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1 Inleiding 

De gemeente Hellevoetsluis is voornemens om een nieuw bedrijventerrein te 
ontwikkelen, Kickersbloem 3. Het bedrijventerrein wordt planologisch mogelijk 
gemaakt middels het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3”. Op basis 
van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad tevens een exploitatieplan 
vast te stellen aangezien op de betreffende gronden bouwplannen als bedoeld in het 
Besluit ruimtelijke ordening zijn voorgenomen.  
 
De gemeenteraad behoeft geen exploitatieplan vast te stellen indien het kostenverhaal 
anderszins is verzekerd en het stellen van een tijdvak, fasering of locatie-eisen niet 
noodzakelijk is. De gemeente heeft niet met alle grondeigenaren een overeenkomst 
kunnen sluiten en acht het noodzakelijk om niet alleen locatie-eisen te stellen, maar 
acht ook een tijdvak en fasering nodig, zodat een exploitatieplan vastgesteld moet 
worden. De gemeente zal het exploitatieplan gelijktijdig met het bestemmingsplan 
bekend maken. 
 

1.1 Onderdelen van een exploitatieplan (artikel 6.13 Wro) 

Op grond van artikel 6.13 Wro dient een exploitatieplan een aantal verplichte 
elementen te bevatten, namelijk: 
a. een kaart van het exploitatiegebied; 
b. een omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van 

het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de 
openbare ruimte in het exploitatiegebied; 

c. een exploitatieopzet, bestaande uit: 
1. voor zover nodig een raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke 

inbrengwaarden voor de toepassing van deze afdeling worden beschouwd als 
kosten in verband met de exploitatie van die gronden; 

2. een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder 
een raming van de schade die op grond van artikel 6.1 voor vergoeding in 
aanmerking zou komen; 

3. een raming van de opbrengsten van de exploitatie, alsmede de peildatum van 
de onder 1° tot en met 3° bedoelde ramingen; 

4. een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaats vinden; 
5. voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, 

maatregelen en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen; 
6. de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven 

gronden. 
In het navolgende zullen de betreffende elementen aan de orde komen. Tevens zal 
een aantal niet verplichte onderdelen aan de orde komen, namelijk: 
a. een kaart waarop het voorgenomen grondgebruik is aangegeven en de gronden 

welke de gemeente beoogt te verwerven; 
b. eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 

exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de 
openbare ruimte in het exploitatiegebied; 

c. regels omtrent het uitvoeren van de onder b bedoelde werken en werkzaamheden; 
d. regels met inachtneming waarvan bij een omgevingsvergunning kan worden 

afgeweken van bij het exploitatieplan aan te geven regels. 
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2 Het exploitatiegebied 

2.1 Koppeling met het ruimtelijk besluit (artikel 6.2.11 onder b Bro) 

Het exploitatieplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3” behoort bij het bestemmingsplan 
“Bedrijventerrein Kickersbloem 3”.  
 

2.2 Ligging en begrenzing van het exploitatiegebied (artikel 6.13 lid 1 onder a 
Wro en 6.2.11 onder c Bro) 

Het exploitatiegebied is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Hellevoetsluis, 
ten noordoosten van het bestaande bedrijventerrein Kickersbloem 2. Het 
exploitatiegebied is aangegeven op de kaart “Exploitatiegebied” (zie bijlage 1). 
 

 
 
Het exploitatiegebied is op bovenstaande kaart weergegeven. Op de kaart 
“Exploitatiegebied” is de Oostelijke Randweg niet opgenomen, aangezien de Oostelijke 
Randweg niet binnen het exploitatiegebied is gelegen. De Oostelijke Randweg, de brug 
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over het Kanaal door Voorne alsmede de kruising/aansluiting op de N494 zijn 
aangemerkt als buitenplanse voorzieningen waarvan de kosten op grond van artikel 
6.2.4 onder e Bro volledig zijn opgenomen in de exploitatieopzet. 
 

2.3 4e kwadrant Kickersbloem 3 

Het 4e kwadrant maakt geen deel uit van zowel het bestemmingsplangebied als het 
exploitatiegebied. Aan het 4e kwadrant worden echter wel kosten toegerekend. Op 
onderstaande kaart is met een blauw kader aangegeven waar het 4e kwadrant is 
gelegen. 
 

 
 

2.4 Ruimtegebruik Kickersbloem 3 (artikel 6.13 lid 2 onder a Wro) 

Het ruimtegebruik is gebaseerd op het stedenbouwkundig ontwerp van Bosch Slabbers 
/ Urbis d.d. februari 2014. Het ruimtegebruik van het plangebied is weergegeven op de 
onderstaande kaart. Deze kaart is opgenomen als bijlage 2. 
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De onderstaande tabel is de cijfermatige samenvatting van de bovenstaande tekening. 
 
Omschrijving Oppervlakte 
Uitgeefbaar Ca. 53,6 ha 
Water Ca. 5,6 ha 
Verharding (wegen, fietspaden en voetpaden) 
(inclusief de ecologische zone) 

Ca. 6,7 ha* 

Groen (inclusief de ecologische zone) Ca 10,6 ha* 
Totaal Ca. 76,4 ha 

 
*De oppervlakte van 76,4 ha is de bruto oppervlakte van het gehele plangebied. In de 
oppervlakte van het water en het groen is de ecologische zone “Kreekgebied” 
opgenomen. Deze ecologische zone behoort niet bij de oppervlakte van het 
bedrijventerrein Kickersbloem 3 zelf, maar behoort wel tot het totale project en maken 
dus deel uit van het exploitatiegebied. De kosten die gepaard gaan met de realisatie 
van de ecologische zone zijn een gevolg van de realisatie van het bedrijventerrein en 
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dienen als zodanig te worden verhaald. De oppervlakte van de ecologische zone 
binnen het exploitatiegebied bedraagt circa 3 ha. 
 

2.5 Huidige eigenaren 

Het plangebied van Kickersbloem 3 is in handen van diverse marktpartijen en de 
gemeente Hellevoetsluis. In onderstaande tabel zijn de eigenaren en de grondposities 
ten tijde van het in procedure brengen van het ontwerp exploitatieplan opgenomen.  
 

Eigenaar 
Bruto 
plangebied 
(m²) 

Te 
handhaven 
(m²) 

Netto-
plangebied 
(m²) Percentage 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Vierpolders          21.965             -    21.965  2,87% 

F.M. de Lange           7.989             -            7.989  1,05% 
Gemeente Hellevoetsluis           119.359             -         119.359  15,62% 
Kickersvoet B.V.           302.058             -         302.058  39,53% 
Kickersvoet II B.V.           12.018             -          12.018  1,57% 
S. van Balen           1.172             -            1.172  0,15% 
W. Biesheuvel          5.130             -           5.130  0,67% 
W. Biesheuvel en F.M. de Lange 34.881 - 34.881 4,56% 
W.C. Toledo           85.936             -           85.936  11,25% 
W.J. Scheygrond           129.824             -          129.824  16,99% 
Waterschap Hollandse Delta           43.857             -           43.857  5,74% 
Totaal          764.189             -   764.189  100,00% 

 
De eigendomsverdeling (d.d. 4 juni 2015) is weergegeven op onderstaande kaart. 
Deze kaart is opgenomen als bijlage 3. 
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2.6 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 

De gronden binnen het plangebied van Kickersbloem 3 zijn aangewezen als gronden 
waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn. De 
gemeente heeft een tweetal besluiten genomen.  
 
Orgaan Basis Datum besluit In werking getreden 
Burgemeester en wethouders 6 Wvg 9 september 2008 11 september 2008 
Gemeenteraad 5 Wvg 20 november 2008 2 december 2008 

 
De gemeente heeft binnen een periode van 3 jaar na dagtekening van het hiervoor 
genoemde besluit op 13 oktober 2011 een structuurvisie vastgesteld, zijnde de 
“Structuurvisie 2015+” waardoor de werkingsduur van de aanwijzing met drie jaren is 
verlengd. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 
3” wordt de aanwijzing verlengd met een periode van 10 jaar na inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan, mits het bestemmingsplan voor 13 oktober 2014 was 
vastgesteld. Dit is echter niet gelukt zodat het besluit tot aanwijzing van rechtswege is 
vervallen. 
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2.7 Verwerving gronden 

Kickersvoet B.V. heeft met een aantal grondeigenaren koopovereenkomsten gesloten 
waarin is opgenomen dat Kickersvoet B.V. een onvoorwaardelijk recht op levering 
heeft. Indien deze levering onverhoopt niet tot de mogelijkheden behoort, dan zal de 
gemeente deze gronden trachten te verwerven. De gemeente is voornemens om de 
overige gronden binnen het plangebied middels minnelijke verwerving in eigendom te 
verkrijgen. Indien dit niet mogelijk is dan zal de gemeente het instrument onteigening 
gaan inzetten. De te verwerven percelen (alle gekleurde percelen) zijn opgenomen op 
onderstaande kaart, welke tevens is opgenomen als bijlage 4.  
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3 Locatie-eisen 

De gemeente acht het noodzakelijk om voor het plangebied van Kickersbloem 3 
locatie-eisen te stellen. De locatie-eisen hebben betrekking op de werken en 
werkzaamheden. 
 
De gemeente heeft als ambitie om Kickersbloem 3 te ontwikkelen als een duurzaam 
ontwikkeld bedrijventerrein. Om deze ambitie te waarborgen zijn streefbeelden 
opgesteld voor duurzame mobiliteit, duurzaam ruimtegebruik, duurzame energie, 
duurzaam watersysteem, duurzame bodemkwaliteit en duurzame bedrijfsvoering. De 
streefbeelden zijn verder uitgewerkt in de duurzaamheidsvisie d.d. 9 januari 2012. De 
duurzaamheidsvisie en het stedenbouwkundig plan zullen tegelijkertijd worden 
vastgesteld.  
 
De gemeente heeft voor de gewenste beeldkwaliteit op Kickersbloem 3 een 
beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan is mede kaderstellend voor de 
ruimtelijke invulling en bevat een reeks voorschriften en aanbevelingen die er zorg 
voor dragen dat de gewenste beeldkwaliteit uit het stedenbouwkundig plan ook zal 
worden gerealiseerd.  
 

3.1 Werken en werkzaamheden algemeen (artikel 6.13 lid 2 onder b en c Wro) 

3.1.1 Werken en werkzaamheden: bouwrijp maken 
Voor het bouwrijp maken van het gebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en 
werkzaamheden uitgevoerd: 
 Aanleg bouwwegen; 
 Verwijderen opstallen, bovengrondse en ondergrondse obstakels, bouwresten, 

verhardingen en het opschonen van het exploitatiegebied; 
 Het verwijderen van struiken, bomen (voor zover noodzakelijk) en boomstronken; 
 Grondwerkzaamheden: afgraven en afvoeren respectievelijk aanvoeren en 

ophogen; 
 Het dempen van bestaande watergangen; 
 Het treffen van grondwaterregulerende maatregelen; 
 Voor zover nodig het afvoeren van grondwater; 
 Uitvoeren sanering bodem en/of grondwater afgestemd op de functie van de 

betreffende gronden; 
 Eventuele problemen met waterberging dienen binnen het plangebied te worden 

opgelost. 
 

3.1.2 Werken en werkzaamheden: aanleg nutsvoorzieningen 
Voor de aanleg van nutsvoorzieningen worden de volgende werken aangelegd en 
werkzaamheden verricht: 
 Aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van onder 

andere leidingen voor gas, water, elektra, telefoon, centraal antenne systeem, 
inclusief de nodige bovengrondse voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, 
verdeelkasten etc.; 

 Aanbrengen openbare verlichting door aanleg leidingen en plaatsen lichtmasten. 
Lichtmasten worden altijd geplaatst in (toekomstig) openbaar gebied; 

 De benodigde kabels en leidingen worden gelegd in daarvoor bestemde 
leidingstroken.  

 
3.1.3 Werken en werkzaamheden: inrichten openbare ruimte 

Binnen de openbare ruimte dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd: 
 Aanleg ontsluitingen inclusief bruggen; 
 Aanleg definitieve wegen, parkeerplaatsen, fietspaden, voetpaden, en 

bijbehorende bermen, inclusief het herstellen van wegen; 
 Onder alle verhardingen wordt een voldoende dikke fundering aangelegd; 
 Aanleg riolering; Gescheiden stelsel waarbij HWA wordt uitgevoerd in beton of PVC 

en de DWA in PVC; 
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 Aanleg bovengrondse hemelwaterafvoer; 
 Aanleg watergangen inclusief beschoeiing; 
 Aanbrengen van duikers; 
 Planten, bomen en struiken in bermen en aanleg plantsoenen, groenstroken.  
 Aanbrengen straatmeubilair, bebording, bebakening en belijning; 
 Aanleg bluswatervoorzieningen. 
 

3.1.4 Technische eisen 
De gemeente stelt technische eisen aan het bouwrijp maken, de aanleg van de 
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte voor het plangebied 
Kickersbloem 3. De realisatie zal geschieden overeenkomst een door de gemeente 
vastgesteld bestek. Het bestek dient te voldoen aan de uitgangspunten en specificaties 
zoals die zijn geformuleerd in nog nader op te stellen technische beschrijving welke 
specifiek is gericht op het plangebied van Kickersbloem 3. De technische beschrijving 
dient het thans vigerende “Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte” (KIOR 
Hellevoetsluis) d.d. juli 2010 van de gemeente Hellevoetsluis in acht te nemen. Het 
KIOR Hellevoetsluis is opgenomen als bijlage 5.  
 
Het omliggende wegennet direct grenzend aan het exploitatiegebied, voor zover dit 
gebied aantoonbaar is beschadigd als gevolg van de bouwactiviteiten, dient te worden 
hersteld. Voorafgaand aan de start van de uitvoering van het project wordt de 
feitelijke situatie van de routes voor bouwverkeer op foto´s vastgelegd. Bij herstel van 
eventuele schade wordt de situatie zoals vastgelegd op de foto´s als uitgangspunt 
gehanteerd. Het herstel van de schade zal worden verhaald op degene die de schade 
heeft aangericht. 
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4 Exploitatie en exploitatieopzet 

4.1 Tijdvak (artikel 6.13 lid 1 onder c ten vierde Wro) 

Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3” voorziet in een ontwikkeling 
van de gronden in een periode van maximaal 10 jaren. De periode waarin de 
exploitatie van de gronden zal plaats vinden, bedraagt naar verwachting circa 11 
jaren. In deze periode is rekening gehouden met het feit dat de exploitatie en de 
afronding daarvan volgend is op de in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte 
ontwikkeling. 
 

4.2 Fasering (artikel 6.13 lid 1 onder c ten vijfde Wro) 

In de onderstaande kaart wordt weergegeven waar de verschillende fasen zich in het 
plan bevinden, deze kaart is opgenomen als bijlage 6. 
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De fasering is gebaseerd op het onderzoek van de Stec groep1 en de actualisering 
daarvan2, waarin de behoefte aan bedrijventerreinen is beschreven, alsmede het 
uitgiftetempo. De gemeente is van oordeel dat ze conservatief met de uitgifte moet 
omgaan, welke ruimte het Stec rapport biedt. 
 
Bij de fasering is rekening gehouden met de wens van de gemeente om zo min 
mogelijk voor te financieren en een logische aansluiting op het bestaande 
bedrijventerrein. Bij de fasering is eveneens rekening gehouden met het feit dat in het 
bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting is opgenomen m.b.t. de brug. In 
het bestemmingsplan is opgenomen dat de brug dient te zijn aangelegd en in gebruik 
genomen indien minimaal 5 hectare (netto) in gebruik is genomen voor of ten dienste 
van de bestemming “Bedrijventerrein”. Op dat moment zal ook de kruising met de 
N494 worden gerealiseerd. Immers, eerst op dat moment wegen de kosten van de 
aanleg op tegen de baten van de uitgifte van het bedrijventerrein. De Oostelijke 
Randweg zal in beginsel niet binnen de planperiode van het bestemmingsplan worden 
gerealiseerd.  
 
De gronden die als eerste ontwikkeld zullen worden zijn gelegen langs de Kanaalweg 
Oostzijde en langs de Ravenseweg aansluitend op het bestaande bedrijventerrein 
Kickersbloem en achter de RWZI aan de Carrouselweg. De reden daarvoor is gelegen 
in het feit dat deze gronden ontsloten worden door de bestaande infrastructuur, de 
Kanaalweg Oostzijde en de Ravenseweg.  
Bij de fasering geldt voorts dat een volgende fase eerst een aanvang kan hebben 
indien in de voorgaande fase meer dan 70% van de m² uitgeefbare gronden is 
uitgegeven.  
 
Als de bovenstaande kaart wordt vertaald naar tijdstippen, dan levert dat het 
navolgende beeld op. 
 
Deelgebied Bouwrijp maken incl. 

aanleg bouwwegen, 
riolering en woonrijp 
maken 

Uitgifte 

Fase 1 2016 - 2020 2016 - 2020 
Fase 2 2021 - 2022 2021 - 2022 
Fase 3 2023 - 2025 2023 - 2025 

 

4.3 Exploitatieopzet 

4.3.1 Algemeen en opbouw 
Voor het plan Kickersbloem 3 is een exploitatieopzet gemaakt met alle relevante 
kosten en opbrengsten. De opzet kent de posten van de inbrengwaarden, de 
onderzoekskosten, de kosten voor het bouw- en woonrijp maken, de buitenplanse 
kosten, planontwikkelingskosten en bijkomende kosten, zoals opgenomen in de 
kostensoortenlijst van het Bro. De verschillende kosten en opbrengsten zijn uitgezet in 
de tijd.  
 
De exploitatieopzet heeft een resultaat op netto contante waarde per 1 januari 2015 
van € 10.273.627,-, op eindwaarde is dit € 16.239.045,-. Omdat sprake is van een 
minimaal sluitend plan kunnen alle kosten worden verhaald. De exploitatieopzet is 
opgenomen als bijlage 9. 
 

4.3.2 Rekentechnische uitgangspunten 
Voor de exploitatieopzet gelden de volgende uitgangspunten: 
 Prijspeil 1-1-2015; 
 Rentepercentage 4,25%; 
 Index voor kosten en opbrengsten variërend van 0% tot 2,25%; 
                                               
1 Naar een succesvolle ontwikkeling van Kickersbloem III, Stec Groep B.V., 12 april 2012 
2 Marktupdate bedrijventerrein Kickersbloem 3, Stec Groep B.V., 3 oktober 2014 
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 Looptijd exploitatie: 2015 – 2025. 
 

4.3.3 Resultaat exploitatieopzet 
De kosten en opbrengsten en het resultaat op de grondexploitatie zijn weergegeven in 
de volgende tabel. 
 
Kosten Bedrag 
Inbrengwaarden € 40.821.875,- 
Onderzoekskosten € 152.674,- 
Bouwrijp maken € 11.919.931,- 
Woonrijp maken € 7.890.476,- 
Buitenplanse kosten € 14.686.615,- 
Planvoorbereidingskosten € 7.439.438,- 
Bijkomende kosten € 1.177.176,- 
  
Kosten nominaal € 84.088.186,- 
Kosten geïndexeerd € 91.840.061,- 
Kosten contant € 74.808.983,- 
Opbrengsten  
Bedrijventerrein € 99.087.576,- 
Subsidie Stadsregio € 4.447.767,- 
Bijdrage 4e kwadrant € 1.898.145,- 
  
Opbrengsten nominaal € 105.433.487,- 
Opbrengsten geïndexeerd € 108.936.568,-  
Opbrengsten contant € 85.082.610,-  
  

Resultaat nominaal € 21.345.301,-  

Resultaat geïndexeerd € 17.096.508,- 

Rente -€ 857.463,- 

  

Resultaat eindwaarde (31-12-2025) € 16.239.045,- 

Resultaat contante waarde (1-1-2015) € 10.273.627,- 

 
4.3.4 Macroaftopping (artikel 6.16 Wro) 

Op grond van het bepaalde in artikel 6.16 Wro mogen er niet meer kosten worden 
verhaald dan de maximale opbrengstpotentie van het plan. De aan de exploitatie 
verbonden kosten dienen wel te worden verminderd met de door de gemeente in 
verband met de exploitatie ontvangen of te ontvangen subsidies en bijdragen van 
derden. 
 
Op netto contante waarde bedragen de totale opbrengsten € 85.082.610,-.- (inclusief 
subsidies en bijdragen). Op netto contante waarde bedragen de totale kosten voor de 
ontwikkeling van het gehele exploitatiegebied € 74.808.983,-. Van de totale kosten 
dienen nog te worden afgetrokken de door de gemeente te ontvangen subsidie en de 
bijdragen van derden (4e kwadrant). Op netto contante waarde bedraagt de subsidie 
€ 4.144.501,22 en de bijdrage van derden (4e kwadrant) € 1.226.113,49. De netto 
contante waarde van de voor verhaal in aanmerking komen kosten bedraagt 
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€ 69.438.368,23. Het bovenstaande heeft tot gevolg dat nu de opbrengstpotentie 
hoger is dan de kosten, alle kosten voor verhaal in aanmerking komen. 
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5 Kosten en opbrengsten 

Het uitgangspunt bij de raming van de kosten en opbrengsten is het hanteren van 
marktconforme eenheidsprijzen. De inbrengwaarde van de gronden is gebaseerd op 
een onafhankelijke taxatie. De grondprijs (uitgifteprijs) is gebaseerd op het eerder 
genoemde rapport van de Stec-groep “Naar een succesvolle ontwikkeling van 
Kickersbloem 3”, alsmede de update daarvan “Marktupdate bedrijventerrein 
Kickersbloem 3” d.d. 25 augustus 2014. In het betreffende rapport is een 
comparatieve analyse van de grondprijzen van enkele bedrijventerreinen in de regio 
opgenomen, alsmede de Nota Grondprijsbeleid 2014 (d.d. juli 2014) van de gemeente 
Hellevoetsluis. 
 

5.1 Kosten en opbrengsten Kickersbloem 3 en het 4e kwadrant (artikel 6.2.4 
onder f Bro) 

Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3” maakt de ontwikkeling van 
het bedrijventerrein Kickersbloem 3 mogelijk. Het totaal te realiseren bedrijventerrein 
Kickersbloem 3 is echter groter dan hetgeen in het bestemmingsplan is opgenomen. 
De reden daarvoor is gelegen in het feit dat het 4e kwadrant niet gerealiseerd kan 
worden binnen de planperiode van 10 jaar van het bestemmingsplan. Een aantal van 
de kosten die gemaakt dient te worden ten behoeve van het exploitatiegebied van 
Kickersbloem dient ook te worden gemaakt voor het 4e kwadrant, ofwel het 4e 
kwadrant heeft profijt van een deel van de te realiseren voorzieningen en dient 
daaraan ook bij te dragen. 
 
De wet biedt de mogelijkheid om in de exploitatieopzet rekening te houden met een 
bijdrage vanuit het 4e kwadrant. Op grond van het bepaalde in artikel 6.2.4 onder f 
Bro worden in de verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 onder c ten 
tweede Wro tevens bedoeld de in artikel 6.2.3 Bro en de in artikel 6.2.4 onder a tot en 
met d Bro genoemde kosten, voor zover deze noodzakelijk zijn in verband met het in 
exploitatie brengen van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in 
aanmerking komen.  
 
Tot deze kosten behoren echter niet de plankosten. De reden daarvoor is gelegen in 
artikel 6.2.6 Bro. In dit artikel staat dat bij een ministeriële regeling regels kunnen 
worden gesteld met betrekking tot de hoogte van de plankosten. In artikel 6.2.6 Bro 
wordt ten aanzien van de plankosten verwezen naar andere onderdelen in artikel 6.2.4 
Bro, dan artikel 6.2.4 onder f Bro doet. Wel is rekening gehouden met de kosten van 
onderzoeken (als bedoeld in artikel 6.2.4 onder a Bro) die niet vallen onder de 
plankosten. 
 
Indien en voor zover het 4e kwadrant van een bepaalde kostenpost profijt heeft, dan 
worden deze naar rato van het profijt aan het 4e kwadrant toegerekend. In de 
grondexploitatieopzet van het exploitatieplan worden de kosten van de betreffende 
voorzieningen wel in zijn geheel opgenomen, maar wel gesplitst in een deel dat voor 
het exploitatiegebied zelf geldt en in een deel dat voor het 4e kwadrant geldt. De 
berekening van de mate van profijt kan per voorziening verschillen, maar in beginsel is 
de verhouding tussen de uitgeefbare gronden maatgevend. In de toelichting zal per 
voorziening worden aangegeven welke methodiek is toegepast. 
 
