en
geen rechtstreekse toegang tot het hoofdgebouw heeft;
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1.14

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of
veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

1.15

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.16

bouwperceel

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

1.17

bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.18

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar
ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen
gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.19

bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam
met de aarde is verbonden;

1.20

boveninsteek

de snijlijn van het maaiveld en het beloop van een watergang;

1.21

dakkapel

een constructie die ondergeschikt is aan het dakvlak, ter vergroting van
een gebouw, en die vrij ligt in het hellend dakvlak;

1.22
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dakopbouw

een toevoeging aan het dakvlak van een bouwmassa die niet vrij in het
dakvlak ligt, maar ten minste de nok- of gootlijn of zijkant van het
dakvlak raakt van het desbetreffende gebouw / de betreffende woning. Het
plaatsen van een dakopbouw gaat ten koste van de karakteristiek van het
profile van het gebouw/de woning;

1.23

dakvoet

het laagste punt van een schuin dak;

1.24

detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten
verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die
de goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.25

erf

al dan niet bebouwde gronden, of een gedeelte daarvan die direct gelegen
z i j n bij een hoofdgebouw en die in feitelijk opzicht zijn ingericht ten
dienste van het gebruik van dat gebouw, en voor zover een
bestemmingsplan of beheersverordening van toepassing is, deze
inrichting niet verbieden;

1.26

erfafscheiding

de scheiding tussen twee onroerende zaken die niet aan dezelfde
eigenaar behoren niet door dezelfde gebruikers worden benut, dan wel
louter kadastraal gescheiden zijn;

1.27

erker

een ondergeschikte uitbouw op de begane grond van het hoofdgebouw,
gelegen aan een verblijfsruimte (woonkamer of keuken), die strekt ter
vergroting van het woongenot. Een erker is gelegen aan en zorgt voor
een verbijzondering van de voor en/of zijgevel, zonder de architectuur van
het hoofdgebouw wezenlijk aan te tasten;

1.28

gebouw
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elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.29

grondgebonden woning

een gebouw, dat een vrijstaande woning of 1 woning uit een collectief van
meerdere aan-één-gebouwde, uitsluitend naast elkaar en niet boven
elkaar
gelegen,
woningen
omvat,
en
dat
qua
uiterlijke
verschijningsvorm als een eenheid kan worden beschouwd;

1.30

hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn aard, constructie of
afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken, exclusief de
aan- en uitbouwen of bijgebouwen;

1.31

horeca

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en
dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het
bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf;

1.32

kap

een constructie van een of meer uitsluitend hellende dakvlakken met een
helling van meer dan 20 en minder dan 65 graden;

1.33

nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie en de gas-, water- en
elektriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar
nut, waaronder in ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes,
pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;

1.34

oorspronkelijke achtergevel

de achtergevel van het oorspronkelijke vergunde hoofdgebouw, dus
exclusief de aan- en uitbouwen of bijgebouwen;
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1.35

openbaar toegankelijk gebied

een weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de
Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen,
openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen
toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de
ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;

1.36

overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die
direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.37

overkapping

een bouwwerk geen gebouw zijnde voorzien van een gesloten dak en
met aan ten hoogste één zijde een gesloten wand dat ruimtelijk
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.38

pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief
zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden
en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.39

peil

het peil:
a.

de hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld, waarbij
plaatselijke, niet bij verdere verloop van het terrein passende (al
dan niet partiële) ophogingen (tot een maximum van 1 m hoogte)
aan de voet van het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de
bouw ervan buiten beschouwing blijven; het bouwwerk wordt
gemeten aan de kant waar het aansluitend afgewerkt maaiveld het
hoogst is;

b.

kruin van de weg;

1.40

seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig,
of daarmee naar de aard en omvang vergelijkbare activiteiten in de vorm
van seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotischpornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden
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begrepen: een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een
seksbioscoop of sekstheater, een sekswinkel, een seksautomatenhal en
een seksclub of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.41

straatmeubilair

bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts)voorzieningen,
zoals:
-

verkeersgeleiders, verkeersborden, informatieborden, zitbanken,
bloembakken, telefooncellen, abri’s, kunstwerken, bushaltes,
speeltoestellen, fietsenrekken en draagconstructies voor reclame;