De voorzieningen waarvan het 4e kwadrant profijt heeft, zijn: 
 De entreeweg van het plangebied tot aan de grens met het 4e kwadrant, inclusief 

de daarbij behorende inbrengwaarde van de gronden; 
 De onderzoekskosten t.b.v. de ontwikkeling, aangezien in de onderzoeken ook 

rekening is gehouden met de realisatie van het 4e kwadrant; 
 De persleiding; 
 Het rioolgemaal; 
 De brandblusleiding; 
 De waterberging, inclusief de daarbij behorende inbrengwaarde van de gronden. 
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Aan de kostenkant worden de kosten ten behoeve van deze voorzieningen volledig 
meegenomen conform het bepaalde in artikel 6.2.4 onder f Bro. Het betreft hier 
kostenposten die binnen het plangebied zijn gelegen. In de exploitatieopzet wordt wel 
inzichtelijk gemaakt welke onderdelen naar rato zijn opgenomen en wat de totale 
kosten ten behoeve van het 4e kwadrant zijn. Tegenover de kosten dient in de 
exploitatieopzet tevens rekening te worden gehouden met een opbrengst vanuit het 4e 
kwadrant. Artikel 6.2.7 onder c Bro bepaalt namelijk dat tot de opbrengsten van de 
exploitatie tevens worden gerekend de raming van de opbrengsten welke worden 
verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in 
de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. 
 
Een aantal kostenposten heeft een iets andere behandeling dan de hiervoor genoemde 
kostenposten. Dit zijn de Oostelijke Randweg, de kruising/aansluiting N494 en de brug 
over het Kanaal door Voorne. Deze voorzieningen zijn niet binnen het plangebied van 
Kickersbloem 3 gelegen, maar zijn buitenplanse elementen. Het verhaal van de kosten 
van de Oostelijke Randweg, de brug over het Kanaal door Voorne en de 
kruising/aansluiting N494 vinden plaats in het onderhavige exploitatieplan op basis 
van artikel 6.2.4 onder e Bro. In dit artikel staat dat de in artikel 6.2.3 en de onder a 
tot en met d en g tot en met n van artikel 6.2.4 Bro bedoelde kosten ook verhaald 
kunnen worden met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied. Het rekening 
houden met de kosten t.b.v. het 4e kwadrant vindt echter plaats op basis van artikel 
6.2.4 onder f Bro. Dit artikel maakt geen verwijzing naar onderdeel e, dus het 4e 
kwadrant kan niet bijdragen aan een buitenplans element. Hiervoor geldt hetzelfde als 
bij het verhaal van de bovenwijkse voorziening. De betreffende kosten dienen in het 
exploitatieplan van het 4e kwadrant te worden opgenomen. De toedeling van deze drie 
voorzieningen aan het 4e kwadrant vindt plaats op basis van de verhouding 
uitgeefbaar.  
 

5.2 De raming van de kosten (artikel 6.13 lid 1 onder c ten eerste en ten 
tweede Wro) 

5.2.1 Inbrengwaarden (artikel 6.13 lid 1 onder c ten eerste Wro, artikel 6.13 lid 5 Wro en 
artikel 6.2.3 Bro) 

De inbrengwaarden van de gronden zijn getaxeerd door een onafhankelijke 
deskundige, namelijk De Brug Taxaties te Puiflijk. De totale inbrengwaarden zijn 
getaxeerd op een bedrag van € 40.821.160,-. Op grond van het bepaalde in 6.2.3 Bro 
zijn hierin tevens opgenomen de kosten voor het slopen van de opstallen en 
funderingen.  
Het totaal bedrag van de inbrengwaarde van de gronden, zoals deze is opgenomen in 
de exploitatieopzet bedraagt € 40.821.875,-. Deze waarde is hoger dan in het 
taxatierapport omdat daarin rekening is gehouden met afrondingen, terwijl dat in de 
exploitatieopzet niet is geschiedt. 
 

5.2.2 Totale kosten 
In de onderstaande tabel zijn de totale kosten opgenomen, bestaande uit de 
inbrengwaarden van de gronden en de overige kostensoorten. In de toelichting zullen 
de kostensoorten nader worden gespecificeerd. De verschillende posten zijn gebaseerd 
op marktconforme eenheidsprijzen. 
 
Kosten Bedrag 
Inbrengwaarden € 40.821.875,- 
Onderzoekskosten € 152.674,- 
Bouwrijp maken € 11.919.931,- 
Woonrijp maken € 7.890.476,- 
Buitenplanse kosten € 14.686.615,- 
Planvoorbereidingskosten € 7.439.438,- 
Bijkomende kosten € 1.177.176,- 
Kosten nominaal € 84.088.186 
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5.2.3 Percentage gerealiseerde kosten (artikel 6.2.8 Bro) 

Tot aan de vaststelling van het exploitatieplan heeft de gemeente reeds een aantal 
kosten gemaakt. Het gaat daarbij om: 
 De verwerving van de gronden door de gemeente; 
 De onderzoekskosten die buiten de plankostenscan vallen; 
 De kosten voor het slopen van een aantal opstallen. 
 
Het percentage gerealiseerde kosten bedraagt 8,5%. Dit percentage is een resultante 
van de gemaakte kosten door de gemeente afgezet tegen de totale te maken 
geraamde kosten. 
 

5.3 De raming van de opbrengsten (artikel 6.13 lid 1 onder c ten derde Wro) 

De opbrengsten zijn geraamd op basis van de marktwaarde (uitgifteprijs) van de 
uitgeefbare gronden, alsmede de voor de ontwikkeling ter beschikking gestelde 
subsidies en bijdragen van derden. Op basis van de Nota Grondprijsbeleid 2014, 
gemeente Hellevoetsluis d.d. juli 2014 alsmede de uitgifteprijzen van 
bedrijventerreinen in de regio is de uitgifteprijs bepaald op € 185,-. In onderstaande 
tabel zijn de geraamde opbrengsten opgenomen.  
 

Uitgifte 
Aantal m² Opbrengstpotentie 

per m² 
Totale 
opbrengstpotentie 

Uitgifte bedrijventerrein 535.609 € 185,- € 99.087.576,- 

Subsidies    

Subsidie Stadsregio   € 4.447.766,- 

Bijdrage derden    

Bijdrage 4e kwadrant   € 1.898.145- 

TOTAAL   € 105.433.487,- 
 

5.3.1 Gerealiseerde opbrengsten 
Ten tijde van het vaststellen van het exploitatieplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3” 
waren er nog geen gronden uitgegeven en is er zodoende ook geen sprake van 
gerealiseerde opbrengsten.  
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6 Resultaat, toerekening en 
exploitatiebijdragen 

6.1 Omvang kostenverhaal en resultaat (artikel 6.16 Wro) 

Indien in een exploitatieplan het bedrag van de aan de exploitatie verbonden kosten, 
verminderd met de door de gemeente in verband met die exploitatie ontvangen of te 
ontvangen subsidies en bijdragen van derden, hoger is dan het in het exploitatieplan 
opgenomen bedrag van de grondopbrengsten van die exploitatie, kan de gemeente die 
kosten slechts verhalen tot maximaal het bedrag van die grondopbrengsten. 
 
Op netto contante waarde bedragen de totale opbrengsten € 85.082.610,- (inclusief 
subsidies en bijdragen). Op netto contante waarde bedraagt de subsidie € 4.144.501,- 
en de bijdrage van derden (4e kwadrant) € 1.226.113,-. De totale opbrengsten 
exclusief subsidie en bijdragen van derden bedragen € 79.711.995, netto contant op 1 
januari 2015.  
 
Op netto contante waarde bedragen de totale kosten voor de ontwikkeling van het 
gehele exploitatiegebied € 74.808.983,-. Van de totale kosten dienen nog te worden 
afgetrokken de door de gemeente te ontvangen subsidies en de bijdragen van derden 
(4e kwadrant) om te bepalen hoeveel kosten voor verhaal in aanmerking komen. De 
netto contante waarde van de voor verhaal in aanmerking komen kosten bedraagt 
€ 69.438.368,-.  
 
Het saldo op netto contante waarde bedraagt € 10.273.627,-. De contante waarde van 
de grondopbrengsten is derhalve hoger dan de contante waarde van de kosten, zodat 
de kosten van het plan voor 100% verhaald kunnen worden op de ontwikkelende 
partijen (grondeigenaren). 
 

6.2 Toerekening kosten o.b.v. de artikelen 6.18, 6.16 en 6.19 Wro 

6.2.1 Toerekening van de kosten op basis van artikel 6.18 en 6.16 Wro 
De toerekening van de kosten aan de gronden binnen het plangebied van 
Kickersbloem 3 vindt plaats op basis van het bepaalde in artikel 6.18 Wro. Dit artikel 
geeft in een vijftal stappen aan hoe de toerekening van de verhaalbare kosten aan de 
uit te geven gronden dient plaats te vinden. In de toelichting zullen de gevolgde 
stappen nader worden toegelicht. 
 
In het exploitatieplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3” heeft de gemeente eerst de 
uitgiftecategorieën vastgesteld. In het geval van Kickersbloem 3 is gekozen om uit te 
gaan van 1 uitgiftecategorie. Per onderscheiden categorie is de basiseenheid 
vastgesteld op 1 m² uitgeefbaar grondoppervlakte. De basiseenheden worden 
vervolgens vermenigvuldigd met een per categorie vastgestelde gewichtsfactor. De 
gewichtsfactor is de verhouding van de netto contante waarde van de uitgifteprijs per 
basiseenheid afgezet tegen de netto contante waarde van de uitgifteprijs per 
basiseenheid van de uitgiftecategorie van een gekozen basiscategorie. Nu er maar 
sprake is van één uitgiftecategorie, is de gewichtsfactor 1. Nu de basiseenheid 1 m² 
uitgeefbaar is, is de gewichtsfactor gelijk aan een gewogen eenheid per 
uitgiftecategorie. In de toelichting zal daar nader op worden ingegaan in paragraaf 6.2. 
Het resultaat van de vermenigvuldiging van de basiseenheden en de gewichtsfactor is 
dat gewogen eenheden worden vastgesteld. De gewogen eenheden worden vervolgens 
bij elkaar opgeteld. Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid is het ten hoogste 
verhaalbare bedrag, bedoeld in artikel 6.16 Wro, gedeeld door het totaal aantal 
gewogen eenheden.  
 
In onderstaande tabel is de berekening van het aantal gewogen eenheden opgenomen. 
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Uitgiftecategorie 

art. 6.18 lid 1 

Wro 

Basiseenheid art. 

6.18 lid 2 Wro 

Uitgifteprijs 

per 

basiseenheid 

contant 

Gewichtsfactor* 

art. 6.18 lid 3 

Wro 

Totaal 

kavel 

oppervlakte 

Gewogen 

eenheden 

art. 6.18 lid 

3 Wro 

Bedrijventerrein 1 m² uitgeefbaar € 148,83 1,000000 535.609 535.609 

Totaal    535.609 535.609 

art.6.18 lid 

4 Wro 
*De gewichtsfactor is gelijk aan de gewogen eenheden per uitgiftecategorie.  
 
In artikel 6.18 lid 5 Wro staat aangegeven dat het verhaalbare bedrag per gewogen 
eenheid het ten hoogste verhaalbare bedrag is, als bedoeld in artikel 6.16 Wro, 
gedeeld door het totaal aantal gewogen eenheden.  
 
Artikel 6.16 Wro geeft aan dat de gemeente slechts de kosten kan verhalen tot 
maximaal het bedrag van de opbrengsten. In het geval van Kickersbloem 3 zijn de 
totaal te verhalen totale kosten € 74.808.983,-, netto contant op 1 januari 2015 en de 
totale opbrengsten (exclusief subsidies en bijdragen van derden) bedragen 
€ 79.711.995,- netto contant op 1 januari 2015. Nu de opbrengsten hoger zijn dan de 
kosten, kan de gemeente de kosten volledig verhalen.  
 
Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid, als bedoeld in artikel 6.18 lid 5 Wro, 
wordt verkregen door het totaal aan te verhalen kosten minus de subsidies en de 
bijdrage vanuit het 4e kwadrant, € 69.438.368,23,-,  netto contant op 1 januari 2015 
te delen door het totaal aantal gewogen eenheden, zijnde 535.609. Het verhaalbare 
per gewogen eenheid bedraagt derhalve € 129,64, netto contant op 1 januari 2015.  
 
In de toelichting wordt een en ander per stap nader uitgelegd. 
 

6.2.2 Toerekening van de kosten naar de eigenaren o.b.v. artikel 6.19 Wro 
Op grond van artikel 6.19 Wro wordt de per omgevingsvergunning verschuldigde bruto 
exploitatiebijdrage berekend door het aantal gewogen eenheden en gedeeltes van 
eenheden, dat in het exploitatieplan is toegedeeld aan de in de vergunningaanvraag 
bedoelde gronden, dan wel indien dat tot een hoger aantal leidt, het aantal gewogen 
eenheden dat is opgenomen in de vergunningaanvraag, te vermenigvuldigen met het 
verhaalbare bedrag per gewogen eenheid. De netto exploitatiebijdrage is de bruto 
exploitatiebijdrage verminderd met:  
1. de inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, geraamd 

overeenkomstig de artikelen 40b tot en met 40f van de onteigeningswet voor 
zover deze niet volgens het exploitatieplan buiten het kostenverhaal blijven; 

2. de kosten die in verband met de exploitatie van de betreffende gronden door de 
aanvrager zijn gemaakt, welke kosten voor de berekening van het te verhalen 
bedrag niet hoger kunnen zijn dan de raming van die kosten in het exploitatieplan. 

 
Het is op voorhand niet aan te geven welke omgevingsvergunningen de 
grondeigenaren zullen indienen zodat alleen de totale exploitatiebijdrage per eigenaar 
is aan te geven. In de toelichting zullen de resultaten per eigenaar inzichtelijk worden 
gemaakt, zodat de betreffende eigenaren kunnen zien wat hun totale 
exploitatiebijdrage over het gehele plangebied van Kickersbloem 3 is. De 
exploitatiebijdrage zal tevens per bouwfase inzichtelijk worden gemaakt. 
 
In onderstaand overzicht wordt per eigenaar aangegeven wat de totale bruto 
exploitatiebijdrage is van alle gronden (per eigenaar) in het plangebied. De genoemde 
bedragen geven de situatie weer ten tijde van de vaststelling van het exploitatieplan. 
De basis voor de berekening is de stedenbouwkundige onderlegger. In onderstaand 
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overzicht is de bruto exploitatiebijdrage per eigenaar weergegeven over het gehele 
plangebied. In deze tabel is nog geen rekening gehouden met de in artikel 6.19 onder 
b Wro bedoelde kosten die in verband met de exploitatie van de gronden zijn gemaakt 
door de aanvrager van een omgevingsvergunning. 
 

Eigenaar 
Bruto exploitatie 
bijdrage (ncw) 

Inbrengwaarde 
(ncw) 

Netto exploitatie 
bijdrage (ncw) 

Diaconie PGV € 2.341.171,47  € 813.848,90  € 1.527.322,57  

F.M. de Lange € 0,00  € 378.463,28  € 0,00  

Gemeente Hellevoetsluis € 11.467.560,43  € 7.174.141,87  € 4.293.418,56  

Kickersvoet B.V. € 29.066.001,15  € 12.872.616,84  € 16.193.384,31  

Kickersvoet II B.V. € 1.247.415,29  € 770.693,06  € 476.722,23  

S. van Balen € 59.877,32  € 516.151,57  -€ 456.274,25  

W. Biesheuvel € 477.566,58  € 622.427,28  -€ 144.860,71  

W. Biesheuvel en F.M. de Lange € 3.198.890,37  € 1.782.908,80  € 1.415.981,57  

W.C. Toledo € 9.933.766,77  € 4.012.952,65  € 5.920.814,12  

W.J. Scheygrond € 10.630.395,34  € 5.095.778,84  € 5.534.616,50  

Waterschap Hollandse Delta € 1.015.723,52  € 1.886.748,40  -€ 871.024,88  

Totaal € 69.438.368,23  € 35.926.731,49  € 33.890.100,02  

De in bovenstaande tabel opgenomen bedragen zijn de netto contante waarden met 
prijspeildatum 1 januari 2015.  
 
In de kolom inbrengwaarde is de inbrengwaarde begrepen van de huidige 
grondposities. In de inbrengwaarde per eigenaar is derhalve ook nog opgenomen de 
inbrengwaarde van de gronden van de openbare ruimte die door de gemeente 
aangekocht gaan worden. Op de gronden van F.M. de Lange zijn geen uitgeefbare 
gronden gelegen, alleen openbare ruimte. Voor deze gronden is geen 
exploitatiebijdrage van toepassing, aangezien deze gronden verworven moeten 
worden. 
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7 Regels 

Artikel 1 Begrippen 
In deze regels wordt verstaan: 
o Aanbestedingsregels: De Aanbestedingswet 2013 en het “Protocol aanbesteding en 

inkoop 2009” van de Gemeente Hellevoetsluis en de Europese aanbestedingsregels 
inzake de aanbesteding van werken en diensten zoals ze gelden op het moment 
van uitvoering; 

o Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3” van de 
gemeente Hellevoetsluis vervat in de verbeelding en regels en vergezeld van een 
toelichting; 

o Bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 
veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of 
gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

o Bouwweg: Een weg met een al dan niet tijdelijk karakter ten behoeve van het 
ontsluiten van het bouwterrein voor bouwverkeer; 

o Eigenaar: De rechthebbende van een eigendom zoals die staat ingeschreven in het 
kadaster; 

o Exploitatiegebied: Het gebied dat is omvat door de exploitatieplangrens; 
o Exploitatieplangrens: De grens van het exploitatiegebied zoals weergegeven in 

Bijlage 1 van dit exploitatieplan; 
o Fasering: Ontwikkeling van het plangebied in de tijd zoals opgenomen in paragraaf 

4.2 van dit exploitatieplan;  
o Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 
o KIOR: Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte (KIOR Hellevoetsluis) d.d. juli 

2010 van de gemeente Hellevoetsluis; 
o Plan: bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3“ van de Gemeente 

Hellevoetsluis; 
o Plankaart: de analoge verbeelding van het GML-bestand 

NL.IMRO.0530.BPKickersbloem2012-vg01; 
o Programma van eisen: de eisen en randvoorwaarden zoals omschreven in het 

KIOR van de gemeente Hellevoetsluis d.d. juli 2010. 
o Wet ruimtelijke ordening: Wet van 20 oktober 2006, houdende nieuwe regels 

omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening), inclusief de 
invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Eerste Kamer, 319 53, 
A; 

o Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
o Werken en werkzaamheden: de werken en werkzaamheden zoals die in paragraaf 

3.1.1 tot en met 3.1.3 van dit Exploitatieplan zijn beschreven. 
 
Artikel 2 
1. Het is verboden de werken en werkzaamheden uit te voeren in strijd met de 

bepalingen en eisen zoals opgenomen in het exploitatieplan. 
2. Op de werken en werkzaamheden is het Programma van Eisen van toepassing dat 

als bijlage 5 bij dit exploitatieplan is gevoegd. 
3. Het is verboden de werken en werkzaamheden uit te voeren in strijd met het 

Programma van Eisen. 
4. Het is verboden om de werken en werkzaamheden uit te voeren zonder een 

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder b Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 

 
Artikel 3 
1. Op de uitvoering van de werken en werkzaamheden is de fasering van toepassing 

zoals opgenomen in paragraaf 4.2. van dit exploitatieplan. 
2. Het is verboden werken of werkzaamheden uit te voeren in strijd met de fasering 

en tijdvak zoals opgenomen in het exploitatieplan. 
3. Het is verboden te handelen in strijd met of in afwijking van de in het 

exploitatieplan opgenomen locatie-eisen.  
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4. Het is verboden te handelen in strijd met of in afwijking van de regels van het 
exploitatieplan. 

 
Artikel 4 
De toerekening van de te verhalen kosten aan de verschillende eigenaren geschiedt op 
basis van het aantal gewogen eenheden dat in het exploitatieplan is toebedeeld aan de 
gronden, een en ander conform de stappen als bedoeld in artikel 6.18 Wro en de in 
artikel 6.19 Wro opgenomen berekening van de exploitatiebijdrage. 
 
Artikel 5 
1. Het (ontwerp)bestek voor de uitvoering van de werken en werkzaamheden voor 

het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van de nutsvoorzieningen 
en het inrichten van de openbare ruimte, dienen ter goedkeuring te worden 
ingediend bij de gemeente Hellevoetsluis. 

2. Aan het goedkeuringsbesluit kunnen voorwaarden verbonden worden met 
betrekking tot de in het eerste lid genoemde activiteiten. 

 
Artikel 6 
1. Op de werken en werkzaamheden zijn de aanbestedingsregels van toepassing. 
2. Een plan van aanpak voor de aanbesteding van aanbestedingsplichtige werken en 

werkzaamheden dient ter goedkeuring te worden ingediend bij de gemeente 
Hellevoetsluis. 

 
Artikel 7 
1. De uitvoering van werken en werkzaamheden vindt plaats onder toezicht van een 

door burgemeester en wethouders aan te wijzen toezichthouder. 
2. Na de start van de aanleg van werken en werkzaamheden heeft de toezichthouder 

te allen tijde toegang tot het bouwterrein. 
3. De aanwijzingen van de toezichthouder dienen te worden opgevolgd. 
 
Artikel 8 
Burgemeesters en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen 
opgenomen in dit exploitatieplan en de regels, na een daartoe gedaan verzoek, indien 
en voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de goede werking van het 
bestemmingsplan en het exploitatieplan, en mits belangen van derden daardoor niet 
onevenredig worden geschaad.  
 
Artikel 9 
Op de voorbereiding van een besluit tot het verlenen van ontheffing van regels van dit 
plan is de volgende procedure van toepassing: 
1. Het ontwerpbesluit tot het verlenen van ontheffing ligt gedurende tenminste 4 

weken in het gemeentehuis voor eenieder ter inzage. 
2. Burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging van het ontwerpbesluit 

tevoren bekend in één of meer dag-, nieuws- en huis-aan-huis-bladen die in de 
gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze. 

3. De bekendmaking houdt in de bevoegdheid van de belanghebbenden tot het naar 
keuze schriftelijk of mondeling indienen van zienswijzen bij burgemeester en 
wethouders tegen het ontwerpbesluit gedurende de onder 1 genoemde termijn. 

4. Burgemeester en wethouders delen aan hen, die een zienswijze hebben ingediend, 
de beslissing daarover mede. 

 
Artikel 10 
Het handelen in strijd met verbodsbepalingen van dit exploitatieplan en de regels is 
een strafbaar feit als bedoeld in de Wet economische delicten. 
 
Artikel 11 
De kaart van het exploitatiegebied maakt een onverbrekelijk onderdeel uit van dit 
exploitatieplan.  
 
Artikel 12 
Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel “Regels exploitatieplan 
Bedrijventerrein Kickersbloem 3”. 
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8 Slotbepaling 

 
Dit exploitatieplan kan worden aangehaald als exploitatieplan “Bedrijventerrein 
Kickersbloem 3”. 
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TOELICHTING 
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1 Aanleiding 

De gemeenteraad van Hellevoetsluis heeft op 13 oktober 2011 de Structuurvisie 
Hellevoetsluis 2015+ vastgesteld. In de Structuurvisie 2015+ is aangegeven dat er 
sinds 2011 geen bedrijfsterrein gronden meer beschikbaar zijn voor uitgifte en dat er 
behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein, welke behoefte telkens nijpender wordt. 
De locatie van Kickersbloem 3 is direct aansluitend aan Kickersbloem 1 en 2.  
 
Op 11 maart 2014 heeft het college van B&W ingestemd met het definitieve 
stedenbouwkundige plan van Kickersbloem 3. Kickersbloem 3 wordt ontwikkeld tot een 
bedrijventerrein waar een grote diversiteit aan bedrijven zich kunnen vestigen. Dit 
wordt onder meer mogelijk gemaakt door ruime percelen en een hoge 
bebouwingsdichtheid. Kickersbloem 3 betreft een nieuw bedrijventerrein in 
Hellevoetsluis met op den duur een bruto oppervlakte van 93 hectare, waarvan 65 
hectare kan worden uitgegeven. De ontwikkeling van het bedrijventerrein zal in fasen 
plaats vinden. In het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3” is de 
ontwikkeling van een bedrijventerrein van ca. 76,4 ha bruto oppervlakte opgenomen. 
In deze oppervlakte is tevens de realisatie van de ecologische zone “Kreekgebied” 
meegenomen. De reden dat in het bestemmingsplan een oppervlakte van circa 76,4 ha 
is opgenomen is gelegen in het feit dat de laatste fase van Kickersbloem 3 (het 4e 
kwadrant) niet binnen de planperiode van 10 jaren gerealiseerd kan worden. 
 
Om het nieuwe bedrijventerrein optimaal te ontsluiten en het verkeer goed af te 
wikkelen wordt het plangebied ontsloten door de aanleg van een brug over het Kanaal 
door Voorne en een nieuwe kruising/aansluiting op de N494 (Kanaalweg Westzijde) en 
loopt de weg in noordelijke en westelijke richting, naar de bestaande wegenstructuren 
rondom Hellevoetsluis. Op termijn zal tevens de Oostelijke Randweg worden 
gerealiseerd.  
 
Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, heeft de gemeente het 
bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3” in procedure gebracht. Op grond 
van hetgeen is gesteld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient de 
gemeenteraad een exploitatieplan vast te stellen in het geval op de gronden een 
aangewezen bouwplan is voorgenomen. In afwijking daarvan kan de gemeenteraad 
besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd, het bepalen van een tijdvak en/of fasering niet nodig is en het stellen van 
zogenaamde locatie-eisen niet noodzakelijk is. Op grond van het bepaalde in artikel 
6.12 lid 4 Wro moet het exploitatieplan gelijktijdig met het bestemmingsplan bekend 
worden gemaakt. 
 
In het geval van het plan Kickersbloem 3 heeft de gemeente niet met alle betrokken 
grondeigenaren exploitatieovereenkomsten gesloten. Om die reden is het 
kostenverhaal van de ontwikkeling niet volledig anderszins verzekerd. 
 
Bovendien acht de gemeente het noodzakelijk dat in het exploitatieplan locatie-eisen 
worden gesteld en dat de fasering van de ontwikkeling/realisatie wordt geregeld. Aldus 
dient de gemeente een exploitatieplan vast te stellen, waarin de juridische basis wordt 
gelegd voor het kostenverhaal, voor de locatie-eisen, alsmede voor de fasering. 
 

1.1 Doel van het exploitatieplan 

Het exploitatieplan is sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
op 1 juli 2008 voor gemeente het instrument op basis waarvan de gemeente kosten 
kan verhalen die gepaard gaan met de grondexploitatie van een plangebied. Naast het 
rechtens afdwingbare kostenverhaal voor de kosten binnen een exploitatiegebied, 
kunnen ook kosten worden verhaald voor voorzieningen buiten het exploitatiegebied, 
maar waarvan het exploitatiegebied profijt heeft. Een exploitatieplan biedt de 
gemeente voorts de mogelijkheid om zogenaamde locatie-eisen voor het bouw- en 
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woonrijp maken van de gronden vast te stellen alsmede een fasering van de gronden 
vast te stellen. 
 

1.2 Onderdelen van de toelichting (artikel 6.2.11 Bro) 

In artikel 6.2.11 Bro staat aangegeven dat een exploitatieplan vergezeld moet gaan 
van een toelichting. Deze toelichting moet de navolgende onderdelen bevatten: 
a. een aanduiding van het ruimtelijk besluit, waarmee het exploitatieplan verbonden 

is; 
b. een toelichting op de functie van het exploitatieplan, en 
c. een toelichting bij de begrenzing van het exploitatiegebied; 
d. alsmede, voor zover van toepassing, een toelichting bij: 
e. de locatie-eisen; 
f. de regels voor woningbouwcategorieën; 
g. de overige regels in het exploitatieplan; 
h. de exploitatieopzet; 
i. de kosten per soort; 
j. de bovenwijkse kosten; 
k. de kosten voor toekomstige ontwikkelingen; 
l. de opbrengstcategorieën en prijzen; 
m. de wijze van toerekening, en 
n. indien de exploitatieopzet een tekort vertoont, een omschrijving van de wijze 

waarop het tekort wordt gedekt. 
 
In de toelichting op het exploitatieplan wordt de volgorde aangehouden zoals die in het 
exploitatieplan is aangehouden 
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2 Het exploitatiegebied 

2.1 Koppeling met het ruimtelijk besluit (artikel 6.2.11 onder a Bro) 

Het exploitatieplan ”Bedrijventerrein Kickersbloem 3” vormt samen met het 
bestemmingsplan ”Bedrijventerrein Kickersbloem 3” het juridische en planologische 
kader voor de ontwikkeling conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het 
bestemmingsplan legt de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden vast en het 
exploitatieplan legt het kostenverhaal, tijdvak en fasering vast en bevat tevens locatie-
eisen. De gemeente Hellevoetsluis zal het voorliggende exploitatieplan op grond van 
artikel 6.12 lid 4 gelijktijdig bekendmaken met het bestemmingsplan. 
 
Het bestemmingsplan ”Bedrijventerrein Kickersbloem 3” is een bestemmingsplan met 
directe bestemmingen. Het exploitatieplan heeft derhalve een gedetailleerde opzet. 
Een deel van de gronden gelegen binnen het bestemmingsplangebied, is nog niet 
bestemd als bedrijventerrein, maar is bestemd conform hun huidige bestemming. De 
reden daarvoor is gelegen in het feit dat deze gronden niet binnen de 10-jaarsperiode 
van het bestemmingsplan kunnen worden ontwikkeld/uitgegeven.  
 

2.2 Ligging en begrenzing van het exploitatiegebied 

Het nieuw te realiseren bedrijventerrein Kickersbloem 3 is gelegen in het noordoosten 
van de gemeente Hellevoetsluis, ten noordoosten van de bestaande bedrijventerreinen 
Kickersbloem 1 en 2. 
 
Aan de zuidzijde wordt het exploitatiegebied begrensd door het bestaande 
bedrijventerrein Kickersbloem en de Ravenseweg. De Kanaalweg Oostzijde vormt de 
grens in het westen en in het noorden wordt het exploitatiegebied begrensd door de 
Watermanseweg. In het oosten grenst het gebied aan de Molendijk en het 
buitengebied van de gemeente. 
 

 
Bron: Google 
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Naast de realisatie van het bedrijventerrein worden ten behoeve van Kickersbloem 3 
tevens een nieuwe brug, een aansluiting op de N494 en op termijn een ontsluitingsweg 
(Oostelijke Randweg) gerealiseerd, ten behoeve van de verkeersafwikkeling. Het 
gebied wordt ontsloten via de N57 naar de A15. 
 
In het exploitatiegebied zijn geen te handhaven objecten gelegen die buiten het 
exploitatiegebied vallen. Wel dienen er enkele werken en werkzaamheden buiten het 
exploitatiegebied te worden gerealiseerd. 
 

2.3 Ruimtegebruik Kickersbloem 3 (artikel 6.13 lid 2 onder a Wro) 

Het plan Kickersbloem 3 voorziet in de realisatie van een nieuw bedrijventerrein. Een 
groot deel van de gronden is bestemd om uit te geven voor bedrijventerrein. Naast de 
uitgeefbare gronden is een deel van de gronden bestemd voor infrastructuur 
(verharding), water met taluds en groenvoorzieningen.  
 
Het ruimtegebruik is afkomstig uit het Stedenbouwkundig plan van Bosch Slabbers / 
Urbis d.d. februari 2014. Onderstaande kaart geeft het ruimtegebruik weer (zie bijlage 
2). 
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2.4 Huidige eigenaren 

Het grootste gedeelte van de gronden binnen het plangebied Kickersbloem 3 is in 
eigendom verworven door een ontwikkelaar, ca. 41% (Kickersvoet B.V. en Kickersvoet 
II B.V.). De gemeente heeft zelf ca. 16% in handen. De overige gronden (ca. 43%) is 
in handen van verschillende andere eigenaren. Ten aanzien van een deel van deze 
gronden heeft Kickersvoet B.V. en/of Kickersvoet II B.V. een koopovereenkomst 
gesloten met een onvoorwaardelijk recht op levering. Een overzicht van de 
eigendomsposities in het plangebied is weergegeven in de onderstaande tekening (zie 
ook bijlage 3). 
 

 
 
In de volgende tabel staan de verschillende eigenaren in het gebied weergegeven 
inclusief het grondoppervlak.  
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Eigenaar 
Bruto 
plangebied 
(m²) 

Te 
handhaven 
(m²) 

Netto-
plangebied 
(m²) Percentage 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Vierpolders          21.965             -    21.965  2,87% 

F.M. de Lange           7.989             -            7.989  1,05% 
Gemeente Hellevoetsluis           119.359             -         119.359  15,62% 
Kickersvoet B.V.           302.058            -         302.058  39,53% 
Kickersvoet II B.V.           12.018             -          12.018  1,57% 
S. van Balen           1.172             -            1.172  0,15% 
W. Biesheuvel 5.130             -  5.130 0,67% 
W. Biesheuvel en F.M. de Lange 34.881  34.881 4,56% 
W.C. Toledo           85.936             -           85.936  11,25% 
W.J. Scheygrond           129.824             -          129.824  16,99% 
Waterschap Hollandse Delta           43.857             -           43.857  5,74% 
Totaal          764.189             -   764.189  100,00% 

 
Op basis van bovenstaande kunnen de grondeigenaren duidelijk zien welke positie in 
het exploitatieplan wordt ingenomen. Indien en voor zover grondeigenaren gebruik 
willen maken van het recht van zelfrealisatie zal de gemeente met hen trachten een 
overeenkomst te sluiten, waarin in ieder geval het kostenverhaal en de locatie-eisen 
zijn geregeld.  
 

2.5 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 

Op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) heeft de gemeente de gronden 
binnen het plangebied aangewezen als gronden waarop de Wvg van toepassing is. De 
aanwijzing heeft tot gevolg dat een eigenaar van gronden deze niet zomaar mag 
vervreemden, maar dat de betreffende eigenaar de gronden eerst aan de gemeente 
dient aan te bieden. Hiermee krijgt de gemeente meer grip op het verwervingsproces 
van de gronden. 
 
Het college heeft in zijn vergadering van 9 september 2008 gebruik gemaakt van zijn 
bevoegdheid om, op grond van artikel 6 Wvg, percelen aan te wijzen als percelen 
waarop het tijdelijk voorkeursrecht van toepassing is. Nadien heeft de gemeenteraad 
in zijn vergadering van 20 november 2008 het betreffende besluit bestendigd op basis 
van artikel 5 Wvg, waardoor de werkingsduur van de aanwijzing is verlengd met een 
periode van maximaal drie jaren. In dat besluit is tevens opgenomen dat de gemeente 
een structuurvisie kan vaststellen, welke de basis is voor een verlenging van de 
werkingsduur van de aanwijzing. De gemeente heeft binnen een periode van 3 jaar na 
dagtekening van het hiervoor genoemde besluit op 13 oktober 2011 een structuurvisie 
vastgesteld, zijnde de “Structuurvisie 2015+” waardoor de werkingsduur van de 
aanwijzing met drie jaren is verlengd. Een en ander brengt met zich mee dat de 
gemeente binnen drie jaar na het laatste besluit een bestemmingsplan moet 
vaststellen, ofwel het bestemmingsplan had vóór 13 oktober 2014 vastgesteld dienen 
te worden. Nu het bestemmingsplan niet voor genoemde datum is vastgesteld, is de 
aanwijzing van rechtswege vervallen. 
 

2.6 Verwerving van de gronden 

Kickersvoet B.V. heeft met een aantal eigenaren van gronden binnen het plangebied 
een koopovereenkomst gesloten voor de aankoop van de betreffende gronden. In deze 
koopovereenkomsten is een onvoorwaardelijk recht van levering van de gronden 
opgenomen. De gemeente heeft tevens zelf eigendommen binnen het plangebied. De 
gemeente is voornemens om een deel van de gronden die nog niet in handen zijn van 
de gemeente minnelijk te verwerven. Dit geldt eveneens voor de gronden waarop het 
onvoorwaardelijke recht van levering van toepassing is en de betreffende eigenaren 
niet wensen mee te werken aan dat onvoorwaardelijke recht van levering. Het betreft 
dan in principe zowel gronden die uitgeefbaar zijn, als gronden waarop de openbare 
voorzieningen, zoals infrastructuur, water en groen zijn voorzien. Indien nodig zal de 
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gemeente het instrument onteigening inzetten, waarbij per individueel geval zal 
worden beoordeeld in hoeverre een mogelijk beroep op zelfrealisatie kan slagen. In dat 
oordeel zal onder meer worden meegewogen welke functie de gronden zullen gaan 
krijgen, wat de ligging van de gronden is en in hoeverre een grondeigenaar in staat en 
bereid is de gronden conform de eisen en wensen van de gemeente te gaan realiseren. 
 
Op onderstaande kaart zijn de door de gemeente te verwerven percelen aangegeven, 
zie ook bijlage 4. 
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3 Locatie-eisen 

3.1 Werken en werkzaamheden, algemeen (artikel 6.13 lid 2 onder b en c Wro) 

De gemeente heeft op grond van artikel 6.13 Wro de mogelijkheid om eisen en regels 
te stellen aan de werken en werkzaamheden. Artikel 6.13 lid 2 onder b Wro geeft aan 
dat in het exploitatieplan eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 
maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten 
van de openbare ruimte in het exploitatiegebied kunnen worden gesteld en artikel 6.13 
lid 2 onder c Wro geeft aan dat het mogelijk is om regels omtrent het uitvoeren van de 
onder b bedoelde werken en werkzaamheden in het exploitatieplan op te nemen.  
 
In het exploitatieplan is een omschrijving van de uit te voeren werken en 
werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied 
opgenomen. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de uit te voeren werken 
en werkzaamheden. De technische uitwerking wordt verwoord in een technische 
uitwerking, welke met in achtneming van het KIOR van de gemeente Hellevoetsluis 
d.d. juli 2010, zal worden opgesteld. Het KIOR is opgenomen in bijlage 5. 
 
Tevens zijn in het definitieve Stedenbouwkundig plan d.d. februari 2014 en het 
ontwerp Beeldkwaliteitsplan d.d. februari 2014, beide van Bosch Slabbers / Urbis, een 
aantal profielen opgenomen t.b.v. de infrastructuur die in het exploitatieplan als 
uitvoeringseis ten behoeve van de infrastructuur zijn opgenomen.  
 

3.1.1 Werken en werkzaamheden: bouwrijp maken en aanleg nutsvoorzieningen 
Onder bouwrijp maken wordt verstaan het uitvoeren van al die werkzaamheden en 
werken waardoor de grond geschikt is om te bebouwen. In dit geval valt hieronder ook 
het ophogen van het terrein in het kader van de waterhuishouding, alsmede het 
aanleggen van alle nutsvoorzieningen en riolering, voor zover het betreft de aanleg 
van de hoofdkabels en leidingen. 
 
In het exploitatieplan zijn deze werkzaamheden op hoofdlijnen beschreven. Daarnaast 
vallen bijkomende werkzaamheden en werken tevens onder bouwrijp maken en de 
geraamde kosten hiervan zijn tevens meegenomen in de exploitatieopzet. De 
genoemde werken en werkzaamheden hebben betrekking op het gehele 
exploitatiegebied, dus zowel op de uit te geven gronden als op het openbare gebied. 
 
Deze werken en werkzaamheden moeten worden uitgevoerd anders is het niet 
mogelijk om de grond te bebouwen. De kosten van het bouwrijp maken van de grond 
zijn volledig toe te rekenen aan het exploitatiegebied en komen derhalve in zijn geheel 
voor verhaal in aanmerking. 
 

3.1.2 Werken en werkzaamheden: inrichten openbare ruimte 
Onder inrichten openbare ruimte/woonrijp maken wordt verstaan het definitief 
inrichten van het openbare gebied. Het gaat hierbij niet alleen om het aanbrengen van 
definitieve verhardingen op wegen, fietspaden, enz., maar ook om de inrichting 
hiervan, zoals het aanbrengen van straatmeubilair, openbare verlichting, 
verkeersborden enz. Daarnaast wordt voorzien in een aantal groenvoorzieningen. 
 
Na het uitvoeren van de werken en werkzaamheden opgenomen in het exploitatieplan 
is het openbare gebied binnen het exploitatiegebied definitief ingericht. De kosten voor 
het woonrijp maken van het openbare gebied zijn volledig toe te rekenen aan het 
exploitatiegebied en komen derhalve in zijn geheel voor verhaal in aanmerking. 
 
In de verdere uitwerking van het exploitatieplan zal nader aandacht worden besteed 
aan de straatprofielen. Op dat moment zal in de totaalmaat van deze profielen 
aandacht worden gegeven aan de bovengrondse HWA. 
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3.1.3 Regels over uitvoeren van werken en werkzaamheden 
Artikel 6.13 lid onder b en c Wro geeft aan dat het exploitatieplan kan bevatten 
1. eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 

exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de 
openbare ruimte in het exploitatiegebied; 

2. regels omtrent het uitvoeren van de onder b bedoelde werken en werkzaamheden; 
 
De gemeente acht beide noodzakelijk. Voor het uitvoeren van werken en 
werkzaamheden is het eerder genoemde KIOR van de gemeente Hellevoetsluis d.d. juli 
2010 met de daarbij behorende staalkaarten van toepassing. Daarnaast zijn de regels 
m.b.t. de goedkeuring van plannen voor het bouwproces, van bestekken, van 
aanbesteding en van inspectie bij de overdracht van de voorzieningen van openbaar 
nut, zoals die zijn opgenomen in het exploitatieplan van toepassing.  
 
Andere regels met betrekking tot de uitvoering van werken en werkzaamheden worden 
niet noodzakelijk geacht. 
 

3.1.4 Profielen 
Het Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitsplan dienen als basis voor de 
inrichting van het plangebied van Kickersbloem 3. De randen van het plangebied 
alsmede de diverse infrastructurele werken hebben ieder hun eigen profiel. Er worden 
zes profielen beschreven: 

1. Het Kanaal door Voorne; 
2. De “landelijke wegen”; 
3. De entreeweg; 
4. Het centrale element; 
5. De kreekzone met wiggen; 
6. De bedrijfsontsluitingswegen. 

 
Het Kanaal door Voorne 
De zone langs het Kanaal door Voorne vormt het visitekaartje voor het 
bedrijventerrein. In het ontwerp is ervoor gekozen om hier niet de grootste panden 
neer te zetten maar hier komen bedrijven met een representatieve uitstraling. De zone 
aan de voorkant is compact en wordt groen ingericht met een bomensingel. Tussen de 
kade van het Kanaal door Voorne en het uitgeefbaar gebied wordt een zone ingericht 
met bloemrijk gras, struweel, bomen en de bestaande hoofdwatergang.  
 

 
Profiel Kanaalweg 
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De “landelijke wegen” 
De “landelijke wegen” zijn de Ravenseweg en de Watermanseweg, welke de 
ankerlijnen vormen tussen het Kanaal en de Kreek. Beide wegen zijn de fysieke 
grenzen van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. Deze lijnen en de inrichting 
daarvan leveren een contrast met het centraal gelegen groenelement, dat hier haaks 
op staat. Deze lijnen dragen zorg voor een goede landschappelijke inpassing aan de 
buitenzijde van het plangebied. Het werken met watergangen, grondwallen, struweel 
en rijen inheemse bomen, heeft tot gevolg dat een groene singel wordt opgetrokken 
rond het bedrijventerrein. Deze groene inrichting vormt een goede basis voor het 
mitigeren van verschillende diersoorten, bijvoorbeeld de bittervoorn. Daarbij blijven de 
wegen gehandhaafd als routes door het landschap. 
 

 
Profiel Ravenseweg 
 

 
Profiel Ravenseweg 
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Profiel Ravenseweg 
 

 
Profiel Watermanseweg 
 
De entreeweg 
Langs de entreeweg komen de zichtlocaties voor de representatieve bedrijven. Het 
profiel bestaat uit een brede watergang met aan weerszijden een rijweg en rijen 
bomen. De kruising tussen beide hoofdstructuurelementen wordt een markante plek. 
De entreeweg is ook een belangrijke aanvliegroute voor vleermuizen. Hiervoor worden 
de oevers voorzien van een plasberm met riet en staan er in het profiel bomen.  
 
 
 
 



NEXT 
 

EXPLOITATIEPLAN BEDRIJVENTERREIN KICKERSBLOEM 3 GEMEENTE 
HELLEVOETSLUIS  41 

 

 
Profiel Entreeweg 
 

 
Profiel entreeweg 
 
Het centrale element 
Het centrale element wordt gekenmerkt door een groot waterelement dat 
opgespannen ligt tussen de Ravenseweg en de Watermanseweg.  
Aan de ene zijde van het water ligt de hoofdontsluiting met een stevig bomenrij en een 
fietsroute langs het water. Het hoogteverschil met het water is hier markant gemaakt. 
Aan de andere zijde liggen delen van bedrijfskavels direct aan de singel. Deze liggen 
achter en aan een informele groene zone langs het water. In deze zone worden 
natuurvriendelijke oevers met boombeplantingen gerealiseerd.  
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Profiel centrale element 
 
De kreekzone met wiggen 
De kreek wordt fors verbreed en zal als gevolg daarvan een deel van het retentiewater 
van het bedrijventerrein herbergen. De kreek zal brede en natuurvriendelijke oevers 
krijgen. De zeer geleidelijke gradiënten gelegen op het zuiden leveren een goede basis 
voor de ontwikkeling van een waardevolle biotoop. In deze flauwe oevers wordt een 
compact wandelpad voorgesteld, hetgeen voor de werknemers een prettige aanleiding 
is om even een luchtje te scheppen in de pauze, maar kan ook voor de omwonenden 
een onderdeel zijn van een wandeling. Op twee plekken opent het bedrijventerrein zich 
en zijn groen ingerichte en zacht glooiende wigvormige ruimten ontstaan. Deze 
worden ingericht als een milieu dat in het verlengde ligt van de kreekzone. 
 

 
Profiel Kreekzone met wig 
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Profiel Kreekzone 
 

 
Profiel Kreekzone 
 
De bedrijfsontsluitingswegen 
Als ‘contramal’ van het assenkruis zijn 4 kwadranten van bedrijven of nauwkeuriger 
gezegd ‘van kavels die door bedrijven zullen worden ingericht’, ontstaan. Elke 
kwadrant krijgt diverse wegen om de toekomstige bedrijven daadwerkelijk bereikbaar 
te maken. De wegen liggen nog niet vast maar zijn in opzet al wel bepaald. Deze 
wegen zijn functioneel ingericht. Hierin zijn twee categorieën te onderscheiden, 
namelijk de hoofdwegen en de bijwegen. De hoofdwegen hebben een doorgaande 
groene zone aan één zijde. De bijwegen hebben geen groenstructuur. 
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Profiel bedrijfsontsluiting 
 

 
Profiel bedrijfsontsluiting 
 

3.1.5 Afdwingbaarheid en ontheffing verbodsbepalingen 
In het exploitatieplan is een verbod opgenomen om in strijd met de eisen en de regels 
te handelen. Indien wordt afgeweken heeft de gemeente de mogelijkheid om 
handhavend op te treden. Om toch nog enigszins flexibel te kunnen zijn is opgenomen 
dat het College van het verbod kan afwijken indien een gelijkwaardige andere 
oplossing door een ontwikkelaar wordt voorgesteld. Afwijking van het verbod is alleen 
mogelijk als het College hiervoor een ontheffing heeft verleend. 
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4 Exploitatie en exploitatieopzet 

De Wro gaat bij het exploitatieplan uit van de fictie dat de gemeente de 
grondexploitatie op zich neemt. Het exploitatieplan bevat een exploitatieopzet die als 
basis dient voor het kostenverhaal. De in de exploitatieopzet gehanteerde 
uitgangspunten worden in dit hoofdstuk nader gedefinieerd en daarnaast zal de 
exploitatieopzet toegelicht worden. Bij de berekening van de kosten is uitgegaan van 
de fictie dat de gemeente de enige ontwikkelaar is in het exploitatiegebied. Het 
stedenbouwkundige ontwerp vormt de basis voor de berekeningen. Wijzigingen zullen 
nadien worden verwerkt in de herziening van het exploitatieplan. 
 

4.1 Tijdvak (artikel 6.13 lid 1 onder c ten vierde Wro) 

Artikel 6.13 lid 1 onder c ten vierde Wro geeft aan dat een exploitatieplan een 
exploitatieopzet dient te bevatten waarin een tijdvak is opgenomen waarbinnen de 
exploitatie van de gronden zal plaats vinden. Het tijdvak voor de ontwikkeling van 
Kickersbloem 3 is 2015 tot en met 2025. 
 
Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3” voorziet in een ontwikkeling 
van de gronden in een periode van maximaal 10 jaar, conform artikel 3.1 lid 2 Wro. In 
de Wro worden geen regels gesteld omtrent de duur van het tijdvak dat in een 
exploitatieplan opgenomen dient te worden. Artikel 6.15 Wro geeft immers alleen aan 
dat een exploitatieplan na inwerkingtreding ten minste eenmaal per jaar wordt herzien 
totdat de in dat exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn 
gerealiseerd. De doorlooptijd waarin de exploitatie van de gronden zal plaats vinden, 
bedraagt naar verwachting circa 11 jaar, welke doorlooptijd is gebaseerd op de 
werkingsduur van het bestemmingsplan van maximaal 10 jaar. In deze periode is 
rekening gehouden met het feit dat de exploitatie en de afronding daarvan volgend is 
op de in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkeling. 
 
Een grondexploitatie is dynamisch en dient met enige regelmaat te worden aangepast. 
Uit de Wro moet worden afgeleid dat volgens de jurisprudentie uit een oogpunt van 
rechtszekerheid een nieuwe bestemming binnen 10 jaar uitgevoerd moet kunnen 
worden, althans er moet een reëel zicht zijn op uitvoering binnen 10 jaar, zijnde 
daadwerkelijk gestart moet zijn met de feitelijke uitvoering. Aangezien een 
grondexploitatie volgend is op de vaststelling van een bestemming, zal binnen de 10-
jaarsperiode weliswaar daadwerkelijk gestart moeten zijn met de uitvoering, doch de 
afronding van de grondexploitatie is daarop volgend en zal een langere duur kunnen 
hebben dan een periode van 10 jaar. In het exploitatieplan moet rekening dienen te 
worden gehouden met het feit dat ook toekomstige ontwikkelingen moeten kunnen 
worden ingebracht in die zin dat rekening moet worden gehouden met het feit dat 
indien bepaalde toekomstige ontwikkelingen binnen de periode van het 
bestemmingsplan een aanvang nemen, het verhaal van kosten nog mogelijk moet 
kunnen zijn. 
 

4.2 Fasering (artikel 6.13 lid 1 onder 5 Wro) 

Artikel 6.13 lid 1 onder 5 Wro geeft aan dat een exploitatieplan een exploitatieopzet 
dient te bevatten waarin voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, 
werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen is opgenomen en zo nodig een 
koppeling hiertussen. 
 

4.2.1 Algemeen 
De gehanteerde fasering is gekozen op basis van een aantal uitgangspunten, namelijk: 
 De wens van de gemeente om zo min als mogelijk voor te financieren; 
 Het maken van kosten indien er voldoende gronden zijn uitgegeven; 
 Het maken van kosten indien dat gerechtvaardigd is; 
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 De wens van de gemeente om als eerste aansluitend op het bestaande 
bedrijventerrein en de bestaande infrastructuur de ontwikkeling te laten 
aanvangen. 

 
Op de onderstaande kaart wordt weergegeven waar de verschillende fasen zich in het 
plan bevinden, deze kaart is opgenomen als bijlage 6. 
 

 
 
De gemeente is voornemens om de gronden langs Kanaalweg Oostzijde en de 
Ravenseweg achter de RWZI als eerste te gaan ontwikkelen omdat deze gronden 
aansluiten op het bestaande bedrijventerrein Kickersbloem 2 en deze gronden zonder 
al te veel kosten kunnen aansluiten op de bestaande infrastructuur, de Kanaalweg 
Oostzijde en de Ravenseweg. 
 
De fasering is mede gebaseerd op het onderzoek van de Stec groep en de 
marktupdate daarvan waarin de behoefte aan bedrijventerreinen is beschreven, 
alsmede het uitgiftetempo. Het Stec rapport en de marktupdate daarvan gaat uit van 
een uitgifte vanaf ca. 2014 met een tempo van ca. 5 ha per jaar. De start van de 
uitgifte in 2014 wordt echter niet gehaald, maar vangt aan in 2016. Mede gelet op het 
feit dat er in de gemeente vanaf 2001 geen uitgifte meer heeft plaatsgevonden en er 
een duidelijke vraag/behoefte bestaat naar nieuwe kavels voor bedrijventerreinen, zal 
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de gemeente een inhaalslag moeten plegen. Een daadwerkelijke aanvang wordt pas 
genomen met de realisatie van Kickersbloem 3 indien er voldoende zekerheid is op een 
uitgifte aangezien anders het maken van bepaalde kosten niet verantwoord is. In het 
bestemmingsplan is ten aanzien van de brug een voorwaardelijke verplichting 
opgenomen. In het bestemmingsplan is opgenomen dat de brug dient te zijn 
aangelegd en in gebruik genomen indien minimaal 5 ha in gebruik is genomen voor of 
ten dienste van de bestemming “Bedrijventerrein”. In fase 1 wordt uitgegaan van een 
uitgifte van circa 5,1 ha per jaar, in fase 2 circa 4,9 ha per jaar en in fase 3 circa 6 per 
jaar. De gemeente acht het wenselijk om de uitgifte redelijk conservatief te doen en is 
van mening dat het Stec rapport daartoe ruimte biedt.  
 
In de fasering is rekening gehouden met de beperking dat een volgende fase eerst een 
aanvang kan hebben indien 70% van de m² uitgeefbare gronden in de voorgaande 
fase is uitgegeven. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de gemeente het 
onwenselijk acht dat er al te grote “witte onbebouwde” vlekken gaan ontstaan in het 
plangebied. Burgemeester en wethouders kunnen echter ontheffing verlenen in het 
geval het niet halen van de genoemde 70% niet het gevolg is van het handelen van de 
aanvrager van de ontheffing, maar wordt veroorzaakt door een andere 
grondeigenaar/ontwikkelaar in het plangebied en de ontheffing noodzakelijk is voor de 
voortgang van de realisatie van Kickersbloem 3 en voorts niet leidt tot ongewenste 
“witte en onbebouwde” vlekken. De aanvrager zal zijn verzoek om ontheffing moeten 
voorzien van een deugdelijke motivering.  
 

4.3 Exploitatieopzet (Artikel 6.13 lid 1 onder c Wro) 

4.3.1 Algemeen en opbouw 
Artikel 6.13 lid 1 onder c Wro geeft aan dat een exploitatieplan een exploitatieopzet 
dient te bevatten. Deze exploitatieopzet bestaat uit, voor zover nodig: 
 Een raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke inbrengwaarden voor 

de toepassing van deze afdeling worden beschouwd als kosten in verband met de 
exploitatie van die gronden; 

 een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder een 
raming van de schade die op grond van artikel 6.1 voor vergoeding in aanmerking 
zou komen; 

 Een raming van de opbrengsten van de exploitatie; 
 De peildatum van de bovengenoemde bedoelde ramingen; 
 Een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaats vinden; 
 Een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en 

bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen; 
 De wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 
 
De raming van de inbrengwaarde wordt verder uitgewerkt in artikel 6.2.3 Bro, de 
raming van de andere kosten worden verder uitgewerkt in de artikelen 6.2.4 en 6.2.5 
Bro. De raming van de opbrengsten is opgenomen in artikel 6.2.7 Bro. De wijze van 
toerekening staat opgenomen in artikel 6.18 Wro. In het vervolg van deze toelichting 
wordt op de betreffende ramingen en onderdelen nog verder ingegaan. De 
exploitatieopzet zelf is opgenomen als bijlage 9. 
 
De gemeente heeft ervoor gekozen om de diverse kostensoorten uit de Wro en het Bro 
te groeperen naar hetgeen zij acht een juiste volgorde in een grondexploitatie te zijn. 
Immers normaal gesproken worden gronden eerst verworven, vervolgens bouwrijp 
gemaakt en vervolgens woonrijp, waarna de gronden kunnen worden uitgegeven. Om 
dit proces mogelijk te maken zijn er voor de gemeente nog een aantal bijkomende 
posten die los zijn gegroepeerd, omdat deze geen raakvlak hebben met een van de 
reeds genoemde posten, zoals onder meer planschade, maar ook de plankosten etc. 
Deze onderverdeling zou er naar het oordeel van de gemeenteraad toe moeten leiden 
dat de grondexploitatie inzichtelijker wordt, omdat duidelijk wordt aangegeven bij welk 
onderdeel de kostenpost behoort. Per kostensoort wordt wel een verwijzing gemaakt 
naar de betreffende van toepassing zijnde artikelen in de Wro en het Bro. 
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4.3.2 Rekentechnische uitgangspunten 
In het exploitatieplan moeten, conform artikel 6.13 lid 1, onder c ten derde Wro, de 
kosten en opbrengsten geraamd worden op een gelijke prijspeildatum. Vanaf deze 
prijspeildatum wordt mogelijk rekening gehouden met een stijging van zowel 
opbrengsten als kosten.  
 
In de exploitatieberekeningen is rekening gehouden met de volgende rekentechnische 
uitgangspunten. De financiële uitgangspunten van de grondexploitatieopzet zijn als 
volgt: 
 De prijspeildatum is 1 januari 2015; 
 Het gehanteerde (gemiddelde) rentepercentage bedraagt 4,25% per jaar; 
 De indexering van de kosten voor het jaar 2015 0%, voor de jaren 2016 tot en 

met 2018 wordt gerekend met 2%, voor de jaren 2019 tot en met 2025 wordt 
gerekend met 2,25%; 

 De indexering van de opbrengsten voor het jaar 2015 0%, voor de jaren 2016 tot 
en met 2018 wordt gerekend met 0,5%, voor de jaren 2019 tot en met 2021 
wordt gerekend met 0,75% en vanaf 2022 met 1%; 

 De looptijd van de grondexploitatie is 2015-2025. 
 
Prijspeildatum 
De gehanteerde prijspeildatum is 1 januari 2015. Deze datum is gelegen het meest 
nabij de vaststelling van onderhavige vaststelling van het exploitatieplan. 
 
Index 
De huidige marktomstandigheden hebben tot gevolg dat rekening wordt gehouden met 
een gedifferentieerd percentage van zowel de kosten als de opbrengsten voor de 
gehele exploitatieperiode, doch dat een gedifferentieerd percentage wordt gehanteerd.  
 
In onderstaande tabel is de bedoelde differentiatie opgenomen. 
 
 2015 2016-2018 2019-2021 2022-2025 

Indexering van de kosten 0% 2% 2,25% 2,25% 

Indexering van de opbrengsten 0% 0,5% 0,75% 1% 
 
De huidige marktomstandigheden hebben tot gevolg dat voor het eerste jaar er geen 
rekening behoeft te worden gehouden met een stijging van de opbrengsten.  
 
Rentepercentage 
Het rentepercentage wordt jaarlijks geactualiseerd en is gebaseerd op een inschatting 
van de rentekosten verbonden aan langjarige leningen die de gemeente dient af te 
sluiten om de (voornamelijk) investeringen te financieren. Dit percentage staat 
jaarlijks in de uitgangspunten die uiteindelijk door de gemeenteraad geaccordeerd 
worden. Voor de nieuwe begroting 2015 is weer een rentepercentage van 4,25% 
voorzien als rentekosten langjarige financiering. 
 

4.3.3 Te handhaven objecten/bestemmingen 
In het plangebied van het bestemmingsplan is ook een tweetal bestaande 
objecten/bestemmingen opgenomen. Deze zijn echter niet opgenomen in het 
exploitatiegebied.  
 
Het eerste object is het agrarische bedrijf aan de Kreekweg 4 te Hellevoetsluis aan de 
overzijde van het Kanaal door Voorne. Dit is een bestaand agrarisch bedrijf dat 
opnieuw planologisch wordt ingepast. De bestemmingsregeling van de gronden is niet 
van dien aard aangepast, dat hierdoor een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro 
kan worden gerealiseerd. Het tweede object betreft het bestaande baggerdepot aan de 
Braberseweg. Dit object had voorheen een agrarische bestemming en krijgt thans een 
bedrijfsbestemming met de aanduiding “specifieke vorm van bedrijventerrein – 
baggerspeciedepot”. Op deze gronden is echter in het bestemmingsplan geen 
aanduiding voor de maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage opgenomen, 
zodat op deze gronden geen bebouwing mag plaats vinden. Op de betreffende gronden 
kan geen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro worden gerealiseerd.  
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4.3.4 Criteria verhaalbaarheid (artikel 6.13 lid 6 Wro) 

De kostensoorten in het Bro maken duidelijk welke kosten in beginsel verhaalbaar zijn 
in het exploitatieplan. Om kosten daadwerkelijk in het exploitatieplan te mogen 
opnemen, zullen de kosten echter ook aan de betreffende locatie toegerekend moeten 
kunnen worden. Immers artikel 6.13 lid 6 Wro bepaalt dat kosten in verband met 
werken, werkzaamheden en maatregelen waarvan het exploitatiegebied of een 
gedeelte daarvan profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan naar 
evenredigheid worden opgenomen in de exploitatieopzet. 
 
Op basis van artikel 6.13 lid 6 Wro zijn er derhalve drie criteria waaraan moet worden 
voldaan om kosten van werken, werkzaamheden en maatregelen in rekening te 
kunnen brengen via het exploitatieplan. Deze zijn: 
 Profijt; 
 Toerekenbaarheid; 
 Proportionaliteit. 
 
De in de exploitatieopzet opgenomen kostenramingen zijn conform de lijst van het 
Bro. Een groot deel van de kosten wordt uitsluitend ten behoeve van de ontwikkeling 
van het plangebied gemaakt zodat deze voldoet aan de drie criteria en daarmee voor 
de volledige 100% voor verhaal in aanmerking komt. Een deel van de kosten wordt 
echter ook gemaakt ten behoeve van het 4e kwadrant van het bedrijventerrein 
Kickersbloem 3. Het 4e kwadrant kan echter niet in het bestemmingsplan en 
exploitatieplan worden opgenomen, omdat deze buiten de planperiode van 10 jaar 
wordt gerealiseerd. Deze kosten zijn naar rato opgenomen in de exploitatieopzet. 
Hierop wordt later teruggekomen.  
 
Uitzondering op het volledig voor verhaal in aanmerking komen, is een drietal 
buitenplanse elementen. De Oostelijke randweg, de brug over het Kanaal door Voorne 
en de kruising/aansluiting N494 zijn in het exploitatieplan aangemerkt als een 
buitenplans element welke niet in het exploitatiegebied zijn gelegen. Deze kosten zijn 
op basis van artikel 6.2.4 onder e Bro in de exploitatieopzet opgenomen. Ten dele 
worden deze buitenplanse elementen tevens voor het 4e kwadrant gerealiseerd. Op de 
wijze van verhaal van de kosten wordt later teruggekomen.  
 

4.3.5 Resultaat exploitatieopzet 
De totale kosten bedragen € 74.808.983,- netto contant op 1 januari 2015. Rekening 
houdend met subsidies en bijdragen van derden bedragen de totaal te verhalen kosten 
€ 69.438.368,- netto contant op 1 januari 2015. De totale opbrengsten bedragen 
€ 85.082.610,- netto contant op 1 januari 2015. Rekening houdend met subsidies en 
bijdragen van derden bedragen de opbrengsten € 79.711.995,- netto contant op 1 
januari 2015. 
 
Het resultaat bedraagt € 10.273.627,- netto contant op 1 januari 2015. 
 

4.3.6 Macroaftopping (artikel 6.16 Wro) 
Artikel 6.16 Wro geeft aan dat indien in een exploitatieplan het bedrag van de aan de 
exploitatie verbonden kosten, verminderd met de door de gemeente in verband met 
die exploitatie ontvangen of te ontvangen subsidies en bijdragen van derden, hoger is 
dan het in het exploitatieplan opgenomen bedrag van de opbrengsten van die 
exploitatie, kan de gemeente die kosten slechts kan verhalen tot maximaal het bedrag 
van die opbrengsten. 
 
In het geval van Kickersbloem 3 bedragen de totale kosten verminderd met de 
subsidies en de bijdragen van derden € 69.438.368,- netto contant op 1 januari 2015. 
Het bedrag van de opbrengsten verminderd met de subsidies en bijdragen van derden 
bedraagt € 79.711.995,-, zodat er geen sprake is van macroaftopping. De gemeente 
kan de kosten volledig verhalen op de grondeigenaren binnen het plangebied.  
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5 Kosten en opbrengsten 

In de voorgaande paragraaf zijn de uitgangspunten van de exploitatie en de 
exploitatieopzet nader toegelicht. In deze paragraaf volgt een toelichting op de kosten 
en opbrengsten (op basis van het programma en het ruimtegebruik). Op basis hiervan 
kunnen de kosten worden toegerekend aan de eigenaren van gronden binnen het 
plangebied van Kickersbloem 3. 
 

5.1 Kosten en opbrengsten Exploitatieplan Kickersbloem 3 en het 4e kwadrant 
(artikel 6.2.4 onder f Bro) 

5.1.1 Binnenplanse kosten t.b.v. het 4e kwadrant 
Een aantal van de kosten die gemaakt dienen te worden ten behoeve van het 
exploitatiegebied van Kickersbloem dienen ook te worden gemaakt voor het 4e 
kwadrant, ofwel het 4e kwadrant heeft profijt van een deel van de te realiseren 
voorzieningen en dient daaraan ook bij te dragen. 
 
De wet biedt de mogelijkheid om in de exploitatieopzet rekening te houden met een 
bijdrage vanuit het 4e kwadrant. Op grond van het bepaalde in artikel 6.2.4 onder f 
Bro worden in de verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.13 eerste lid onder c ten 
tweede Wro tevens bedoeld de in artikel 6.2.3 Bro en de in artikel 6.2.4, onder a tot 
en met d Bro genoemde kosten, voor zover deze noodzakelijk zijn in verband met het 
in exploitatie brengen van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in 
aanmerking komen.  
 
Tot deze kosten behoren echter niet de plankosten. De reden daarvoor is gelegen n 
artikel 6.2.6 Bro. In dit betreffende artikel staat dat bij een ministeriële regeling regels 
kunnen worden gesteld met betrekking tot de hoogte van de plankosten. In artikel 
6.2.6 Bro wordt ten aanzien van de plankosten verwezen naar andere onderdelen in 
artikel 6.2.4 Bro, dan artikel 6.2.4 onder f Bro doet. Wel is rekening gehouden met de 
kosten van onderzoeken (als bedoeld in artikel 6.2.4 onder a Bro) die niet vallen onder 
de plankosten. 
 
Indien en voor zover het 4e kwadrant van een bepaalde kostenpost profijt heeft, dan 
worden deze naar rato van het profijt aan het 4e kwadrant toegerekend. In de 
grondexploitatieopzet van het exploitatieplan worden de kosten van de betreffende 
voorzieningen wel in zijn geheel opgenomen, maar wel gesplitst in een deel dat voor 
het exploitatiegebied zelf geldt en in een deel dat ten behoeve van het 4e kwadrant 
wordt gerealiseerd. De berekening van de mate van profijt kan per voorziening 
verschillen, maar in beginsel is de verhouding tussen de uitgeefbare gronden 
maatgevend.  
 
De voorzieningen waarvan het 4e kwadrant profijt heeft, zijn: 
 De entreeweg van het plangebied tot aan de grens met het 4e kwadrant, inclusief 

de daarbij behorende inbrengwaarde; 
 De onderzoekskosten t.b.v. de ontwikkeling, aangezien in de onderzoeken ook 

rekening is gehouden met de realisatie van het 4e kwadrant; 
 De persleiding; 
 Het rioolgemaal; 
 De brandblusleiding; 
 De waterberging, inclusief de daarbij behorende inbrengwaarde. 
 
Aan de kostenkant worden de kosten ten behoeve van deze voorzieningen volledig 
meegenomen conform het bepaalde in artikel 6.2.4 onder f Bro. Het betreft hier 
kostenposten die binnen het plangebied zijn gelegen. In de exploitatieopzet wordt wel 
inzichtelijk gemaakt welke onderdelen naar rato zijn opgenomen en wat de totale 
kosten ten behoeve van het 4e kwadrant zijn. Tegenover de kosten dient in de 
exploitatieopzet tevens rekening te worden gehouden met een opbrengst vanuit het 4e 
kwadrant. Artikel 6.2.7 onder c Bro bepaalt namelijk dat tot de opbrengsten van de 
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exploitatie tevens worden gerekend de raming van de opbrengsten welke worden 
verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in 
de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. 
 
In de berekening van de exploitatiebijdrage wordt echter geen rekening gehouden met 
de kosten die t.b.v. het 4e kwadrant worden gemaakt. De reden daarvoor is gelegen in 
het feit dat hier tegenover namelijk ook een bijdrage staat. 
 
Onderstaand zal nader worden ingegaan op de wijze waarop de kosten aan het 4e 
kwadrant worden toegerekend. De toerekening vindt plaats op basis van de 
verhouding uitgeefbaar, behoudens bij het water. Onderstaand wordt daarop 
teruggekomen. Per post zal nader worden uitgelegd hoe de toerekening plaats heeft 
gevonden. 
 
Verhouding uitgeefbaar 
De toerekening vindt in beginsel plaats op basis van de verhouding uitgeefbaar. De 
reden daarvoor is gelegen in het feit dat de toerekening van de kosten ook plaats vindt 
op basis van uitgiftecategorieën. 
 
Gebied Oppervlakte Verhouding 
Kickersbloem 3 535.609 m² 81,61% 
4e kwadrant 120.691 m² 18,39% 
Totaal 656.300 m² 100,00% 

 
Het bovenstaande brengt met zich mee dat het 4e kwadrant, ten aanzien van een 
aantal kosten posten, 18,39% dient bij te dragen, ofwel 81,61% komen ten laste van 
het exploitatieplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3”. 
 
Toerekening entreeweg 
De entreeweg is de hoofdontsluiting van het plangebied van heel Kickersbloem 3. In 
de toerekening aan het 4e kwadrant wordt rekening gehouden met de entreeweg tot 
aan de grens met het 4e kwadrant. Deze wordt mede aangelegd om het 4e kwadrant te 
ontsluiten. Immers zonder deze entreeweg is het niet mogelijk om het 4e  kwadrant te 
ontsluiten. De toerekening vindt plaats op basis van de verhouding uitgeefbaar. 
 
De kosten van de entreeweg bestaan uit de kosten van: 
 Het verwijderen van de bestaande verharding onder de Braberseweg; 
 Het egaliseren en dempen van de betreffende gronden; 
 Het voorbelasten van het fietspad en de verharding; 
 De riolering onder de nieuwe entreeweg; 
 Duikers; 
 Het afbouwen van het fietspad en de verharding; 
 Het realiseren van de groenstroken; 
 Het planten van bomen. 
 
In onderstaande tabel is de verdeling weergegeven en welk deel van de kosten ten 
laste komen van het exploitatieplan Kickersbloem 3 en welk deel wordt gezien als de 
bijdrage vanuit het 4e kwadrant. Hierin is geen rekening gehouden met de 
inbrengwaarde onder de betreffende gronden. 
 
Gebied Totale kosten Toerekening Exploitatieplan 

Kickersbloem 3 
Bijdrage 4e 
kwadrant 

Kickersbloem 3 € 3.067.880,- 81,61% € 2.503.709,-  
4e kwadrant € 3.067.880,- 18,39%  € 564.171,- 
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Onderzoekskosten 
In het exploitatieplan wordt tevens een aantal onderzoekskosten meegenomen. De 
reden dat het 4e kwadrant hieraan dient bij te dragen is gelegen in het feit dat in de 
onderzoeken tevens rekening is gehouden met de ontwikkeling van het 4e kwadrant. 
Het gaat hier overigens alleen om de kosten van onderzoeken die geen deel uitmaken 
van de plankostenregeling. De toerekening van de kosten geschiedt op basis van de 
verhouding uitgeefbaar. 
 
In onderstaande tabel is de verdeling weergegeven en welk deel van de kosten ten 
laste komt van het exploitatieplan Kickersbloem 3 en welk deel wordt gezien als de 
bijdrage vanuit het 4e kwadrant. 
 
Gebied Totale kosten Toerekening Exploitatieplan 

Kickersbloem 3 
Bijdrage 4e 
kwadrant 

Kickersbloem 3 € 187.077,- 81,61% € 152.674,-  
4e kwadrant € 187.077,- 18,39%  € 34.403,- 

 
De persleiding, het rioolgemaal en de brandblusleiding 
De persleiding, het rioolgemaal en de brandblusleiding worden gerealiseerd voor zowel 
het plangebied van Kickersbloem 3 als het 4e kwadrant. Het 4e kwadrant heeft profijt 
van deze voorzieningen omdat deze als het 4e kwadrant ontwikkeld gaat worden reeds 
zijn gerealiseerd en het 4e kwadrant deze kosten niet meer behoeft te maken. De 
toerekening van de kosten vindt plaats op basis van de verhouding uitgeefbaar. 
 