-

kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud van ten hoogste 50 m3 en een
bouwhoogte van ten hoogste 3 m, waaronder begrepen
voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie, energievoorzieningen en brandkranen;

-

afval-inzamelsystemen en hiermee gelijk te stellen bouwwerken;

1.42

uitbouw

uitbreiding van een tot het hoofdgebouw behorende ruimte tot buiten het
bestaande oorspronkelijke hoofdgebouw (bijvoorbeeld een erker) en
welke ruimtelijk ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.43

veranda

een aan de voor- of zijzijde van en met het hoofdgebouw
verbonden overkapping met een vloer die niet hoger mag liggen dan de
vloer van de begane grond;

1.44

voorerf

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn voor de,
voorgevel van dat hoofdgebouw of voor een denkbeeldige lijn in het
verlengde daarvan;

1.45

voorgevel

de naar de weg gekeerde zijde of aan de voorzijde van een gebouw
gelegen gevel;
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1.46

voorgevelrooilijn

de lijn welke kan worden getrokken in het verlengde van de naar de
openbare weg gekeerde gevel(s) van de hoofdbebouwing;

1.47

woning

een complex van ruimten, dat blijkens de indeling en inrichting bestemd
is voor de huisvesting van een huishouden;

1.48

zijerf

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de
zijkant(en) van dat hoofdgebouw tussen de denkbeeldige lijnen in het
verlengde van de voor- en achtergevel van dat hoofdgebouw.
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Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1

de afstand

de loodrechte afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand
van bouwwerken tot perceelsgrenzen wordt daar gemeten waar deze
afstand het kleinst is;

2.2

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.3

de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het
boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.4

de inhoud van een bouwwerk

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

2.5

de bouwhoogte van een bouwwerk

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

2.6

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de
scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau
van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
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2.7

afstand tot de bouwperceelgrens

tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het
bouwwerk, waar die afstand het kortst is;

2.8

ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de
fundering niet meegerekend.

2.9

breedte, lengte en diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het
hart van de scheidsmuren.
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2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Woongebied

3.1

Bestemmingsomschrijving

De voor “Woongebied” (WG) aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

het wonen;
hoofdgebouwen en andere bouwwerken die nodig zijn voor het
wonen;
uitsluitend ter plaatse van de bouwaanduiding “gestapeld” [gs]:
gestapelde woningen;
verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik
ten dienste van de bestemming, waaronder woonstraten en voet- en
fietspaden.

Met de bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven,
tuinen, watergangen en waterpartijen, groen- en speelvoorzieningen,
nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.

3.2

Bouwregels

3.2.1 Algemeen
Voor het bouwen in het algemeen gelden de volgende regels:
a.
op de gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
hoofdgebouwen;
bijbehorende bouwwerken en overkappingen; en
andere overige bouwwerken dan overkappingen;
b.
het maximale aantal woningen bedraagt 114.
3.2.2 Grondgebonden hoofdgebouwen
Voor het bouwen van grondgebonden hoofdgebouwen gelden de volgende
regels:
a.
b.
c.

d.
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het maximale aantal grondgebonden woningen bedraagt 78;
het maximale aantal woningen per bouwperceel bedraagt 1;
het aantal woningen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen
dan op de verbeelding is aangegeven, waarbij het maximum aantal
woningen genoemd onder a. van dit lid, niet wordt overschreden;
de hoofdgebouwen worden gerealiseerd als grondgebonden
woningen, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de

e.

f.
g.

h.

i.