In onderstaande tabel is de verdeling weergegeven en welk deel van de kosten ten 
laste komt van het exploitatieplan Kickersbloem 3 en welk deel wordt gezien als de 
bijdrage vanuit het 4e kwadrant. 
 
Gebied Totale kosten Toerekening Exploitatieplan 

Kickersbloem 3 
Bijdrage 4e 
kwadrant 

Kickersbloem 3 € 565.000,- 81,61% € 461.099,-  
4e kwadrant € 565.000,- 18,39%  € 103.901,- 

 
De waterberging 
De realisatie van het bedrijventerrein Kickersbloem 3 heeft tot gevolg dat er 
compensatie ten aanzien van het water dient plaats te vinden. Uit het 
“Waterbeheerplan 2009 – 2015” van het Waterschap Hollandse Delta volgt dat indien 
er sprake is van een toename van verharding in een plangebied er sprake moet zijn 
van compensatie. De eis is dat 10% van de toename van de verharding 
gecompenseerd moet worden in de vorm van open water.  
 
In het plangebied van Kickersbloem 3 (inclusief het 4e kwadrant) is er sprake van een 
totale toevoeging aan verharding van 738.130 m². Dit is de opstelsom van de 
oppervlakte uitgeefbaar, voetpaden, fietspaden en rijwegen minus de bestaande op te 
breken verhardingen. De totale oppervlakte van het water bedraagt 63.807 m². Dit is 
minder dan de gestelde 10%, maar omdat in het plangebied ook wadi’s worden 
gerealiseerd, is de hoeveelheid water voldoende. 
 
In het 4e kwadrant wordt in totaal 136.710 m² verharding toegevoegd. Gelet op de 
totale hoeveelheid extra verharding zou in het 4e kwadrant 11.849 m² water moeten 
worden gerealiseerd. De stedenbouwkundige opzet gaat echter uit van een 
daadwerkelijke toevoeging van 8.026 m², ofwel een tekort van 3.823 m². Dit brengt 
met zich mee dat een deel van de watercompensatie als gevolg van het 4e kwadrant in 
het exploitatiegebied van Kickersbloem 3 wordt opgelost. Het 4e kwadrant dient 
derhalve 3.823 m² van het totaal van 63.807 m² aan water in het plangebied van 
Kickersbloem 3 te betalen, ofwel 6,85% van het water. Dit geldt uiteraard ook voor de 
oevers, omdat deze bij het water behoren, doch afzonderlijk in het exploitatieplan zijn 
opgenomen. 
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In onderstaande tabel is de berekening van de bijdrage van het 4e kwadrant aan het 
water opgenomen.  
 
Soort Hoeveelheid Prijs per 

eenheid 

Totale kosten Toerekening 

4e kwadrant 

Bijdrage 4e 

kwadrant 

Water 55.781 m² € 17,11 € 954.480,- 6,85% € 65.423,- 

Water, natuur 

oevers 

2.880 m² € 16,82 € 48.440,- 6,85% € 3.320,- 

Water, oever 3.280 m² € 108,70 € 356.522,- 6,85% € 24.437,- 

Water, kade 1.190 m² € 819,33 € 975.000,- 6,85% € 66.830,- 

Totaal   € 2.334.442,-  € 160.011,- 
 
Inbrengwaarde onder de gronden van de entreeweg en de waterberging 
In het voorgaande is aangegeven dat het 4e kwadrant een bijdrage dient te leveren 
aan de kosten van de entreeweg en de kosten van waterberging. Nu hiervoor ook 
gronden benodigd zijn, dient het 4e kwadrant ook bij te dragen aan de inbrengwaarde 
van deze gronden. De bijdrage aan de inbrengwaarde van de gronden door het 4e 
kwadrant bedraagt € 514.780,-. 
 

Inbrengwaarde Hoeveelheid Eenheid Totale kosten Rato Kosten t.b.v. 
4e kwadrant 

Inbrengwaarde 
onder entreeweg 27.389 m² € 1.797.789,- 18,39% € 330.607,- 

Inbrengwaarde 
gronden water 3.823 m² € 184.713,- 100% € 184.713,- 

Totaal     € 514.780,- 
 

5.1.2 Buitenplanse en bovenwijkse kosten t.b.v. het 4e kwadrant 
Oostelijke Randweg, kruising met de N494 en de brug over het Kanaal door Voorne 
Het verhaal van de Oostelijke Randweg, de kruising met de N494 en de brug over het 
Kanaal door Voorne vindt plaats als buitenplanse elementen op basis van artikel 6.2.4 
onder e Bro. Het 4e kwadrant heeft profijt van deze maatregelen en het 4e kwadrant 
dient ook een bijdrage te leveren aan de kosten van deze buitenplanse elementen.  
 
In dit exploitatieplan worden de kosten m.b.t. de brug over het Kanaal door Voorne 
naar rato van de verhouding uitgeefbaar opgenomen. Het restant (de kosten voor het 
4e kwadrant) dienen t.z.t. te worden opgenomen in het voor het 4e kwadrant op te 
stellen exploitatieplan.  
 
De kosten van de Oostelijke Randweg, de brug over het Kanaal door Voorne en de 
kruising/aansluiting N494, zijnde € 15.419.071,-, worden voor 81,61% opgenomen in 
het exploitatieplan, derhalve € 12.583.565,-. Het restant ad € 2.835.506,- dient in het 
exploitatieplan voor het 4e kwadrant te worden opgenomen.  
 
Bovenwijkse kosten (artikel 6.13 lid 6 Wro) 
Naast de buitenplanse elementen dient het 4e kwadrant ook een bijdrage te leveren 
aan de bovenwijkse kosten. Op basis van de Nota kostenverhaal is de bijdrage voor 
Kickersbloem 3 (inclusief het 4e kwadrant) € 14.324,-. In het exploitatieplan voor het 
4e kwadrant dient 18,39% van € 14.324,- te worden opgenomen, zijnde € 2.634,-. 
 

5.1.3 Resume verdeling kosten 4e kwadrant 
Onderstaand een resume van de kosten die t.b.v. het 4e kwadrant worden gemaakt en 
hoe deze al dan niet in onderhavig exploitatieplan zijn opgenomen. 
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Onderdeel 

Bijdrage 4e kwadrant in 
exploitatieplan 
Kickersbloem 3 

Exploitatieplan  
4e kwadrant 

Entreeweg € 564.171,-  
Onderzoekskosten € 34.403,-  
Persleiding, rioolgemaal en 
brandblusleiding € 103.901,-  
Waterberging € 160.011,-  
Inbrengwaarde gronden € 514.780,-  
Oostelijke Randweg, brug over het 
Kanaal door Voorne en kruising N 494  € 2.835.506,- 
Bijdrage o.b.v. Nota kostenverhaal  € 2.634,- 
Totalen € 1.377.266,- € 2.838.140,- 

 

5.2 Raming van de kosten 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende kostenposten in de 
grondexploitatie voor zover deze van toepassing zijn. 
 

5.2.1 Verklaring van de inbrengwaarden (artikel 6.13 lid 1 onder c ten eerste Wro, artikel 
6.13 lid 5 Wro en artikel 6.2.3 Bro) 

Artikel 6.13 lid 1 onder c ten eerste Wro geeft aan dat in de exploitatieopzet voor 
zover nodig een raming van de inbrengwaarden van de gronden is opgenomen, welke 
inbrengwaarden voor de toepassing van deze afdeling worden beschouwd als kosten in 
verband met de exploitatie van die gronden. Artikel 6.13 lid 5 Wro geeft daarbij aan 
dat indien geen sprake is van onteigening de inbrengwaarde van gronden wordt 
vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van 
de onteigeningswet. Voor gronden welke onteigend zijn of waarvoor een 
onteigeningsbesluit is genomen, of welke op onteigeningsbasis zijn of worden 
verworven, is de inbrengwaarde gelijk aan de schadeloosstelling ingevolge de 
onteigeningswet. 
 
Artikel 6.2.3 Bro geeft aan dat tot de kosten, bedoeld in artikel 6.13 lid 1 onder c ten 
eerste Wro, zijnde de inbrengwaarde, worden, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe 
te rekenen aan de inbrengwaarde van de gronden, gerekend de ramingen van: 
a. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; 
b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden 

moeten worden gesloopt; 
c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van 

persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke 
lasten; 

d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, 
funderingen, kabels en leidingen in het exploitatiegebied. 

 
De inbrengwaarden zijn bepaald door een onafhankelijke deskundige/taxateur, 
namelijk De Brug Taxaties te Puiflijk. Voor de inbrengwaarden van de gronden is 
uitgegaan van de werkelijke waarde van de onroerende zaak, welke is bepaald met 
inachtneming van de artikelen 40b tot en met 40f van de Onteigeningswet (de 
zogenoemde verkeerswaarde), een en ander conform het bepaalde in artikel 6.13 lid 5 
Wro. 
 
In afwijking van het voorgaande, is de inbrengwaarde gelijk aan de volledige 
schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet, in geval de gronden reeds zijn 
onteigend, de gemeente een onteigeningsbesluit heeft genomen, dan wel de gronden 
op onteigeningsbasis zijn of worden verworven. De taxateur is van oordeel dat dit niet 
van toepassing is aangezien er geen gronden zijn onteigend en de gemeente niet 
voornemens is binnen 6 maanden een onteigeningsbesluit te nemen. 
 
De taxateur heeft met inachtneming van het bepaalde in artikel 40b tot en met 40f 
van de onteigeningswet een tweetal waarden bepaald, te weten de waarde op basis 
van het huidige gebruik en de waarde op basis van het toekomstige gebruik, de 
zogenaamde complexwaarde. Deze laatste is bepaald aan de hand van een residuele 
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waarderingsmethodiek. De hoogste van deze twee waarden wordt geacht de 
inbrengwaarde te vertegenwoordigen.  
 
Artikel 6.2.3 onder d Bro geeft aan dat tot de kosten van de inbrengwaarden de kosten 
van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen en 
kabels en leidingen kunnen behoren, indien en voor zover deze redelijkerwijs zijn toe 
te rekenen aan de inbrengwaarde van de gronden. De taxateur is van oordeel geweest 
dat de sloopkosten tot de inbrengwaarden behoren. De reden daarvoor is gelegen in 
het feit dat de betreffende kosten specifiek te maken hebben met de sloop van de 
opstallen en funderingen van op zichzelf staande onroerende zaken.  
 
De inbrengwaarden van de gronden zoals die in het exploitatieplan zijn opgenomen 
volgen uit het “Taxatierapport inbrengwaarde Bedrijventerrein Kickersbloem 3 
Hellevoetsluis” van De Brug Taxaties te Puiflijk d.d. 24 juli 2015. De taxateur heeft de 
gronden gewaardeerd met als prijspeildatum 1 januari 2015. Het taxatierapport is 
opgenomen als bijlage 7. 
 
De taxateur heeft de inbrengwaarde getaxeerd op een totaalbedrag van 
€ 40.821.860,-. In dit bedrag is reeds rekening gehouden met de onderstaande 
sloopkosten als bedoeld in artikel 6.2.3 onder d Bro. In de grondexploitatieopzet is 
rekening gehouden met een bedrag van € 40.821.875,-, een en ander is gevolg van 
het feit dat in de grondexploitatieopzet geen rekening wordt gehouden met 
afrondingen zoals dat wel in het taxatierapport is gedaan. 
 

5.2.2 Verklaring van de sloopkosten (artikel 6.2.3 onder d Bro) 
Artikel 6.2.3 onder d Bro geeft aan dat onder de kosten van de inbrengwaarde van de 
gronden tevens worden gerekend de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing 
van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het exploitatiegebied. Dit 
is alleen anders indien deze redelijkerwijs niet tot de inbrengwaarde van de gronden 
kunnen worden gerekend. In het geval van Kickersbloem 3 gaat om de sloop van 
opstallen die gelegen zijn op gronden die als afzonderlijke onroerende zaken zijn aan 
te merken. Er is geen reden om af te wijken van artikel 6.2.3 onder d Bro zodat de 
sloopkosten tot de inbrengwaarde van de gronden dienen te worden gerekend.  
 
In het plangebied zijn een aantal objecten gelegen die moeten worden gesloopt dan 
wel recentelijk vooruitlopend op de ontwikkeling reeds zijn gesloopt. Het gaat om de 
onderstaande objecten. 
 
Adres Type Perceel  
Braberseweg 1 Vrijstaande woning 405  
Braberseweg 2 Agrarisch bedrijf met woning 580  
Hallinxweg 1 Agrarisch bedrijf met woning 1030 Reeds gesloopt 
Hallinxweg 3 Vrijstaande woning 407, 1029 Reeds gesloopt 
Kanaalweg Oostzijde 186 Vrijstaande woning 363, 364 Reeds gesloopt 
Ravenseweg 19 Agrarisch bedrijf met woning 460  
Ravenseweg 19A Vrijstaande woning 461  
Watermanseweg 2 Agrarisch bedrijf met woning 413  
Ravenseweg 15 en 17 Vrijstaande woning 456, 457, 458 Reeds gesloopt 

 
De kosten voor het slopen van de bestaande opstallen zijn door De Brug Taxaties zijn 
geraamd op € 742.165,-. Deze sloopkosten zijn redelijkerwijs toe te rekenen aan de 
inbrengwaarde van de gronden, conform het bepaalde in artikel 6.2.3 onder d Bro. 
 

5.2.3 Verklaring van de onderzoekskosten (artikel 6.2.4 onder a Bro) 
De milieukosten komen op grond van het bepaalde in artikel 6.2.4 onder a Bro voor 
verhaal in aanmerkingen. Het gaat daarbij om: 
a. de kosten van het verrichten van onderzoek, waaronder in ieder geval begrepen 

grondmechanisch en milieukundig bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, ander 
milieukundig onderzoek, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek; 

 
De navolgende relevante onderzoeken hebben plaatsgevonden: 



NEXT 
 

EXPLOITATIEPLAN BEDRIJVENTERREIN KICKERSBLOEM 3 GEMEENTE 
HELLEVOETSLUIS  56 

 

 Akoestisch onderzoek Bedrijventerrein Kickersbloem 3 en Oostelijke Randweg 
Hellevoetsluis, Oranjewoud d.d. 7 maart 2013; 

 Verkennend bodemonderzoek Plangebied Kickersbloem 3, concept, Aeres-
Milieu d.d. 10 april 2013; 

 Ecoconsult, Ecologische quickscan beschermde planten, dieren en gebieden 
Plangebied Kickersbloem 3, gemeente Hellevoetsluis, rapportnummer 
20120727, 5 oktober 2012; 

 Ecoconsult, Vleermuisonderzoek Plangebied Kickersbloem III, Gemeente 
Hellevoetsluis, rapportnummer 20121022, 14 november 2012; 

 Bureau Waardenburg b.v., Toets effecten additionele stikstofdepositie 
bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Kickersbloem 3’ (Hellevoetsluis), rapport 
nr. 13-05, 5 maart 2013; 

 Kickersbloem 3 en Oostelijke Randweg Hellevoetsluis, 
Luchtkwaliteitsonderzoek, Oranjewoud, 27 februari 2013; 

 Vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven 
Kickersbloem 3 te Hellevoetsluis, concept, IDDS bv., 12 april 2013; 

 Planschaderisicoanalyse Kickersbloem 3 Hellevoetsluis, DTZ Zadelhoff, 18 april 
2013. 

 
De kosten voor het verrichten van onderzoeken voor zover die niet vallen onder de 
plankosten bedragen € 187.077,-. Hiervan is € 152.674,- opgenomen in de 
exploitatieopzet. 
 
Het resultaat van deze onderzoeken is dat er geen extra maatregelen nodig zijn, die 
kosten met zich meebrengen anders dan reeds in het ruimtegebruik is opgenomen.  
 

5.2.4 Verklaring van de kosten voor het bouwrijp maken (artikel 6.2.4 en 6.2.5 Bro) 
De kosten voor het bouwrijp maken van de gronden zijn opgenomen in de artikelen 
6.2.4 en 6.2.5 Bro. 
 
Voor het bouwrijp maken is een gesloten grondbalans voor het gehele project het 
uitgangspunt. De totale kosten voor het bouwrijp maken bedragen ca. € 11,9 miljoen. 
Dit bedrag is exclusief de kosten t.b.v. het 4e kwadrant en exclusief de reeds eerder 
genoemde kosten voor sloop. In onderstaand overzicht is opgenomen welke 
onderdelen onder het bouwrijp maken worden verstaan. 
 

Bouwrijp maken Hoeveelheid Eenheid Bedrag/eenheid 

Niet zijnde entreeweg    

Verwijderen verharding            1.680  m² bestaande verharding € 74,13  

Egaliseren/dempen          736.801  m² gebied € 2,07  

Voorbelasting fietspad 
  

4.297  m² fietspad € 112,15  
Voorbelasting en 
bouwwegen 

  
38.038  m² woonstraat € 131,64  

Riolering vrij verval 
  

5.434  m¹ € 321,81  

Persleiding 
  

1.400  m¹ € 167,86  

Rioolgemaal                    1  Stuk € 230.000,00  

Water           55.781  m² water € 17,11  

Duikers 
  

250  m¹ € 455,00  

Entreeweg    

Verwijderen verharding 
  

1.965  m² bestaande verharding € 74,13  

Egaliseren/dempen 
  

27.389  m² gebied € 2,07  

Voorbelasting fietspad 
  

1.926  m² fietspad € 112,15  
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Voorbelasting en 
bouwwegen 

  
8.856 m² woonstraat € 131,64  

Riolering vrij verval             1.265  m¹ € 321,81  

Duikers                  65  m¹ € 455,00  
 

5.2.5 Verklaring van de kosten voor het woonrijp maken (artikel 6.2.4 en 6.2.5 Bro) 
De kosten voor het woonrijp maken zijn opgenomen in de artikelen 6.2.4 en 6.2.5 Bro. 
 
De kosten voor het woonrijp maken bedragen € 7,9 miljoen,- (exclusief de kosten 
t.b.v. het 4e kwadrant). In onderstaand overzicht zijn de onderdelen opgenomen die 
onder woonrijp maken worden verstaan. 
 

Woonrijp maken Hoeveelheid Eenheid 
Bedrag per 

eenheid 

Niet zijnde entreeweg    

Fietspad afbouwen (incl. OV) 4.297 m² fietspad € 117,66  
Verharding afbouwen (incl. 
OV) 49.874 m² woonstraat en voetpad € 55,14  

Groen 97.186 m² groen € 1,75  

Water, natuur oevers 2.880 m¹ € 16,82  

Water, oever 3.280 m¹ € 108,70  

Water, kade 1.190 m¹ € 819,33  

Inrichten (fietsbruggen) 2 stuk € 40.250,00  

Bomen 312 stuk € 335,00  

Brandkranen 22 stuk € 1.000,00  

Brandblusleiding 1 Post € 100.000,00  
Duurzame energie 
uitgeefbaar 535.609 m² uitgeefbaar € 1,00  

Nutsvoorzieningen 535.609 m² uitgeefbaar € 1,50  

Entreeweg    

Fietspad afbouwen (incl. OV) 1.926 m² fietspad € 117,66  
Verharding afbouwen (incl. 
OV) 10.883 m² woonstraat en voetpad € 55,14  

Riolering afbouwen 1.265 m¹ € 128,21 

Groen 8.850 m² groen € 1,75  

Bomen 128 stuk € 335,00  
 

5.2.6 Buitenplanse kosten (artikel 6.2.4 onder e Bro) 
Naast de kosten die gemaakt moeten worden binnen het exploitatiegebied, is er ook 
een aantal kosten die gemaakt moeten worden buiten het exploitatiegebied. Dergelijke 
kosten komen op grond van artikel 6.2.4 onder e Bro ook voor verhaal in aanmerking. 
Deze kosten zijn noodzakelijk om het bedrijventerrein Kickersbloem 3 te kunnen laten 
aansluiten op de bestaande infrastructuur en om er zorg voor te dragen dat het 
verkeer van en naar het bedrijventerrein op een goede wijze ontsloten kan worden. 
 
In het geval van Kickersbloem 3 gaat het om de onderstaande maatregelen en de 
daarbij behorende kostenposten. In totaal gaat het om een investering van 
€ 14.686.615,- (exclusief de kosten t.b.v. het 4e kwadrant).  
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Ontwikkeling/maatregel Kosten Toerekening Kosten 
Herinrichting Ravenseweg / 

vrijliggend fietspad 

€ 457.270,- 100% € 457.270,- 

Herinrichting Ravenseweg 

meerkosten 

€ 200.000,- 100% € 200.000,- 

Oostelijke Randweg € 8.195.701,- 81,61% € 6.688.543,- 

Kruising met de N494 € 2.944.095,- 81,61% € 2.402.687,- 

Brug over het Kanaal door Voorne € 4.279.275,- 81,61% € 3.492.333,- 

V&T buitenplanse civiele kosten* € 1.445.783,-  100% € 1.445.783,- 
* Op de kosten voor V&T m.b.t. de buitenplanse civiele kosten wordt nader ingegaan 
in paragraaf 5.2.8. 
 
Het rekening houden met de kosten t.b.v. het 4e kwadrant vindt plaats op basis van 
artikel 6.2.4, onder f Bro. Dit artikel maakt echter geen verwijzing naar onderdeel e, 
dus de kosten m.b.t. buitenplanse elementen t.b.v. het 4e kwadrant kunnen niet 
worden opgenomen in het exploitatieplan Kickersbloem 3.  
 
Het 4e kwadrant heeft profijt van de brug over het Kanaal door Voorne, de kruising 
met de N494 en de Oostelijke Randweg. In het exploitatieplan worden deze kosten 
naar rato van de verhouding uitgeefbaar opgenomen. De kosten van de Oostelijke 
Randweg, de brug over het Kanaal door Voorne en de kruising/aansluiting N494, 
zijnde € 15.419.071,-, worden voor 81,61% opgenomen in het exploitatieplan, 
derhalve € 12.583.562,-. 
 

5.2.7 Bovenwijkse kosten (artikel 6.13 lid 6 Wro) 
Op grond van het bepaalde in artikel 6.13 lid 6 Wro worden de kosten in verband met 
werken, werkzaamheden en maatregelen waarvan het exploitatiegebied van 
Kickersbloem 3 profijt heeft en welke toerekenbaar zijn, naar evenredigheid 
opgenomen in de exploitatieopzet.  
 
In het geval van Kickersbloem 3 gaat het om een bijdrage aan een aantal bovenwijkse 
voorzieningen. De betreffende voorzieningen zijn opgenomen in de Nota kostenverhaal 
20143 van de gemeente Hellevoetsluis. Deze nota is door de gemeenteraad 
vastgesteld op 18 september 2014. Op basis van de betreffende nota dient 
Kickersbloem 3 een bijdrage te leveren aan: 
 Het parkeerverwijssysteem. 
 
Het gaat om een bijdrage van in totaal € 14.324,-. Ten aanzien van de berekening 
wordt verwezen naar hetgeen in de nota is opgenomen. In het exploitatieplan dient 
derhalve 81,61% van € 14.324,- te worden opgenomen, zijnde € 11.690,-. 
 

5.2.8 Planvoorbereidingskosten (artikel 6.2.4 onder g tot en met j Bro) 
Onderdeel van de kosten die de gemeente voor de realisatie van Kickersbloem 3 
maakt, zijn de gemeentelijke planvoorbereidingskosten. Deze komen voor verhaal in 
aanmerking op grond van het bepaalde in artikel 6.2.4 onder g tot en met j Bro. Het 
gaat dan om: 
 de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering, verband houdende met 

de aanleg van de voorzieningen en werken, bedoeld onder a tot en met f, en in 
artikel 6.2.3 onder c en d Bro; 

 de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve 
van het exploitatiegebied; 

 de kosten van het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontwerpcompetities 
en prijsvragen voor het stedenbouwkundig ontwerp van de locatie, en de kosten 
van vergoedingen voor deelname aan de prijsvraag. 

 

                                               
3 Nota kostenverhaal 2014 gemeente Hellevoetsluis d.d. 16 juli 2014, Next Vastgoed Consultancy 

B.V., vastgesteld op 18 september 2014 
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Voor de planvoorbereidingskosten is de plankostenscan voor het gehele plan 
Kickersbloem 3 uitgevoerd.  
 