bouwaanduiding “gestapeld” [gs] waar tevens gestapelde woningen
zijn toegestaan;
de maximale goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt:
bij vrijstaande, twee-aan-een gebouwde woningen, en
aaneengebouwde woningen: 7 m;
de maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt 11 m;
de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens
bedraagt:
bij vrijstaande woningen: minimaal 3,50 m aan beide zijden;
bij twee-aan-een gebouwde woningen: minimaal 3,50 m aan
één zijde;
bij aaneengebouwde eindwoningen: 1,50 m aan één zijde;
de minimale afstand van het hoofdgebouw tot aan de voorerfgrens
bedraagt:
bij vrijstaande woningen en twee-aan-een gebouwde
woningen: minimaal 5,50 m;
bij rijwoningen: 5 m, waarbij tot maximaal 50 % van de lengte
van een blok met rijwoningen dichter naar de voorerfgrens
mag worden gebouwd tot een afstand van tenminste 3 m van
de voorerfgrens;
de minimale afstand van het hoofdgebouw tot aan de achtererfgrens
bedraagt 9 m.

3.2.3 Gestapelde woningen
Voor het bouwen van gestapelde woningen gelden de volgende regels:
a.
b.
c.
d.

gestapelde woningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de
bouwaanduiding “gestapeld” [gs];
gestapelde woningen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden
gebouwd;
de maximale bouwhoogte van de gestapelde woningen bedraagt
18,50 m;
in afwijking van het bepaalde onder c. van dit lid mag over
maximaal 1100 m2 van het te bebouwen oppervlak de maximale
bouwhoogte 21,50 m bedragen.

3.2.4 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen
a.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op
minimaal 2 m van de voorgevelrooilijn gesitueerd te worden;

b.

het gezamenlijk oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen op het erf (zij-, achter- en voorerf) bedraagt ten
hoogste 50 % van het zij- en achtererf van de woning tot een
maximum van 50 m2;

b.

indien het zij- en achtererf een grotere oppervlakte heeft dan 100
m2 mag bij de maximale oppervlakte van 50 m2 een percentage van
10% van het meerdere worden opgeteld, tot een maximum van 75
m2;
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c.

indien niet in de perceelsgrens wordt gebouwd, bedraagt de afstand
tot de perceelsgrens ten minste 1 m;

d.

de diepte van een aan- en uitbouw, gemeten vanuit
oorspronkelijke achtergevel waaraan gebouwd wordt, bedraagt:
1.

bij aaneengebouwde en half vrijstaande woningen: 3 m;

2.

bij vrijstaande woningen: 5 m.

de

e.

de breedte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
(gezien vanaf de voorzijde) op een zijerf dat grenst aan openbaar
toegankelijk gebied mag ten hoogste 3,50 m bedragen;

f.

indien er sprake is van een voorerf zijn hierop onder de volgende
voorwaarden aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
toegestaan:
1.

ten hoogste 50% van het voorerf mag worden bebouwd;

2.

de bebouwing mag over ten hoogste de helft van de breedte
van de voorgevel van het hoofdgebouw worden gesitueerd;

3.

de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 3 meter.

4.

de bebouwing mag er niet toe leiden dat de volgens 3.2.4
onder b. ten hoogst toelaatbare bebouwing op het erf wordt
overschreden;

g.

de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 0,30 m
boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw op de
aangrenzende gronden;

h.

de bouwhoogte van aan-, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen
bedraagt ten hoogste 4 m;

i.

de
goothoogte
van
vrijstaande
bijgebouwen/aangebouwde
bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;

j.

de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 4
m;

k.

de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m.

3.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a.

de bouwhoogte van erfafscheidingen tussen de openbare weg en 2
m achter de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m;

b.

de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2
m;

c.

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
bedraagt ten hoogste 3 m.

3.2.6

Parkeernormen

Bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een
omgevingsvergunning voor bouwen, geldt de regel, dat voor het creëren
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van voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen voldaan wordt
aan de normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in het Westlands
verkeer en vervoersplan, zoals dit als Bijlage 1 van deze regels
onlosmakelijk deel uitmaakt van de planregels, en dat indien deze
beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, geldt deze
wijziging. Aanvullend op het voorgaande geldt dat voor vrijstaande
woningen, geschakelde woningen en 2 onder 1 kap woningen, minimaal 2
parkeerplaatsen dienen te worden gerealiseerd en in stand gehouden die
afzonderlijk bereikbaar zijn.

3.3

Afwijken van de bouwregels

3.3.1 Veranda’s
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in lid 3.2.2, aanhef en onder i., voor de realisatie van een
veranda voor de voorgevel van de grondgebonden woning, met dien
verstande dat:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

per grondgebonden woning maximaal één veranda gerealiseerd
wordt;
de veranda een maximale oppervlakte van 40 m2 heeft;
de maximale bouwhoogte van de veranda 4 m is;
de minimale afstand tussen de voorgevel van de veranda en de
voorerfgrens bij twee-aaneen gebouwde woningen tenminste 5,50
m en bij de overige woningtypen minimaal 3 m bedraagt;
er geen afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit en het
stedenbouwkundige beeld ter plaatse;
de realisatie niet ten koste gaat van een parkeerplaats.

3.3.2 Erkers
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in lid 3.2.2, aanhef en onder i., voor de realisatie van een erker
voor de voorgevel van de grondgebonden woning, met dien verstande
dat:
a.
b.

c.
d.

e.

per grondgebonden woning maximaal één erker gerealiseerd wordt;
de diepte van de erker ten hoogste 1/3 bedraagt van de afstand van
de voorgevel tot de voorste perceelsgrens, met een maximum van
1,5 m;
de breedte van de erker de breedte van 2/3 van de gevel van het
hoofdgebouw niet mag overschrijden;
de goothoogte van de erker ten hoogste 3 m of 0,30 m boven de
vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw op de
aangrenzende gronden bedraagt;
de bouwhoogte van de erker maximaal 4 m bedraagt;
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f.
g.
h.

3.4

er geen afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit en het
stedenbouwkundige beeld ter plaatse;
de realisatie niet ten koste gaat van een parkeerplaats;
de minimale afstand tussen de voorgevel van de erker en de
voorerfgrens bij twee-aaneen gebouwde woningen tenminste 5,50
m en bij de overige woningtypen minimaal 3 m bedraagt.

Specifieke gebruiksregels

3.4.1 Aan-huis-gebonden onderneming
Op de gronden is het gebruik van gedeelten van het hoofdgebouw voor de
uitoefening van een aan-huis-gebonden onderneming toegestaan mits:
a.

de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

b.

het netto-vloeroppervlak in gebruik voor de aan-huis-gebonden
onderneming niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van het
hoofdgebouw met een maximum van 50 m²;

c.

het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de
verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;

d.

er geen gebruik wordt gemaakt van gevelreclame;

e.

de onderneming alleen door één van de bewoners (zonder ander
personeel) wordt uitgeoefend;

f.

voor de activiteiten van de onderneming geen omgevingsvergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e., van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en de activiteiten
vallen onder het begrip “inrichting type A” als bedoeld in artikel 1.2
van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

g.

er geen horeca- en/of detailhandelsactiviteiten plaatsvinden; en

h.

de activiteiten worden uitgevoerd in het hoofdgebouw plus het
aangebouwd bijbehorend bouwwerk.

3.4.2 Parkeernormen
Bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een
omgevingsvergunning voor bouwen, geldt de regel, dat voor het creëren
van voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen voldaan wordt
aan de normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in het Westlands
verkeer en vervoersplan, zoals dit als Bijlage 1 van deze regels
onlosmakelijk deel uitmaakt van de planregels, en dat indien deze
beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, geldt deze
wijziging. Aanvullend op het voorgaande geldt dat voor vrijstaande
woningen, geschakelde woningen en 2 onder 1 kap woningen, minimaal 2
parkeerplaatsen dienen te worden gerealiseerd en in stand gehouden die
afzonderlijk bereikbaar zijn.
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3.4.3 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval
gerekend het gebruik voor:
a.

permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande
bijbehorende bouwwerken betreft;

b.