Artikel 6.2.6 Bro bepaalt dat met betrekking tot de kostensoorten als bedoeld in artikel 
6.2.4 onder g tot en met j Bro bij ministeriële regels gesteld kunnen worden met 
betrekking tot de hoogte en begrenzing van de via het exploitatieplan verhaalbare 
kosten, de zogenaamde plankosten. 
 
Voor het berekenen van de plankosten is een ontwerp ministeriële regeling “Regeling 
plankosten exploitatieplan” opgesteld. Het Ministerie heeft echter besloten om de 
betreffende regeling niet vast te stellen. Een en ander brengt met zich mee dat van 
een maximering geen sprake meer behoeft te zijn en dat in het exploitatieplan de 
werkelijk gemaakte kosten zouden mogen worden opgenomen. 
 
De gemeente heeft de plankosten berekend aan de hand van de eerder genoemde 
regeling, ondanks dat deze niet is vastgesteld. De reden daarvoor is dat uitgangspunt 
van deze regeling is het ramen van een forfaitair bedrag, welke als zodanig in de 
exploitatieopzet wordt opgenomen. Uit de regeling valt te halen dat toepassing van de 
regeling tot gevolg heeft dat een redelijke middeling tussen de al gemaakte 
(historische) en nog te maken kosten en tussen de al verstreken planontwikkelingstijd 
en de nog benodigde planontwikkelingstijd wordt bewerkstelligd. De betreffende 
regeling is transparant en voorkomt discussie en om die reden heeft de gemeente 
gebruik gemaakt van de regeling.  
 
Bij deze regeling hoort een rekenmodel. Het resultaat van de plankostenscan is 
opgenomen als planvoorbereidingskosten in het exploitatieplan. Uit de betreffende 
scan volgt een bedrag van € 7.184.438,-. De plankostenscan gaat echter uit van een 
prijspeildatum 1 januari 2010. Het bedrag dat volgt uit de plankostenscan is naar 
prijspeildatum 1 januari 2015 geïndexeerd met 0,7% per jaar. De plankosten 
bedragen derhalve per 1 januari 2015 € 7.439.438,-. Op grond van de ministeriële 
regeling worden deze kosten als boekwaarde opgenomen ten tijde van de vaststelling 
van het exploitatieplan. De plankostenscan is opgenomen als bijlage 10. 
 
In de plankostenscan wordt geen rekening gehouden met de plankosten van de 
buitenplanse voorzieningen. De plankosten van dergelijke voorzieningen worden 
gezien als een onderdeel van de investering die nodig is om de buitenplanse 
elementen te realiseren. Op grond van artikel 2 lid 1 van de Regeling plankosten is 
rekening gehouden bedragen de plankosten van voorbereiding en toezicht van de 
buitenplanse elementen 15% van de kosten voor het bouw- en woonrijp maken. De 
totale kosten van de buitenplanse elementen voor zover die zijn toe te rekenen aan 
Kickersbloem 3 (exclusief het 4e kwadrant) bedragen € 15.419.071,-. In het onderdeel 
Oostelijke Randweg is echter ook rekening gehouden met de verwerving van de 
gronden. Deze mogen echter niet in de berekening van de plankosten worden 
meegenomen. Rekening houdend met de post verwerving bedragen de kosten voor het 
bouw- en woonrijp maken van de buitenplanse elementen € 9.638.550,-. De 
plankosten voor voorbereiding en toezicht bedragen derhalve € 1.445.783,-. 
 

5.2.9 Verklaring van de overige en de bijkomende kosten 
Tot slot maakt de gemeente nog overige en bijkomende kosten die voor verhaal in 
aanmerking komen. In het kader van de ontwikkeling van Kickersbloem 3 gaat het om 
de kostenposten: 
 Planschade; 
 Rentekosten; 
 Kosten t.b.v. het 4e kwadrant. 
 
Planschade (artikel 6.2.4 onder l Bro) 
De ontwikkeling van Kickersbloem 3 kan ten gevolge hebben dat eigenaren van 
onroerende zaken die in de (directe) nabijheid van de ontwikkeling zijn gelegen een 
tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro, de zogenaamde 
planschade, claimen. Op grond van artikel 6.2.4 onder l Bro behoren deze kosten tot 
de kosten die gemaakt worden in verband met de exploitatie van de gronden. 
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De planschadekosten die zijn opgenomen in de raming van de kosten zijn gebaseerd 
op een door DTZ Zadelhoff uitgebrachte planschaderisicoanalyse. Dit bureau staat los 
van de opstellers van het stedenbouwkundig plan, het bestemmingsplan en het 
exploitatieplan. Het bedrag is tot stand gekomen met inachtneming van de Wro en het 
bestemmingsplan als de voorgenomen stedenbouwkundige invulling zoals deze thans 
voorliggen. De planschade is met name een gevolg van de realisatie van een 
bedrijventerrein met bijbehorende infrastructuur.  
 
Uit de betreffende planschaderisicoanalyse volgt dat rekening moet worden gehouden 
met een bedrag, groot € 303.000,- aan planschade. De planschaderisicoanalyse is 
opgenomen als bijlage 8. 
 
Rentekosten (artikel 6.2.4 onder n Bro) 
Rentekosten van geïnvesteerde kapitalen kunnen in rekening worden gebracht via het 
exploitatieplan op basis van artikel 6.2.4 onder n Bro. Hierbij geldt dat eventuele 
renteopbrengsten in mindering moeten worden gebracht. De rentekosten/opbrengsten 
zijn thans nul en beginnen na vaststelling te lopen. Bij de jaarlijkse herziening zullen 
de gerealiseerde rentekosten als boekwaarde worden opgenomen.  
 

5.2.10 Percentage gerealiseerde kosten 
Op grond van het bepaalde in artikel 6.2.8 Bro moet in het exploitatieplan worden 
aangegeven welk percentage van de kosten reeds is gerealiseerd. In dit percentage 
wordt geen rekening gehouden met de kosten voor zover deze noodzakelijk zijn in 
verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de naaste toekomst voor 
bebouwing in aanmerking komen. 
 
In het kader van Kickersbloem 3 zijn tot en met de vaststelling € 7.133.800,- 
(nominaal) aan kosten gemaakt. Het totaal aan kosten bedraagt € 84.088.186,- 
(nominaal), zodat 8,5% van de totale (nominale) kosten zijn gerealiseerd. Het gaat 
daarbij om: 
 De verwerving van de gronden; 
 De onderzoekskosten die buiten de plankostenscan vallen; 
 De historische sloopkosten. 
 

5.3  Raming van de opbrengsten (artikel 6.13 lid 1 onder c ten derde Wro) 

De opbrengsten kunnen worden geraamd op basis van het ruimtegebruik en het 
programma. Op basis van het ruimtegebruik is bepaald welk deel van het plangebied 
uitgeefbaar is. De opbrengsten worden gegenereerd door het programma binnen de 
uitgeefbare gronden.  
 

5.3.1 Ruimtegebruik 
Het ruimtegebruik in m² op basis van het stedenbouwkundige plan is per eigenaar 
bepaald. In de onderstaande tabel is dit nader uitgewerkt: 
 
Eigenaar Groen Water Verharding Uitgeefbaar Totaal 
Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Vierpolders 2.433 92 1.381 18.058 21.965 
F.M. de Lange 7.989    7.989 
Gemeente Hellevoetsluis 22.780 3.433 4.692 88.454 119.359 
Kickersvoet B.V. 26.446 23.500 27.914 224.199 302.058 
Kickersvoet II B.V. 1.819 460 117 9.622 12.018 
S. van Balen 135 575  462 1.172 
W. Biesheuvel 744 124 578 3.684 5.130 
W. Biesheuvel en F.M. de Lange 6.767 1.371 2.070 24.674 34.881 
W.C. Toledo 2.149 106 7.058 76.623 85.936 
W.J. Scheygrond 20.382 11.133 16.313 81.997 129.824 
Waterschap Hollandse Delta 14.176 14.998 6.859 7.835 43.857 
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5.3.2 Programma 
Het programma (in m²) voor alle fasen is verdeeld over de verschillende huidige 
eigenaren zoals weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel staan de namen van 
de personen die eigendommen hebben. 
 
Eigenaar Bedrijventerrein in m² 
Diaconie van de Protestantse Gemeente Vierpolders 18.058 
F.M. de Lange 0 
Gemeente Hellevoetsluis 88.454 
Kickersvoet B.V. 224.199 
Kickersvoet II B.V. 9.622 
S. van Balen 462 
W. Biesheuvel 3.684 
W. Biesheuvel en F.M. de Lange 24.674 
W.C. Toledo 76.623 
W.J. Scheygrond 81.997 
Waterschap Hollandse Delta 7.835 

 
5.3.3 Opbrengsten (artikel 6.2.7 Bro) 

Artikel 6.13 lid 1 onder c ten derde Wro geeft aan dat een exploitatieplan een 
exploitatieopzet dient te bevatten waarin een raming van de opbrengsten van de 
exploitatie is opgenomen.  
 
Artikel 6.2.7 Bro geeft aan dat tot de opbrengsten van de exploitatie van Kickersbloem 
3 worden gerekend de ramingen van de opbrengsten: 
 van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied; 
 van bijdragen en subsidies van derden; 
 welke worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen 

van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. 
 
Uitgifte van gronden (artikel 6.2.7 onder a Bro) 
De uitgifte van de gronden vormen de belangrijkste opbrengsten van de exploitatie 
van Kickersbloem 3. Het gaat daarbij om de uitgifte van gronden bestemd voor 
bedrijventerrein. In de uitgifte door de gemeente wordt geen onderscheid gemaakt in 
verschillende categorieën.  
 
Het exploitatiegebied van Kickersbloem 3 kent een zodanige ligging en inrichting dat er 
geen zodanige locaties zijn die een andere (hogere) uitgifteprijs rechtvaardigen. De 
uitgifteprijs is voor de gehele locatie bepaald op € 185,- per m².   
 
Te ontvangen subsidies (artikel 6.2.7 onder b Bro) 
Naast de opbrengsten uit gronduitgiften bepaalt artikel 6.2.7 onder b Bro tevens dat 
de opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden tot de opbrengsten van de 
grondexploitatie worden gerekend.  
 
De Stadsregio Rotterdam is bereid aan de gemeente Hellevoetsluis, zodra er zicht is op 
uitvoering, een subsidie te verlenen voor de ontsluiting van Kickersbloem 3. De 
subsidie bedraagt maximaal € 5.450.000,-. De betreffende subsidie wordt echter 
verleend onder bepaalde voorwaarden, zijnde:  
1. de gemeente Hellevoetsluis zal de kreek aan de oostelijke zijde uiterlijk in fase 2 

van Kickersbloem 3 realiseren en deze financieren uit de grondexploitatie; 
2. de gemeente Hellevoetsluis zal het stedelijk gebied niet uitbreiden in het gebied 

tussen de bestaande wijk Ravense Hoek en de beoogde Oostelijke Randweg; 
3. de gemeente Hellevoetsluis zal vanwege de fasering van de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein in de eerste fase alleen de brug bouwen en de verkeersafwikkeling 
regelen via de Kanaalweg Westzijde. 

 
Indien en voor zover de gemeente niet kan voldoen aan de betreffende voorwaarden, 
zal de gemeente de betreffende subsidie niet ontvangen. Dit zal met zich meebrengen 
dat bij een daarop eerst volgende herziening van het exploitatieplan de betreffende 
subsidies uit de grondexploitatieopzet gehaald moet worden.  
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In het voorgaande is reeds aangegeven dat de subsidie betrekking heeft op 
onderdelen die buiten het exploitatiegebied zijn gelegen. De betreffende onderdelen 
worden gerealiseerd voor het totale bedrijventerrein Kickersbloem 3, dus inclusief het 
4e kwadrant. Tevens is reeds aangegeven dat in het exploitatieplan geen rekening mag 
worden gehouden met kosten t.b.v. het 4e kwadrant indien het gaat om buitenplanse 
elementen. De subsidie dient naar rato van de verhouding uitgeefbaar in het 
exploitatieplan te worden opgenomen. Het restant (€ 1.002.233,-) is toerekenbaar aan 
het 4e kwadrant.  
 

Subsidie 

Toe te kennen aan 
Kickersbloem 3 en 4e 
kwadrant 

Rato 
verhouding 

Exploitatieplan 
Kickersbloem 3 

Stadsregio € 5.450.000,- 81,61% € 4.447.767,- 
 
Bijdrage 4e kwadrant (artikel 6.2.7 onder c Bro) 
De kosten die t.b.v. het 4e kwadrant worden gemaakt en in de exploitatieopzet zijn 
opgenomen bedragen € 1.377.266,- (nominaal). Netto contant op 1 januari 2015 
bedragen deze kosten € 1.226.113,-. Aangezien de bijdrage pas wordt ontvangen 
nadat de kosten al zijn gemaakt, moet rekening worden gehouden met een post rente. 
De totale bijdrage vanuit het 4e kwadrant bedraagt nominaal € 1.898.145,-.  
 
Op grond van het bepaalde in artikel 6.2.7 onder c Bro dienen deze kosten tevens aan 
de opbrengstenkant te worden meegenomen. Op deze wijze wordt aan de 
daadwerkelijk toe te rekenen kosten en derhalve bij de bepaling van de inbrengwaarde 
met deze kosten geen rekening gehouden. 
 
Totale opbrengsten 
De opbrengsten van het plan Kickersbloem zijn in de onderstaande tabel uitgewerkt.  
 

 Aantal m² Opbrengstpotentie 
per m² 

Totale 
opbrengstpotentie 

Bedrijventerrein 535.609 € 185,- € 99.087.576,- 
Subsidies    
Subsidie Stadsregio   € 4.447.766,- 
Bijdragen derden    
Bijdrage vanuit het 4e kwadrant   € 1.898.145,-  
TOTAAL   € 105.433.487,- 

 
5.3.4 Gerealiseerde opbrengsten 

Ten tijde van het vaststellen waren er nog geen gronden uitgegeven, zodat van 
opbrengsten door uitgifte nog geen sprake was. 
 

5.4 Aanbesteding (artikel 6.2.9 Bro) 

In artikel 6.2.9 Bro staat aangegeven dat de regels omtrent het uitvoeren van werken 
en werkzaamheden tevens betrekking kunnen hebben op het in overeenstemming met 
de geldende aanbestedingsregels aanbesteden van de in het exploitatieplan voorziene 
werken en werkzaamheden. 
 
Op grond van het Europese recht en – in lijn daarmee – op grond van het 
gemeentelijke beleid rekent de gemeente het tot haar taak om mededingen te 
bewerkstelligen als het gaat om werken, leveringen en diensten zoals bedoeld in de  
Aanbestedingswet 20134 en het “Protocol aanbesteding en inkoop 2009”, vastgesteld 
op 18 september 2008. 
 

                                               
4 De wet van 1 november, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen zoals op 8 november 

2012 gepubliceerd in het Staatsblad (2012/542), in werking getreden op 1 april 2013 
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Ingevolge het bepaalde artikel 6.2.9 Bro zijn deze ook van toepassing voor het 
onderhavige exploitatieplan en schrijft de gemeente aanvullend haar eigen 
gemeentelijk aanbestedingsbeleid voor dat ook ziet op de aanbesteding van werken en 
werkzaamheden.  
 
Alle opdrachten die op grond van Europese of gemeentelijke wet- of regelgeving 
dienen te worden aanbesteed, zullen met inachtneming van het aanbestedings- en 
inkoopbeleid van de gemeente en de relevante geldende (Europese en/of 
gemeentelijke) aanbestedingsregels worden aanbesteed. 
 
Deze Europese aanbestedingsplicht geldt niet alleen in geval van opdrachtverlening 
door de gemeente, maar ook indien een private eigenaar de betreffende 
(bovendrempelige) werken wil uitvoeren en daartoe een beroep op zelfrealisatie doet. 
De gemeente is in dat geval, volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, niet ontslagen van haar aanbestedingsverplichting. Om te waarborgen 
dat de aanbesteding van werken en werkzaamheden conform de regels en het beleid 
van de gemeente geschiedt, dient de aanbestedingsdocumentatie in nauw overleg met 
de gemeente opgesteld en door de gemeente goedgekeurd te worden.  
 
De gemeente zal deze aanbestedingsplicht dan, op grond van het bepaalde in artikel 
6.13 lid 2 onder c Wro juncto artikel 6.2.9 Bro, doorleggen aan de betreffende private 
eigenaar. Dit betekent dat de private eigenaar de werkzaamheden dan in plaats van de 
gemeente Europees zal moeten aanbesteden volgens de procedures als omschreven in 
het BAO en de Aanbestedingsrichtlijn. 
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6 Resultaat en toerekening 

6.1 Omvang kostenverhaal en resultaat (artikel 6.16 Wro) 

Om te berekenen hoeveel kosten verhaalbaar zijn, is het allereerst van belang om te 
weten welke kosten verhaalbaar zijn. De kostensoorten in het Bro maken duidelijk 
welke kosten in beginsel verhaalbaar zijn in het exploitatieplan. Om kosten 
daadwerkelijk in het exploitatieplan te mogen opnemen, zullen de kosten echter ook 
bij de betreffende locatie moeten horen. Er zijn drie criteria waaraan de gemeente 
moet voldoen om kosten van werken, werkzaamheden en maatregelen bij een 
bepaalde exploitatie in rekening te kunnen brengen via het exploitatieplan. Deze zijn: 

 Profijt; 
 Toerekenbaarheid; 
 Proportionaliteit.  

 
De exploitatieopzet kent een eindwaarde en contante waardeberekening. Indien wordt 
uitgegaan van alleen de nominale kosten en opbrengsten ontstaat een nominaal 
resultaat van € 21.345.301,- positief. Rekening houdend met invloed van kosten- en 
opbrengstenstijging en rente ontstaat een positief saldo van € 17.096.508,- op 
eindwaarde per 31 december 2025. Op netto contante waarde per 1 januari 2015 
bedraagt het positief resultaat € 10.273.627,-. 
 
De contante waarde van de kosten is hoger dan de contante waarde van de 
opbrengsten waardoor 100% van de kosten van het plan kunnen worden verhaald op 
de ontwikkelende partijen. 
 

6.2 Toerekening van de kosten (artikelen 6.18, 6.16 en 6.19 Wro) 

6.2.1 Inleiding  
Bij de daadwerkelijke toerekening van de kosten dient rekening te worden gehouden 
met het bepaalde in artikel 6.16 Wro, een en ander conform het bepaalde in artikel 
6.18 lid 5 Wro. In dit artikel staat dat het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 
berekent wordt door het op basis van artikel 6.16 Wro maximaal te verhalen bedrag te 
delen door het totaal aantal gewogen eenheden. Het te verhalen bedrag is het in een 
exploitatieplan opgenomen bedrag van de aan de exploitatie verbonden kosten, 
verminderd met de door de gemeente in verband met die exploitatie ontvangen of te 
ontvangen subsidies en bijdragen van derden. 
 

6.2.2 Toerekenen van de kosten op basis van artikel 6.18 en 6.16 Wro 
Om ook onrendabele delen te kunnen ontwikkelen is er een systematiek ontwikkeld, 
waarbij er een vereveningsmethodiek wordt toegepast. De kosten worden omgeslagen 
over alle uitgeefbare gronden waarop de in het Bro omschreven bouwplannen zijn 
voorzien. 
 
Artikel 6.18 Wro gaat ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdrage uit van 
een vijftal stappen, namelijk: 
1. Het vaststellen van uitgiftecategorieën in het exploitatieplan (lid 1); 
2. Het vaststellen van een basiseenheid per te onderscheiden categorie (lid 2); 
3. Het vaststellen van gewogen eenheden, door de basiseenheid te vermenigvuldigen 

met een per uitgiftecategorie vastgestelde gewichtsfactor (lid 3); 
4. Het optellen van alle gewogen eenheden in het exploitatiegebied (lid 4); 
5. Het bepalen van het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (lid 5). 
 
Stap 1:  Het vaststellen van uitgiftecategorieën in het exploitatieplan (artikel 
6.18 lid 1 Wro) 
Artikel 6.18 lid 1 Wro geeft aan dat allereerst de uitgiftecategorieën moeten worden 
vastgesteld. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de opbrengstpotentie per 
uitgeefbaar bouwperceel kan verschillen. In het geval van Kickersbloem 3 is er 1 
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uitgiftcategorie vastgesteld. De vastgestelde uitgiftecategorie die in Kickersbloem 3 
van toepassing is, wordt bij stap 2 aangegeven. 
 
Stap 2:  Het vaststellen van een basiseenheid per te onderscheiden categorie 
(artikel 6.18 lid 2 Wro) 
Vervolgens geeft artikel 6.18 lid 2 Wro aan dat per uitgiftecategorie een basiseenheid 
moet worden vastgesteld. De gemeente heeft ervoor gekozen om als basiseenheid te 
kiezen 1 m² uitgeefbaar grondoppervlakte. In onderstaande tabel zijn de 
uitgiftecategorieën opgenomen samen met de basiseenheid per categorie.  
Uitgiftecategorie Basiseenheid 

Bedrijventerrein 1 m² uitgeefbaar grondoppervlakte 
 
Stap 3:  Het vaststellen van gewogen eenheden (artikel 6.18 lid 3 Wro) 
De derde stap, artikel 6.18 lid 3 Wro, is het vaststellen van gewogen eenheden. Deze 
gewogen eenheden kunnen eerst worden vastgesteld indien er een gewichtsfactor 
wordt vastgesteld. Een gewogen eenheid is de vermenigvuldiging van de basiseenheid 
maal de vastgestelde gewichtsfactor.  
 
Deze gewichtsfactor wordt bepaald door de netto contante waarde van de uitgifteprijs 
per basiseenheid per uitgiftecategorie af te zetten tegen een “basiscategorie”. In het 
geval van Kickersbloem 3 is er maar sprake van 1 uitgiftecategorie, zodat er maar 
sprake is van één gewichtsfactor. De gewichtsfactor van de vastgestelde categorie 
bedraagt derhalve 1,0000.  
 
De gewogen eenheden worden bepaald door de basiseenheid te vermenigvuldigen met 
de gewichtsfactor. Nu de basiseenheid 1 m¹ uitgeefbaar grondoppervlakte is, is de 
gewichtsfactor gelijk aan de gewogen eenheid. Door het totaal oppervlakte in m² te 
vermenigvuldigen met de gewogen eenheid, wordt het totaal aantal gewogen 
eenheden per uitgiftecategorie bepaald. In onderstaande tabel zijn de resultaten 
weergegeven.  
 
Uitgiftecategorie 
art. 6.18 lid 1 Wro  

Basiseenheid 
art. 6.18 lid 2 
Wro 

Uitgifteprijs 
per 
basiseenheid 
CW 

Gewichts 
factor* 
art. 6.18 
lid 3 Wro 

Totaal kavel 
oppervlakte 

Gewogen 
eenheden 
art. 6.18 lid 
3 Wro 

Bedrijventerrein 
1 m² 
uitgeefbaar € 148,83 

  
1,0000  

  
535.609 

  
535.609  

Totaal    535.609 

  
535.609 
art. 6.18 
lid 4 Wro  

*In het voorgaande is reeds aangegeven dat nu de basiscategorie 1 m¹ uitgeefbaar is, 
de gewichtsfactor gelijk is aan een gewogen eenheid per uitgiftecategorie. 
 
Stap 4:  Het optellen van alle gewogen eenheden in het exploitatiegebied 
(artikel 6.18 lid 4 Wro) 
Artikel 6.18 lid 4 Wro geeft aan dat vervolgens alle gewogen eenheden bij elkaar 
opgeteld moeten worden. In de voorgaande stap zijn de gewogen eenheden per 
uitgiftecategorie bepaald. Door deze bij elkaar op te tellen wordt het totaal aantal 
gewogen eenheden verkregen binnen het exploitatiegebied van Kickersbloem 3, zijnde 
535.609 gewogen eenheden. 
 
Stap 5:  Het bepalen van het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 
6.18 lid 5) 
De laatste stap (artikel 6.18 lid 5 Wro) is het bepalen van het verhaalbare bedrag per 
gewogen eenheid. Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid is het ten hoogste 
verhaalbare bedrag, bedoeld in artikel 6.16 Wro, gedeeld door het overeenkomstig het 
vierde lid berekende aantal.  
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In artikel 6.16 Wro wordt aangegeven dat indien in een exploitatieplan het bedrag van 
de aan de exploitatie verbonden kosten, verminderd met de door de gemeente in 
verband met die exploitatie ontvangen of te ontvangen subsidies en bijdragen van 
derden, hoger is dan het in het exploitatieplan opgenomen bedrag van de opbrengsten 
van die exploitatie, de gemeente die kosten slechts kan verhalen tot maximaal het 
bedrag van die opbrengsten. 
 