kamerbewoning;

c.

detailhandel;

d.

horeca.
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3 ALGEMENE REGELS

Artikel 4 Antidubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een
bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven,
blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 5 Algemene bouwregels

5.1

Hoogteaanduidingen op de planverbeelding

5.1.1

Maximale hoogte

De op de planverbeelding aangegeven hoogteaanduiding geeft de
maximale goot- dan wel bouwhoogte van hoofdgebouwen in meters aan.
5.1.2

Geen hoogteaanduiding

Indien op de planverbeelding geen hoogteaanduiding is opgenomen, geldt
voor de maximaal toelaatbare goot- dan wel bouwhoogte het bepaalde in
hoofdstuk 2 van deze planregels.

5.2

Overschrijding van hoogteaanduidingen op de planverbeelding

5.2.1

Ondergeschikte bouwdelen

De in lid 5.1 bedoelde hoogten mogen worden overschreden door
antenne-installaties, mits deze voldoen aan het bepaalde in lid 5.3, en
door
schoorstenen,
trappenhuizen,
alarminstallaties
en
andere
ondergeschikte bouwonderdelen, indien en voor zover de overschrijding
niet meer dan 1 m bedraagt, tenzij in hoofdstuk 2 anders is bepaald.
5.2.2

Liftkokers

De in lid 5.1 bedoelde hoogten mogen worden overschreden door
liftkokers, indien en voor zover de overschrijding niet meer dan 1,50 m
bedraagt, tenzij in hoofdstuk 2 van deze planregels anders is bepaald.

5.3

Algemene hoogtematen

Als maximaal toelaatbare bouwhoogte van overige bouwwerken gelden de
volgende maten, tenzij in hoofdstuk 2 van deze planregels anders is
bepaald:
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-

erfafscheidingen:
- tussen de openbare weg en 2 m achter
de voorgevelrooilijn

1,00 m

- erfafscheidingen elders

2,00 m

-

overkappingen

3,00 m

-

straatmeubilair

3,00 m

-

lichtmasten

-

antennes ten behoeve van telecommunicatie,

-

5.4

20,00 m

niet zijnde schotelantennes

5,00 m

overige bouwwerken

2,00 m.

Overschrijding bouwgrenzen

De op de planverbeelding aangegeven bouwgrenzen mogen uitsluitend
worden overschreden door:
a.

tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden en funderingen;

b.

bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor
hemelwater, gevelversieringen, wanden van gevelversieringen,
wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen, indien en voor zover
de overschrijding niet meer dan 0,50 m bedraagt;

c.

gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, indien en voor zover
de overschrijding niet meer dan 0,50 m bedraagt;

d.

rookkanalen, indien de overschrijding niet meer dan 0,50 m
bedraagt;

e.

putten, leidingen, goten en inrichtingen voor de watervoorziening of
de afvoer of verzameling van waterrioolstoffen;

f.

hijsinrichtingen, indien en voor zover de overschrijding niet meer
dan 0,50 m bedraagt;

g.

bestaande
dakopbouwen,
bestaande
luifels
en
bestaande
aangebouwde bijbehorende bouwwerken aan de voorzijde.

5.5

Ondergrondse bouwwerken

Voor ondergrondse bouwwerken geldt dat:
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a.

de regels van dit plan van overeenkomstige toepassing zijn op
ondergrondse bouwwerken;

b.

in aanvulling op het bepaalde onder a. ondergrondse ruimten
slechts mogen worden gerealiseerd voor zover deze zijn gelegen
tussen de buitenwerkse gevels van het bovengronds gelegen
hoofdgebouw.