In het voorgaande is reeds aangegeven dat het totaal aan kosten € 74.808.982,94,-, 
bedraagt, netto contant, prijspeil 1 januari 2015. Er is echter ook sprake van subsidies 
en bijdragen van derden, zodat het totaal te verhalen bedrag aan kosten bedraagt 
€ 69.438.368,23,-, netto contant per 1 januari 2015. Het in het exploitatieplan 
opgenomen bedrag van de opbrengsten minus de subsidies en bijdragen van derden 
bedraagt € 79.711.994,84,-, netto contant, prijspeil 1 januari 2015. Nu de kosten 
lager zijn dan de opbrengsten kan de gemeente de kosten volledig verhalen op de 
grondeigenaren binnen het plangebied van Kickersbloem 3. 
 
Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (zoals bedoeld in artikel 6.18 lid 5) is 
het totale bedrag aan verhaalbare kosten, zijnde € 69.438.368,23,-, gedeeld door het 
totaal aantal gewogen eenheden, zijnde 535.609. Het verhaalbare bedrag per 
gewogen eenheid bedraagt € 129,64. Alle genoemde bedragen zijn netto contant op 1 
januari 2015. 
 

6.2.3 Bepalen exploitatiebijdrage per eigenaar op basis van artikel 6.19 Wro 
In het voorgaande is de toerekening van de kosten besproken. De bepaling van de 
daadwerkelijke exploitatiebijdrage vindt plaats aan de hand van artikel 6.19 Wro. Als 
eerste dient de bruto exploitatiebijdrage te worden bepaald aan de hand van de 
methode die in artikel 6.19 Wro staat aangegeven. Uit artikel 6.19 Wro volgt dat er 
een tweetal methoden bestaat, namelijk: 
1. De exploitatiebijdrage wordt berekend door het aantal gewogen eenheden dat in 

het exploitatieplan is toebedeeld aan de in de vergunningaanvraag bedoelde 
gronden te vermenigvuldigen met het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid; 

2. De exploitatiebijdrage wordt berekend door het aantal gewogen eenheden dat is 
opgenomen in de vergunningaanvraag te vermenigvuldigen met het verhaalbare 
bedrag per gewogen eenheid indien dit tot een hoger aantal gewogen eenheden 
leidt. 

 
Op basis van artikel 6.19 Wro moet een aantal situaties worden onderscheiden voor de 
berekening van de bruto exploitatiebijdrage. Deze zijn in onderstaande tabel 
opgenomen.  
 
 Aantal gewogen eenheden Uitgangspunt berekening 

exploitatiebijdrage 
1 Het aangevraagde bouwprogramma en daarmee 

het aantal gewogen eenheden is gelijk aan de 
berekening van het exploitatieplan. 

Het exploitatieplan 

2 Het aangevraagde bouwprogramma is afwijkend 
van het exploitatieplan en heeft als gevolg van een 
andere typering van de bedrijven een lager aantal 
gewogen eenheden. 

Het exploitatieplan 

3 Het aangevraagde bouwprogramma is afwijkend 
van het exploitatieplan en heeft als gevolg van een 
andere typering van de bedrijven een hoger aantal 
gewogen eenheden. 

De aanvraag 
omgevingsvergunning 

 
Nu de bruto exploitatiebijdrage kan worden berekend, dient deze nog te worden 
gecorrigeerd om zodoende de verschuldigde netto exploitatiebijdrage te kunnen 
bepalen. Artikel 6.19 Wro geeft aan dat een tweetal zaken op de bruto 
exploitatiebijdrage in mindering gebracht moeten worden, namelijk: 
1. de inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, geraamd 

overeenkomstig de artikelen 40b tot en met 40f van de onteigeningswet voor 
zover deze niet volgens het exploitatieplan buiten het kostenverhaal blijven; 
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2. de kosten die in verband met de exploitatie van de betreffende gronden door de 
aanvrager zijn gemaakt, welke kosten voor de berekening van het te verhalen 
bedrag niet hoger kunnen zijn dan de raming van die kosten in het exploitatieplan. 

 
De correctie voor zelf uit te voeren werkzaamheden is ingevolge artikel 6.19 onder b 
Wro beperkt tot door de vergunningaanvrager op dat moment reeds gemaakte kosten, 
voor zover de betreffende kosten ook daadwerkelijk in het exploitatieplan zijn 
opgenomen en tot maximaal de raming zoals die in het exploitatieplan is opgenomen. 
Er kan dus geen aftrek plaats vinden voor later door de vergunninghouder nog zelf te 
maken kosten. Voor dat laatste zal artikel 6.22 Wro moeten worden toegepast, of een 
posterieure overeenkomst moeten worden gesloten. 
 
Op voorhand is niet aan te geven welke omgevingsvergunning een grondeigenaar zal 
indienen, zodat ook niet het aantal gewogen eenheden per omgevingsvergunning kan 
worden bepaald. Het is alleen mogelijk om de gehele exploitatiebijdrage voor het 
gehele plangebied aan te geven. Hierbij is geen rekening gehouden met eventueel 
gemaakte kosten, aangezien ten tijde van het vaststellen niet bekend is of er al sprake 
is van gemaakte kosten door de betreffende eigenaren.  
 
Om de exploitatiebijdrage te kunnen bepalen moet men kijken naar de feitelijke 
situatie. De toegerekende verhaalbare kosten worden gecorrigeerd met de 
inbrengwaarde van de uit te geven gronden. Deze inbrengwaarde wordt in mindering 
gebracht bij een exploitatiebijdrage ten behoeve van een omgevingsvergunning of een 
posterieure overeenkomst.  
 
In bijlage 11 is de uitkomst van de berekening van de bruto exploitatiebijdrage per 
eigenaar opgenomen op basis van de methodiek als bedoeld in de artikelen 6.18, 6.16 
en 6.19 Wro. In de betreffende berekening is tevens de netto exploitatiebijdrage 
opgenomen. In de betreffende berekening zijn opgenomen: 
 De eigenaar; 
 Het aantal gewogen eenheden per eigenaar; 
 Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid; 
 De bruto exploitatiebijdrage per eigenaar; 
 De inbrengwaarde van de gronden per eigenaar; 
 De netto exploitatiebijdrage per eigenaar. 
 
In de exploitatieopzet is een totale inbrengwaarde opgenomen van € 40.821.875,-. Dit 
betreft echter een nominaal bedrag. In de berekening in bijlage 11 is uitgegaan van de 
netto contante waarde van de inbrengwaarde van de gronden per 1 januari 2014. In 
de berekening van de netto exploitatiebijdrage is tevens bij de aftrek van de 
inbrengwaarde van de gronden rekening gehouden met het feit dat bij de te verhalen 
kosten rekening is gehouden met een bijdrage vanuit het 4e kwadrant. Deze bijdrage 
heeft tevens betrekking op een bijdrage aan de af te trekken inbrengwaarde zodat 
deze niet in zijn geheel kan worden afgetrokken. Immers indien deze in zijn geheel 
wordt afgetrokken van de bruto exploitatiebijdrage dan zou dat met zich meebrengen 
dat hiermee dubbel (eenmaal als aftrek post en eenmaal als een mindering op de 
kosten) rekening wordt gehouden. 
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7 Juridische aspecten 

In dit hoofdstuk wordt ingaan op de rechtsgevolgen van het exploitatieplan, de 
vaststellingsprocedure en de herzieningsprocedure. 
 

7.1 Rechtsgevolgen 

Een exploitatieplan heeft een aantal rechtsgevolgen. Het belangrijkste is dat aan de 
omgevingsvergunning een voorschrift kan worden verbonden tot betaling van een 
exploitatiebijdrage. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is voorts geregeld 
dat een omgevingsvergunning geweigerd moet worden bij strijdigheid met een 
exploitatieplan. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt eveneens 
geregeld dat zolang een exploitatieplan niet onherroepelijk is, het College van 
burgemeester en wethouders een aanvraag om een omgevingsvergunning moet 
aanhouden.  
 

7.2 Procedures 

Bestemmingsplan 
In artikel 3.1 lid 2 Wro is geregeld dat een bestemmingsplan een maximale looptijd 
heeft van 10 jaar. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om, indien zij van oordeel 
is dat de in het bestemmingsplan aangewezen bestemmingen en de met het oog 
daarop gegeven regels in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening, 
in afwijking van het tweede lid, te besluiten tot verlenging van de periode van tien 
jaar, genoemd in dat lid, met tien jaar. 
 
Het Ministerie van IenM is van oordeel dat uit de jurisprudentie moet worden afgeleid 
dat, uit een oogpunt van rechtszekerheid, een nieuwe bestemming binnen 10 jaar 
uitgevoerd moet kunnen worden, althans er moet een reëel zicht zijn op uitvoering 
binnen 10 jaar. Daarbij kan uitvoering zo worden gelezen dat gestart moet zijn met de 
feitelijke uitvoering, bijvoorbeeld het bouwrijp maken. De exploitatie op zich mag dus 
nog wel enkele jaren doorlopen. Een bestemmingsplan moet er daarom in voorzien dat 
er binnen 10 jaar moet zijn gestart met de realisatie.  
 
Het exploitatieplan gaat uit van een ontwikkeling binnen een periode van de bedoelde 
10 jaar, in ieder geval zal een start zijn gemaakt met alle onderdelen van het gebied 
binnen deze periode van 10 jaar. 
  
Vaststellingsprocedure exploitatieplan 
Op grond van het bepaalde in artikel 6.14 lid 1 Wro zal het exploitatieplan worden 
voorbereid met inachtneming van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van 
afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, met dien verstande dat de kennisgeving van 
de terinzagelegging tevens zal geschieden aan degenen die in het kadaster als 
eigenaar van de gronden in het exploitatiegebied staan vermeld.  
 
Het ontwerp van het exploitatieplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het 
exploitatieplan hebben vanaf 19 juni 2014 tot en met 31 juli 2014 ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode hebben belanghebbenden hun zienswijze mondeling of 
schriftelijke naar voren brengen bij de gemeenteraad.   
 
Na de vaststelling van het exploitatieplan delen burgemeester en wethouders binnen 
vier weken nadat het exploitatieplan is vastgesteld, de eigenaren van de gronden in 
het exploitatiegebied schriftelijk mede dat een exploitatieplan is vastgesteld. Zij doen 
tevens mededeling van de terinzagelegging en de termijn waarbinnen beroep kan 
worden ingesteld en voorts geschiedt de kennisgeving langs elektronische weg. In 
afwijking van artikel 3:1, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
op een besluit tot vaststelling van een exploitatieplan de artikelen 3:40, 3:42, 3:43, 
3:44 en 3:45 en afdeling 3.7 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
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Tegen het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan “Bedrijventerrein 
Kickersbloem 3” kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. De beroepstermijn vangt aan de dag nadat het besluit tot 
vaststelling bekend is gemaakt. Het indienen van een beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak brengt niet met zich mee dat het besluit tot vaststelling niet in 
werking treedt. Het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan treedt in werking 
met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. 
 
Het bestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan worden voor het instellen 
van beroep als één besluit aangemerkt. Ten aanzien van het exploitatieplan geldt dat 
als belanghebbende alleen wordt aangemerkt degene die een 
grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot in het besluit 
opgenomen gronden of de eigenaar van de gronden. Er staat echter geen beroep open 
als geen zienswijze is ingediend, tenzij het beroep zich richt tegen een wijziging bij de 
vaststelling van het exploitatieplan. 
 
Verder wordt voor alle kadastrale percelen waarvoor de verplichting bestaat aan een 
omgevingsvergunning een voorschrift tot betaling van een exploitatiebijdrage te 
verbinden, een aantekening ingeschreven in het gemeentelijke register van 
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. 
 
Herzieningsprocedure 
Het exploitatieplan moet ten minste eenmaal per jaar worden herzien, voor het eerst 
binnen een jaar na het onherroepelijk worden van het exploitatieplan, totdat alle 
werken, werkzaamheden en bouwwerken die voorzien zijn in het exploitatieplan zijn 
gerealiseerd. Deze herziening vindt plaats los van het bestemmingsplan. Alleen indien 
de herziening van het exploitatieplan zou leiden tot strijdigheid met het 
bestemmingsplan, moet tegelijkertijd het bestemmingsplan herzien worden. 
 
De gemeente zal het exploitatieplan minimaal jaarlijks herzien.  
 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 
Een exploitatieplan is een besluit dat op grond van artikel 2 van het Aanwijzingsbesluit 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken is aan te merken 
als een besluit welke op grond van artikel 2 lid 1 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen onroerende zaken (Wkpb) als een beperkingenbesluit als bedoeld in 
artikel 1 onder b  1e Wkpb moet worden aangemerkt.  
 
Een en ander brengt met zich mee dat het exploitatieplan moet worden ingeschreven 
in het beperkingenregister, mits de verplichting bestaat om aan een 
omgevingsvergunning een voorschrift tot betaling van een exploitatiebijdrage te 
verbinden. Nu niet met iedere grondeigenaar een overeenkomst is gesloten, bestaat 
die verplichting.  
 
De inschrijving moet plaats vinden binnen 4 dagen na bekendmaking van het 
beperkingenbesluit, ofwel binnen 4 dagen nadat de gemeente bekend had gemaakt 
dat het exploitatieplan is vastgesteld. In het geval beroep wordt ingesteld, zal ook de 
uitspraak van de Raad van State moeten worden ingeschreven, aangezien deze van 
belang kan zijn op het exploitatieplan.  
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Bijlage 1: Het exploitatiegebied 
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Bijlage 2: Ruimtegebruik 
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Bijlage 3: Eigenarenkaart 
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Bijlage 4: Verwervingskaart 
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Bijlage 5: KIOR 
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Inleiding 
Voor u ligt het Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte (KIOR) van gemeente 
Hellevoetsluis. Dit document biedt een kader voor een ontwerp van een duurzame openbare 
ruimte en realisatie van de uitvoering van het ontwerp.  Hierin staan beschreven de 
spelregels, kaders, eisen, richtlijnen en aanbevelingen voor zowel inrichting, realisatie als 
beheer van de openbare ruimte.  De KIOR gaat uit van de basisinrichting voor de openbare 
ruimte. De KIOR is daarom voor circa 90% van de openbare ruimte geldig. Het betreft de 
woonwijken en de gebiedsontsluitingswegen. Voor de overige 10% gelden afwijkende eisen 
die zijn niet opgenomen in de KIOR. Deze 10% bestaat uit de volgende gebieden: 
winkelcentrum, vestinggebied, doorgaande groenstructuren, hoofdwatergangen, 
parkgebieden en centra.  

Aanleiding/achtergrond 
De gemeente Hellevoetsluis wil een document voor de inrichting van de openbare ruimte van 
Hellevoetsluis:  
− waarin randvoorwaarden en uitgangspunten voor ruimtelijke kwaliteit, beheerbaarheid en 

toekomstbestendigheid op elkaar zijn afgestemd. 
− dat de afstemming tussen ontwerper en beheerders bekrachtigt.  
− Dat als toetsdocument fungeert en dat aansluit op het duurzaamheidsbeleid. 
 
De aanleiding hiervoor is:   
 
Het komen tot een toekomstbestendige en beheerbare openbare ruimte 
Een kwalitatief goede openbare ruimte is onmisbaar voor een leefbare stad als 
Hellevoetsluis. Bij herinrichtingen en nieuwe ontwikkelingen wil de gemeente daarom de 
kwaliteit van de openbare ruimte behouden en versterken. Daarvoor is het nodig algemene 
randvoorwaarden en uitgangspunten voor de inrichting vast te leggen. Zo worden ontwerpen 
toekomstbestendig en is het mogelijk om beheerproblemen in de toekomst te voorkomen. 
De KIOR geeft de mogelijkheid in een vroeg stadium keuzes te maken over het gewenste 
ruimtelijke beeld in combinatie met het juiste beheer en de bijbehorende inrichting- en 
beheerkosten. 

Doel Leidraad  
Er zijn vele factoren die invloed hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte. Naast 
stedenbouwkundige en technische aspecten, spelen ook aspecten als de economische 
situatie en meer sociale invloeden een rol. De KIOR kan niet alle aspecten waarborgen, 
maar richt zich in het bijzonder op ontwerp, aanleg en beheer. Een beheerbare openbare 
ruimte is dan ook het hogere doel waar de KIOR aan bijdraagt. 

Daarnaast verhoogt het ook de efficiëntie binnen de organisatie. Dit is echter een subdoel. 
Door het verzamelen van alle ontwerp- en beheereisen in één document ‘KIOR’ verhoogt het 

Het doel van het KIOR is: Handvatten te bieden bij het ontwerpproces om 
uiteindelijk een functioneel, duurzaam en financieel beheerbaar ruimtelijk ontwerp 
te kunnen opstellen. 
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de slag- en daadkracht van het ontwerpproces. Het voorkomt dat gegevens opnieuw 
opgezocht moeten worden en dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt. Het vereenvoudiging 
het planvormingsproces en zorgt voor een effectievere samenwerking op verschillend 
niveaus.  

Methodiek 
De CROW heeft een handreiking geschreven over het opzetten van een KIOR. Deze 
handreiking stelt een structuur voor de KIOR voor en geeft aan hoe het beste eisen kunnen 
worden geformuleerd. De voorgestelde structuur en de eisenformulering vormen de basis 
waarmee de KIOR tot een pragmatisch instrument is verworden. 

Leeswijzer 
De KIOR start met de beschrijving in hoofdstuk 1 hoe een KIOR gebruik gaat worden. 
Vervolgens worden de uitgangspunten voor het opstellen van de  KIOR beschreven in 
hoofdstuk 2. De rol van het wettelijk kader en de beleidsplannen in de KIOR en motivatie en 
ambities komen in dit hoofdstuk aan de orde.  Het derde hoofdstuk legt uit hoe de KIOR is 
opgebouwd. In het laatste hoofdstuk, ‘de verankering in de organisatie’ worden aan de hand 
van het ontwerpproces aanbevelingen gedaan hoe het gebruik van de KIOR in de 
organisatie wordt verankerd en uiteindelijk geborgd.  
 
De staalkaarten in bijlage 1 beschrijven de eisen die de gemeente Hellevoetsluis stelt aan de 
openbare ruimte. In de toekomst voegt de gemeente ook het materialenboek toe. Dit boek 
beschrijft in detail de eisen aan de te gebruiken materialen in de openbare ruimte. 
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1 Gebruik 
Toepassing  
De KIOR: 
− Is een kader voor ontwikkelaars en anderen die plannen ontwikkelen voor de openbare 

ruimte. 
− Is een principieel uitgangspunt en sturingskader voor ontwerpers, beheerders en 

uitvoerders. 
− Biedt bouwstenen en eisen voor inrichtingsvoorstellen bij ontwikkelingen, herinrichting, 

reconstructies of groot onderhoud. 
Met de KIOR wordt geen blauwdruk neergelegd voor elke locatie of ontwikkelopgave. Dat is 
nadrukkelijk niet de bedoeling. Er blijft ruimte voor ontwerpcreativiteit en inrichtingsvrijheid. 
Zo wordt voor de inrichting van de openbare ruimte van specifieke en bijzondere gebieden 
altijd gezocht naar de juiste oplossingen en toepassingen. Deze oplossingen en 
toepassingen dienen wel binnen de gegevens en randvoorwaarden van zo’n gebied te 
vallen. Bij afwijking van de ontwerpeisen zullen aangepaste beheerafspraken deel uitmaken 
van de ontwerp- en inrichtingsvoorstellen.  

Afbakening 
De KIOR beschrijft in eerste instantie eisen om te komen tot basisinrichtingsniveau van de 
openbare ruimte van gemeente Hellevoetsluis. De KIOR is een inhoudelijk document gericht 
op de openbare ruimte. Toch valt niet alles voor de openbare ruimte automatisch binnen dit 
document. Het werkgebied van de KIOR is de openbare ruime van een 
basisinrichtingsniveau binnen de gemeentegrenzen van de stad Hellevoetsluis. Alleen 
vastgesteld gemeentelijk beleid en bestaande (wettelijke) eisen dienen, samen  met huidige 
normeringen en werkafspraken, als uitgangspunten voor de KIOR.  
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2 Uitgangspunten 
2.1 Wettelijk kader en beleidsstukken 
Bij het opstellen van de KIOR zijn de relevante beleidsterreinen en beleidsstukken 
onderzocht. Deze vastgestelde documenten leveren beleidsuitgangspunten,  algemene 
doelen, ambitie en motivatie, die relevant zijn voor de inrichting, of worden nagestreefd 
binnen de gemeente Hellevoetsluis. Deze verschillende beleidsuitgangspunten zijn 
uiteindelijk vertaald naar concrete eisen voor de openbare ruimte. 
De kracht van de KIOR heeft primair te maken met de belangrijkheid van de eisen en niet in 
het aantal. Als een eis al in een beleidsdocument of wettelijk kader is vermeld, zoals een 
wetstekst of beleidsstuk, is deze niet als eis in de KIOR opgenomen. Uitzondering hierop 
vormen de eisen waar in de praktijk tot op heden onvoldoende rekening mee wordt 
gehouden. Deze eisen zijn wel in de KIOR opgenomen. In de KIOR wordt wel naar de 
beleidsstukken verwezen. Een lijst van deze beleidsstukken, zoals het Bomenplan treft u aan 
in bijlage 3. 
 

2.2 Ambitie en motivatie 
De gemeente hanteert duurzaamheid als uitgangspunt voor de inrichting, het gebruik en het 
beheer van de openbare ruimte. Duurzaamheid combineert de zorg voor functionaliteit, de 
beeldkwaliteit, de onderhoudbaarheid, de keuze voor materialen en het milieu. SenterNovem 
heeft een model document duurzaam inkopen opgesteld, waaraan de gemeente 
Hellevoetsluis zich wil conformeren. Daar waar dit inkoopbeleid van toepassing is, is in de 
KIOR een verwijzing naar dit document opgenomen.  
Een duurzame inrichting met kwalitatief hoogwaardige materialen versterkt de identiteit en de 
leefbaarheid van de stad en draagt bij aan de diversiteit en levensduur van de verschillende 
gebieden. Het is bovendien een bewuste keuze voor onderhoudsvriendelijke inrichtingen en 
materialen en het maakt het beheer effectiever en eenvoudiger. Al deze aspecten worden 
afgewogen tegen de kosten. Zo is duurzaamheid een drager voor beeldkwaliteit, onderhoud 
en financiën. 
 
Kortom de algemene ambities en motivaties die voortkomen uit de beleidsdocumenten van 
gemeente Hellevoetsluis en die de gemeente nastreeft voor de openbare buitenruimte zijn: 
 
1. Leefbaarheid / onderhoudbaarheid: 
woon- en leefomgeving schoon/netjes en heel, sociaal veilig. 
 
2. Levensduur - duurzaamheid: 
duurzaamheid, gericht op levensduur verlenging, duurzaamheid van materialen, niet sterk 
aan tijdsbeeld gebonden, repareerbaar. 
 
3. Functionaliteit / veiligheid: 
Geschikt voor doel en afgestemd op de gebruiker, veilig, herkenbaar. 
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3 Opbouw van de KIOR 
3.1 Handreiking CROW 
De  CROW handreiking ‘Leidraad inrichting openbare ruimte’ vormt de basis voor de KIOR. 
De volgende uitgangspunten uit de handreiking zijn overgenomen: 
− Basisstructuur 
− Type eisen 
− Eisen aan eisen 
 

3.1.1 Basisstructuur 
De KIOR is van toepassing op de programmafase tot aan de besteksfase. 
− In de programmafase geeft de KIOR de standaard eisen die worden gesteld aan het 

gebied waarin het project wordt uitgevoerd. 
− In de ontwerp- en besteksfase geeft de KIOR steeds nauwkeuriger de standaard eisen 

die op een ontwerp van toepassing zijn. 
De KIOR kan zich dus in de verschillende fasen richten op verschillende abstractieniveaus 
en gebruikers. 
 
De handreiking gaat uit van drie niveaus waarbinnen eisen kunnen worden geformuleerd: 
− Eisen op Stedenbouwkundig niveau: eisen die de kaders beschrijven voor de inrichting 

en het beheer van de openbare ruimte. Een stedenbouwkundige eis betreft 
uitgangspunten en vormt de basis voor verder uitwerking. Een stedenbouwkundige eis is 
veelal een beleidseis op gebiedsniveau. 