5.6

Dakkapellen

Voor het bouwen van dakkapellen gelden de volgende regels:
a.

b.

maatvoering niet aan openbare ruimte grenzende zijde:
- de dakkapel ligt aan alle zijden tenminste 0,5 m vrij in het
dakvlak;
- de dakkapel is gemeten van de voet van de dakkapel niet hoger
dan 1,75 m;
- de dakkapel mag niet meer dan 1 m uit de onderkant van het
dakvlak staan;
maatvoering aan openbare ruimte grenzende zijde:
- de dakkapel is niet breder dan 50% van de breedte van het
dakvlak;
- de dakkapel ligt aan alle zijden tenminste 0,5 m vrij in het
dakvlak;
- de dakkapel is gemeten van de voet van de dakkapel niet hoger
dan 1,5 m;
- de dakkapel mag niet meer dan 1 m uit de onderkant van het
dakvlak staan.
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Artikel 6 Algemene gebruiksregels

6.1

Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke
ordening in samenhang met artikel 2.1, lid 1 onder c., van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval verstaan:
a.

b.

c.

d.
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het gebruik van niet-bebouwde grond als permanente staan- of
ligplaats van demonteerbare of verplaatsbare inrichtingen voor de
verkoop van etenswaren en/of dranken;
het gebruik van niet-bebouwde grond en/of water als staan- of
ligplaats voor kampeermiddelen buiten de daarvoor aangewezen
gronden; het gebruik van niet-bebouwde grond als staan- of
ligplaats voor (menselijk of dierlijk) verblijf geschikte, al dan niet
aan hun bestemming onttrokken, vaar- of voertuigen, arken of
andere objecten, voor zover die niet als bouwwerk zijn aan te
merken;
het gebruik van niet-bebouwde grond als opslag, stort- of
bergplaats van al dan niet afgedankte stoffen, voorwerpen en
producten, tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband houdt
met de verwerkelijking van de bestemming of met het op de
bestemming gerichte beheer van de gronden;
het gebruik van bouwwerken of het laten gebruiken van
bouwwerken als seksinrichting.

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

7.1

Algemene afwijkingsmogelijkheden

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 van deze
planregels
deze
bevoegdheid
al
is
gegeven
–
met
een
omgevingsvergunning af te wijken van de planregels voor:
a.

afwijkingen van voorgeschreven maten, waaronder percentages,
met ten hoogste 10 %, waarbij het primair moet gaan om het
oplossen van knelpunten waar het bestemmingsplan niet in voorziet
en waartegen in planologisch opzicht geen bezwaar bestaat en
waarbij het niet bedoeld is om de bouwmogelijkheden bij voorbaat
al te vergroten;

b.

het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde gebouwtjes
met een goothoogte van ten hoogste 3 m ten behoeve van
openbare nutsbedrijven of voor andere naar doelstelling daarmee
vergelijkbare gebouwtjes mits de inhoud van deze gebouwtjes niet
groter is dan 60 m³ zoals transformatorhuisjes, schakelhuisjes,
gemaalgebouwtjes, gasdrukregel- en meetstations, telefooncellen,
toiletgebouwtjes en wachthuisjes voor verkeersdiensten;

c.

het bouwen van een tweedelijns dakkapel aan de achterzijde boven
een bestaande dakkapel;

d.

het bouwen van straatmeubilair of andere overige bouwwerken die
om waterstaatkundige of verkeerstechnische redenen noodzakelijk
zijn, zoals duikers en keermuren met een bouwhoogte van ten
hoogste 6 m;

e.

geringe veranderingen in de tracés van wegen en de aanpassing
daaraan van de ligging en de vorm van bestemmingsgrenzen indien
bij de definitieve uitmeting blijkt, dat een weg als gevolg van de
werkelijke toestand van het terrein slechts kan worden aangelegd
als op ondergeschikte punten van het plan wordt afgeweken, met
dien verstande dat de veranderingen ten hoogste 2 m mogen
bedragen;

f.

afwijkingen van het bestemmingsplan, ten einde de uitvoering van
een bouwplan mogelijk te maken, indien op grond van een
definitieve uitmeting of in verband met de verkaveling of situering
blijkt, dat aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk zou
zijn en de afwijking van zo ondergeschikte aard blijft, dat de
structuur van het bestemmingsplan niet wordt aangetast;

g.

overschrijding van bouwgrenzen, voor zover zulks van belang is
voor een technisch of ruimtelijk kwalitatief in plaats van esthetisch
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor
zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand
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van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3
m bedragen;
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h.

het bouwen van zonnecollectoren, beeldende kunstwerken
(waaronder begrepen follies), riool-overstortkelders, boven- en
ondergrondse containerruimten, informatie- en reclameborden;

i.

het afwijken van de parkeernormering, zoals deze is opgenomen in
het Westlands verkeer en vervoersplan (WVVP) indien het voldoen
aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op
overwegende bezwaren stuit of voor zover op andere wijze in de
nodige parkeerruimte wordt voorzien.

Artikel 8 Algemene wijzigingsregels

8.1

Algemene wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen
te wijzigen ten behoeve van:
a.

b.

c.

d.

overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang
is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of
bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met
de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag
echter niet meer bedragen dan 3 m en het bestemmingsvlak mag
met niet meer dan 10 % worden vergroot;
overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop
van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate
wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit
daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet meer
bedragen dan 3 m en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan
10 % worden vergroot;
het wijzigen van de lijst van bedrijfsactiviteiten, indien
technologische ontwikkelingen of vernieuwde inzichten hiertoe
aanleiding geven;
het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande
artikelen, waarbij verwezen wordt naar bepalingen in wettelijke
regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de
terinzagelegging van het ontwerpplan worden gewijzigd.
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Artikel 9 Algemene procedureregels

9.1

Omgevingsvergunning

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning, die onderdeel uitmaakt
van dit plan, is de procedure als vervat in Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van toepassing.

9.2

Wijzigingsbevoegdheid

Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheden, die onderdeel uitmaken
van dit plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als
bedoeld in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.

9.3

Nadere eisen

Bij toepassing van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen, die
onderdeel uitmaakt van dit plan, gelden de volgende procedureregels:
a.

b.

c.

d.
e.
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het bevoegd gezag maakt het voornemen tot het stellen van nadere
eisen tevoren in een of meer dag- of nieuwsbladen, die in de
gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze
bekend;
het ontwerp van het besluit tot het stellen van nadere eisen ligt
gedurende een termijn van twee weken voor een ieder op het
gemeentekantoor ter inzage;
de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid van een
ieder om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk en
mondeling een zienswijze in te dienen over het ontwerp van het
besluit;
indien over het ontwerp van het besluit een of meer zienswijzen zijn
ingediend, dan wordt het besluit met redenen omkleed;
het bevoegd gezag stelt de indieners van de zienswijzen in kennis
van hun besluit.

Artikel 10 Overige regels

10.1

Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden
zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het plan.

10.2

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in artikel 6 is een economisch delict in de
zin van artikel 1a, sub 2°, van de Wet op de economische delicten en als
zodanig strafbaar op grond van deze wet.
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4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 11 Overgangsrecht

11.1
1.

Overgangsrecht bouwen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan
worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang
niet wordt vergroot:
a.
b.

2.

3.

11.2
1.

2.

3.

4.
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gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel
worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 11.1.1 een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud
van een bouwwerk als bedoeld in lid 11.1.1 met maximaal 10 %.
Lid 11.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar
bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn
gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende
plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Overgangsrecht gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip
van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd
is, mag worden voortgezet.
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik,
bedoeld in lid 11.2.1, 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.
Indien het gebruik, bedoeld in lid 11.2.1, na het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar
wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten
of te laten hervatten.
Lid 11.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd
was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder
begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

11.3

Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik, zoals gegeven in
lid 11.2, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of
meer natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het
voordien
geldende
bestemmingsplan,
kunnen
burgemeester
en
wethouders ten behoeve van die persoon of personen van dat
overgangsrecht ontheffing verlenen.
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Artikel 12 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan
“Duingeest, 1e herziening”.
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BIJLAGEN BIJ DE REGELS
(ZIE APART BOEKWERK)
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PLANVERBEELDING
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