− Eisen op inrichtingsniveau: eisen die  beleid vertalen naar een inrichtingsontwerp. 
Inrichtingseisen betreffen vooral gebruikseisen op straat-, plein-, of parkniveau 

− Eisen op uitvoeringsniveau: eisen die de inrichtingseisen vertalen naar eisen voor 
afzonderlijke elementen, zoals groenelementen en verhardingselementen. Een 
uitvoeringseis gaat over voorwaarden aan de constructie en de gebruikte materialen en 
bouwstoffen 

 

3.1.2 Typen eisen 
Er zijn verschillende typen eisen, elk type eis wordt anders behandeld: 
− Functie-eis: eis die beschrijft wat het object moet doen. Een functie-eis is daarom een 

harde eis die afdwingt dat het object haar basisfunctie vervult. 
− Aspect- eis: eis die beschrijft waaraan het object verder moet voldoen om kwaliteit te 

leveren en tevreden klanten te krijgen. Een aspecteis is vaak onderhandelbaar omdat 
deze eis afgewogen moet worden tegen andere, soms conflicterende, eisen. 

− Raakvlakeis: eis die voorkomt uit de verbinding van het object met andere objecten 
binnen het project, of uit de externe projectomgeving. Een raakvlakeis vraagt om een 
goede procesbeheersing. 

− Objecteis eis: die beschrijft hoe een object eruit moet zien, een eigenschap of kenmerk. 
Een objecteis is dus eigenlijk een voorgestelde oplossing om het object aan de andere 



KIOR Hellevoetsluis – Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte 14 
 

eisen te laten voldoen. De hardheid van een objecteis is daarom afhankelijk van de 
achterliggende reden waarom deze oplossing wordt voorgesteld. 

 

3.1.3 Eisen aan eisen 
Tenslotte geeft de handreiking ‘eisen aan eisen’ aan. Dit zorg voor verduidelijking en 
eenduidigheid van de eisen. De eisen in de KIOR gemeente Hellevoetsluis voldoen, indien 
mogelijk, aan deze ‘eisen aan eisen’. Het betreft de volgende eisen aan eisen: 
 
Eisen aan eisen 
Inhoud Is de eis noodzakelijk, actueel en haalbaar? 

Is de eis toetsbaar? 
Is de eis zo veel mogelijk oplossingsvrij geformuleerd? 

Vormgeving/formulering Is de eis eenduidig en ondubbelzinnig geformuleerd? 
Bevat de eis het werkwoord ‘dienen te’? 
Is de eis enkelvoudig (dus geen twee eisen in één)? 
Is de eis bondig en positief geformuleerd? 

Context Is de eis niet tegenstrijdig en ook niet overlappend met andere 
eisen? 

Naspeurbaar Heeft de eis een unieke titel en een uniek nummer? 
Komt de eis voort uit een eis op een hoger abstractieniveau? 
Verwijst de eis naar een bindend document van waaruit de eis 
afkomstig is? 

 

3.2 Opbouw KIOR gemeente Hellevoetsluis 
 

3.2.1 Basisstructuur 
De KIOR beperkt zich tot de basisinrichting van de woonwijken inclusief de woonstraten 30 
km/uur en de gebiedsontsluitingswegen. Om binnen de woonwijken en 
gebiedsontsluitingswegen alle objecten uit de openbare ruimte in de KIOR op te kunnen 
nemen is onderscheid gemaakt tussen de volgende objecten: verharding, groen, hulp- en 
nooddiensten, huishoudelijke afvalstoffen, kabels en leidingen, kunstwerken, meubilair, 
watergangen en waterpartijen en riolering. 
 
Stedenbouwkundig niveau inrichtingsniveau en uitvoeringsniveau 
Er is onderscheid gemaakt tussen eisen op inrichtingsniveau en eisen op uitvoeringsniveau. 
Het stedenbouwkundig niveau wordt uitgewerkt in bestemmingsplannen. Om een 
toekomstbestendige  (duurzame) openbare ruimte te verkrijgen, richt de gemeente 
Hellevoetsluis zich in de KIOR op het inrichtingsniveau en het uitvoeringsniveau. 
 
De eisen die ingedeeld zijn onder inrichtingsniveau zijn eisen die het beleidsuitgangspunten 
vertalen naar een inrichtingsontwerp. Dit zijn de eisen die worden toegepast bij het opstellen 
van een Voorlopig Ontwerp. Op dit niveau zijn vooral de gebruikseisen en dus de 
functionaliteit van belang: hoe moet de ruimte worden ingericht, zodat er goed gebruik van 
wordt gemaakt? De eisen op dit niveau zijn voor een groot deel gebruiks- en functionele 
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eisen die gesteld worden aan de openbare ruimte, waardoor deze leefbaar en functioneel is 
en blijft. 
 
Op het uitvoeringsniveau worden de inrichtingseisen vertaald naar eisen aan de afzonderlijke 
objecten cq goenelementen, verhardingselementen, e.d. Deze eisen gaan niet meer over 
beleid of gebruik, maar over voorwaarden aan de constructie en de gebruikte materialen en 
bouwstoffen (materialisatie). 
 
Objecten en elementen 
De onderscheiden objecten zijn: verharding, groen, hulp- en nooddiensten, huishoudelijke 
afvalstoffen, kabels en leidingen, kunstwerken, meubilair, watergangen en waterpartijen en 
riolering. 
Binnen elke object kunnen diverse elementen worden onderscheiden. Voorbeelden van 
elementen binnen object groen zijn bomen en gras. 
 

3.2.2 Staalkaarten 
De KIOR gemeente Hellevoetsluis bestaat uit een aantal staalkaarten. Elke staalkaart 
behandelt de eisen van de objecten. 
 
De volgende staalkaarten zijn opgesteld:  
Staalkaart Van toepassing op 
− Groen 
− Hulp- en nooddiensten 
− Huishoudelijke afvalstoffen 
− Kabels en leidingen 
− Kunstwerken 
− Meubilair 
− Riolering  
− Verharding  
− Watergangen en waterpartijen  

Woonwijken en hoofdstructuur 

− Hoofdstructuur  Hoofdstructuur 

− Woonwijk/woonstraat 30 km/uur Woonwijken 
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Figuur 1 laat een voorbeeld staalkaart zien en in bijlage 1 worden de staalkaarten 
weergegeven voor een basisinrichtingsniveau per object en eisen. 

 Organisatie Titel document

Inrichtingsniveau

Groen Bomen Bomen dienen te voldoen aan de algemene 
richtlijnen en de richtlijnen per boomgrootte 
uit het ‘Bomenplan gemeente Hellevoetsluis’.

F Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer Bomenplan gemeente Hellevoetsluis

Groen Bomen Bomen dienen niet in rijbanen en 
parkeervakken te worden geplaatst.

A Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Groen Bomen De lichtmasten dienen buiten de uiteindelijke 
kroon van de bomen te staan.∆

R Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer Bomenplan gemeente Hellevoetsluis

Groen Groenvak Een groenvak (plantvak, grasvak) dient 
minimaal 1 meter breed te zijn.

A Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Groen Bomen Aanleg van bomen afstemmen op kabels en 
leidingen, riolering en verlichting.∆

R Functionaliteit R Bomenplan gemeente Hellevoetsluis

Groen Het groen dient een openbaar karakter te 
hebben.

O Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer Beleidsplan Openbare Verlichting

Groen Langs groenstroken tussen rijbanen en 
singels dient een strook verharding van 
minimaal 1,0 m aanwezig te zijn, in verband 
met het uitlaten van honden.

A Functionaliteit A Afd. Stedelijk beheer

Groen Bomen Het aanplanten van bomen in de verharding 
beperken. Indien een boom in de verharding 
wordt geplant, dienen aanvullende 
maatregelen te worden toegepast ter 
voorkoming van opdruk van verharding door 
de boomwortels.

R Duurzaamheid A Afd. Stedelijk beheer Bomenplan gemeente Hellevoetsluis

Groen Het groen dient multifunctioneel te zijn 
(zowel gebruiksgroen als kijk-, structuur-, 
ecologisch en recreatief groen)

F Functionaliteit A Afd. Stedelijk beheer Groenstructuurplan

Groen Groen langs gebiedsontsluitingswegen dient 
minimaal 3 meter breed te zijn.

O Functionaliteit A

Alle gebiedstypen
Groen

Object Element Eisen Type eis  Soort eis Hardheid eis

Bron

 
figuur 1, voorbeeld staalkaart 

 

3.2.3 Materialenboek 
In het materialenboek zijn de eisen op uitvoeringsniveau nader gedetailleerd (tot op 
materiaalniveau). Deze eisen zijn opgenomen in bijlage 4. 

3.2.4 Hulp- nooddiensten en nutsbedrijven 
Aan de KIOR zijn de lijsten met gegevens van de hulp- en nooddiensten en de nutsbedrijven 
toegevoegd in bijlage 2. 
 
Toelichting staalkaarten 
Eisen 
Op basis van de vastgestelde ambities en motivaties zijn per object eisen opgesteld. Deze 
eisen voldoen, indien mogelijk, aan de ‘eisen van eisen’ uit de handreiking van de CROW. 
 
Type eis 
Elke eis is gekoppeld aan een bepaald type eis volgens de handreiking van de CROW. Er is 
onderscheid gemaakt tussen: functie-eis, aspecteis, raakvlakeis en objecteis, zoals in 
paragraaf 3.1 is beschreven. 
 
Soort eis 
Elke eis kan worden ingedeeld in een soort eis. De soort eis geeft aan welke motivatie eraan 
ten grondslag ligt: duurzaamheid, functionaliteit en onderhoudbaarheid , zoals in paragraaf 
2.2 is beschreven. 
 
Hardheid eis 
De hardheid van de eis is belangrijk om te beoordelen in hoeverre aan de eis moet worden 
voldaan. Er is onderscheid gemaakt in eisen, richtlijnen en aanbevelingen. 
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− Eis: dit betreft wetten, besluiten en beschikkingen. Van deze eisen kan niet worden 
afgeweken. 

− Richtlijn: van deze eisen kan worden afgeweken met deugdelijke motieven, tenzij er 
sprake is van een wettelijke grondslag. 

− Aanbeveling: van deze eisen kan worden afgeweken met deugdelijke motieven. 
 
Bron 
Tenslotte is op de staalkaart aangegeven waar de eis vandaan komt. Veel eisen zijn 
afkomstig van de afdeling Stedelijk Beheer en zijn nog niet vermeld in een ander document 
dan de KIOR. Als een eis afkomstig is uit een ander document dan de KIOR is dat specifiek 
in de staalkaart aangegeven. 
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4 Verankering in de organisatie 
4.1 Procesborging en toetsing 
Om een werkbaar en toegankelijk KIOR op te stellen, dat daadwerkelijk wordt gebruikt, is het 
belangrijk dat de KIOR bij iedereen onder de aandacht wordt gebracht en dat het toepassen 
van de KIOR procesmatig is verankerd in de organisatie.  
Om te komen tot een inrichtingsplan voor nieuwe ontwikkelingen en/of herinrichting  worden 
er verschillende fases doorlopen. In figuur 2 zijn de verschillende fases ten behoeve van het 
ontwerpproces in beeld gebracht.  In elke fase kan de KIOR ingebracht worden met zijn 
eigen specifieke doel. Hieronder wordt per planfase beschreven hoe de KIOR toegepast 
dient te worden. 
 
De groene ‘vlek’ in de figuur geeft aan voor welke fases de KIOR gemeente Hellevoetsluis 
van toepassing is; dat is de ontwerpfase, het staartje van de programmafase en de start van 
de technische fase. 

 
Figuur 2: schema ontwerpproces.  
 
Een nieuwe ontwikkeling en/of herinrichting start vooraf met een programma fase. Tijdens 
deze fase wordt de KIOR als handreiking, programma van eisen, ingebracht. In de 
ontwerpfase is het van belang dat er tijdens het proces momenten worden vastgelegd 
waarop het (voorlopig) ontwerp getoetst wordt aan de KIOR.  De KIOR is tijdens deze fase 
een toetsingsdocument. Vervolgens wordt het ontwerp uitgewerkt tot een concreet 
inrichtingsplan. Bij het ontwerp wordt een beheerkostenberekening gemaakt. Deze 

Toepassings-
gebied KIOR 
gemeente 
Hellevoetsluis 
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beheerkosten worden vervolgens vergeleken met de huidige beheerkosten.  De 
beheerkostenberekening geeft aan wat het toekomstig beheer gaat kosten en wat de 
afwijkingen zijn op de KIOR. Daardoor wordt duidelijk wat consequenties en risico’s zijn die 
eventueel zijn ontstaan door de afwijking.  
Daarnaast dient het ontwerp ook getoetst te worden of het toekomstbestendig en  flexibel is 
en eenvoudig aangepast kan worden aan nieuwe tijden met nieuwe functies en eisen.  
 
Het is een verantwoordelijkheid van projectleiders om de eisen afkomstig uit de KIOR in een 
vroeg stadium van het (ontwerp)planproces aan de orde te brengen 
Afhankelijk van de stap in het proces vindt er vanuit de verschillende afdelingen inbreng 
plaats met behulp van de KIOR. 
 
Daarnaast dient het (voorlopig) ontwerp ook getoetst te worden door andere instanties. Deze 
instanties zijn: 
− Beeldkwaliteitsteam. Een beeldkwaliteitsteam wordt opgezet op het moment dat er 

sprake is van planvorming. Het beeldkwaliteitsteam bewaakt de beeldkwaliteit van de 
openbare ruimte. Leden van een beeldkwaliteitsteam kunnen zijn: stedenbouwkundige, 
beheerder, financiële medewerker, projectleider planvorming. 

− Hulpdiensten (ambulance, brandweer) met als voorwaarde dat de hulpdiensten binnen 
een voorgeschreven termijn ter plaatse kunnen zijn.  

− Brandweer in verband met de locaties van de brandkranen. 
− Waterschap in verband met onderhoud van de waterpartijen. 
 

4.2 Vervolg en implementatie 
 
− Gebruik en toepassing van de KIOR promoten in interne organisatie. 
− Borging en handhaving KIOR door: 

− Benoemen van sleutelfiguur KIOR bij afdeling Stedelijk beheer (de bronhouder). 
− Jaarlijks evalueren en actualiseren van de KIOR. 
− Opstellen van een beheerkostenberekening  bij elke ruimtelijk ontwikkeld plan. 
− Uitwerken van diverse aanvullende documenten per ontwerpprocesfase. 
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Bijlagen: 
bijlage 1 overzichtsbladen alle eisen  
bijlage 2 lijst nutsbedrijven en hulp en nooddiensten  
bijlage 3 lijst beleidsplannen  



Bijlage 1 Staalkaarten

Legenda behorende bij de staalkaarten

niveau eis:

type eis:

F = functie

A = aspect

R = raakvlak

O = object

soort eis:

duurzaamheid

functionaliteit

harheid eis:

E = eis

R = richtlijn

A = aanbeveling

bron:

∆

Dit betreft wetten, besluiten en beschikkingen. Van deze eisen kan niet worden afgeweken.

Van deze eisen kan worden afgeweken met deugdelijke motieven, tenzij er sprake is van een wettelijke grondslag.

Van deze eisen kan worden afgeweken met deugdelijke motieven.

De bron geeft aan waar de eis vandaan komt; van welke organisatie (als de eis buiten de gemeentelijke organisatie komt) of afdeling en uit welk document.

Eis die voorkomt op meer staalkaarten

Eis die voorkomt uit de verbinding van het object met andere objecten binnen het project, of uit de externe projectomgeving. Een raakvlakeis vraagt om een goede 

procesbeheersing.

Eis die beschrijft hoe een object eruit moet zien, een eigenschap of kenmerk. Een objecteis is dus eigenlijk een voorgesteld oplossing om het object aan de andere 

eisen te laten voldoen. De hardheid van een objecteis is daarom afhankelijk van de achterliggende reden waarom deze oplossing wordt voorgesteld.

Gericht op levensduur verlenging, duurzaamheid van materialen, niet te sterk aan tijdsbeeld gebonden en gericht op hergebruik. 

Geschikt voor doel en afgestemd op gebruiker, veilig, herkenbaar.

onderhoudbaarheid Onderhoud kan doelmatig worden uitgevoerd, waarbij de te onderhouden woon- en leefomgeving bereikbaar is en gekozen materiaal ook in toekomst leverbaar is.

Watergangen en waterpartijen Watergangen, vijvers

toelichting elementen:

Elementen specificeren de objecten nader. Een element van het object groen is bijvoorbeeld een boom. Een element van het ojbect meubilair is bijvoorbeeld een paal, afvalbak of bank.

Eis die beschrijft wat het object moet doen. Een functie-eis is daarom een harde eis die afdwingt dat het object haar basisfunctie vervult.

Eis die beschrijft waaraan het object verder moet voldoen om kwaliteit te leveren en tevreden klanten te krijgen. Een aspecteis is vaak onderhandelbaar omdat 

deze eis afgewogen moet worden tegen andere, soms conflicterende, eisen.

Meubilair Alle straat- en verkeersmeubilair inclusief abri's, ondergrondse containers en trafokasten

Riolering DWA-riool, HWA-riool, gemengd riool, huisaansluitingen, BBB, overstorten, drainages e.d.

Verharding Elementenverharding, asfaltverharding, cementbetonverharding en halfverharding

toelichting objecten:

Groen Bomen, heesters, gras

Kabels en leidingen Alle kabels en leidingen behalve riolering

Kunstwerken Alle civiele kunstwerken

stedenbouwkundig Eis die de kaders beschrijft voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Een stedenbouwkundige eis betreft uitgangspunten en vormt de basis voor 

verder uitwerking. Een stedenbouwkundige eis in veelal een beleidseis op gebiedsniveau.

inrichting Eis die het beleid vertaalt naar een inrichtingsontwerp. Inrichtingseisen betreffen vooral gebruikseisen op straat-, plein-, of parkniveau .

uitvoering Eis die de inrichtingseisen vertaalt naar eisen voor afzonderlijke elementen, zoals groenelementen en verhardingselementen. Een uitvoeringseis gaat over 

voorwaarden aan de constructie en de gebruikte materialen en bouwstoffen.



 Organisatie Titel document

Inrichtingsniveau

Groen Bomen Bomen dienen te voldoen aan de algemene 

richtlijnen en de richtlijnen per boomgrootte 

uit het ‘Bomenplan gemeente Hellevoetsluis’.

F Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer Bomenplan gemeente Hellevoetsluis

Groen Bomen Bomen dienen niet in rijbanen en 

parkeervakken te worden geplaatst.

A Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Groen Bomen De lichtmasten dienen buiten de uiteindelijke 

kroon van de bomen te staan.∆

R Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer Bomenplan gemeente Hellevoetsluis

Groen Groenvak Een groenvak (plantvak, grasvak) dient 

minimaal 1 meter breed te zijn.

A Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Groen Bomen Aanleg van bomen afstemmen op kabels en 

leidingen, riolering en verlichting.∆

R Functionaliteit R Bomenplan gemeente Hellevoetsluis

Groen Het groen dient een openbaar karakter te 

hebben.

O Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer Beleidsplan Openbare Verlichting

Groen Langs groenstroken tussen rijbanen en 

singels dient een strook verharding van 

minimaal 1,0 m aanwezig te zijn, in verband 

met het uitlaten van honden.

A Functionaliteit A Afd. Stedelijk beheer

Groen Bomen Het aanplanten van bomen in de verharding 

beperken. Indien een boom in de verharding 

wordt geplant, dienen aanvullende 

maatregelen te worden toegepast ter 

voorkoming van opdruk van verharding door 

de boomwortels.

R Duurzaamheid A Afd. Stedelijk beheer Bomenplan gemeente Hellevoetsluis

Groen Het groen dient multifunctioneel te zijn (zowel 

gebruiksgroen als kijk-, structuur-, ecologisch 

en recreatief groen)

F Functionaliteit A Afd. Stedelijk beheer Groenstructuurplan

Groen Groen langs gebiedsontsluitingswegen dient 

minimaal 3 meter breed te zijn.

O Functionaliteit A

Groen

Object Element Eisen Type eis  Soort eis Hardheid eis

Bron

Alle gebiedstypen



Uitvoeringsniveau

Groen Gras Grastaluds dienen een maximale steilheid 

van 1:3 te hebben

A Onderhoudbaarheid E Afd. Stedelijk beheer

Groen De groeiplaats van groen dient voldoende 

groeiruimte te bieden voor de toegepaste 

beplanting.

O Onderhoudbaarheid R Afd. Stedelijk beheer Groenstructuurplan

Bomenplan gemeente Hellevoetsluis

Groen Groen dient in grotere eenheden geclusterd 

te worden, waarbij de randlengte beperkt 

wordt.

O Onderhoudbaarheid R Afd. Stedelijk beheer

Groen Het groen dient goed te sluiten, wat betekent 

dat er een goede afstemming moet zijn 

tussen sortiment en plantafstand.

O Onderhoudbaarheid R Afd. Stedelijk beheer

Groen Sortimentskeuze beplanting dient te worden 

afgestemd op de functie.

O Functionaliteit R

Groen Sortimentskeuze groen dient afgestemd te 

worden op de groeiplaatsfactor. 

Groeiplaatsfactor is afhankelijk van bodem 

(zuurstof, water, voedingsstoffen, zuurgraad, 

structuur) en klimaat.

R Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer

Groen Nieuw aan te planten beplanting dient een 

minimale duurzaamheid van 15 jaar te 

hebben.

A Duurzaamheid A Afd. Stedelijk beheer

Groen Bomen Nieuw aan te planten bomen dienen een 

minimale duurzaamheid van 50 jaar te 

hebben.

A Duurzaamheid A Afd. Stedelijk beheer Bomenplan gemeente Hellevoetsluis



 Organisatie Titel document

Inrichtingsniveau

Hulp- en nooddiensten Rijbanen De inrichting van de openbare ruimte dient 

het mogelijk te maken dat hulp- en 

nooddiensten binnen de voorgeschreven 

termijn op de plaats van bestemming zijn.

F Functionaliteit E Afd. Stedelijk beheer Programma Duurzaam Veilig Verkeer

Uitvoeringsniveau

Hulp- en nooddiensten Civiele kunstwerken dienen te zijn berekend 

op de te verwachten maximale belasting. 

Denk hierbij ook aan het verkeer voor 

onderhoudswerkzaamheden, vrachtverkeer, 

materieel voor gladheidsbestrijding en hulp- 

en nooddiensten.∆

F Duurzaamheid E Afd. Stedelijk beheer Tehnische veiligheidseisen

Alle gebiedstypen
Hulp- en nooddiensten

Object Element Eisen Type eis  Soort eis Hardheid eis

Bron



 Organisatie Titel document

Inrichtingsniveau

Huishoudelijke 

afvalstoffen

Verzamelplaatsen voor minicontainers 

dienen duidelijk herkenbaar ingepast te 

worden in de inrichting van woonstraten.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Huishoudelijke 

afvalstoffen

Inzameling van huishoudelijk afval dient voor 

alle woningen geborgd te zijn, hetzij huis-aan-

huis of middels verzamelplaatsen of 

verzamelcontainers.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Huishoudelijke 

afvalstoffen

Inzameling van huishoudelijk afval dient 

binnen een straal van 75 meter uit de 

solitaire bebouwing beschikbaar te zijn.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Uitvoeringsniveau

Huishoudelijke 

afvalstoffen

Het stallen van inzamelmiddelen zoals een 

minicontainer dient op eigen terrein mogelijk 

te zijn. Dit geldt voor zowel particulieren als 

bedrijven.

F Functionaliteit E Afd. Stedelijk beheer Afvalstoffen verordening gemeente 

Hellevoetsluis

Huishoudelijke 

afvalstoffen

De dimensionering van laad- en losplaatsen 

(inclusief containers huishoudelijk afval) en 

halteplaatsen, dient te zijn afgestemd op de 

te verwachten belasting.∆

A Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer Beleids- en beheerplan Wegbeheer

Alle gebiedstypen
Huishoudelijke afvalstoffen

Object Element Eisen Type eis  Soort eis Hardheid eis

Bron



 Organisatie Titel document

Inrichtingsniveau

Kabels en Leidingen Aanleg van kabels en leidingen afstemmen 

op bomen, riolering en verlichting.∆

R Functionaliteit R Nutsbedrijven

Kabels en leidingen Kabels en leidingen dienen onder voetpaden 

te liggen en nimmer onder gesloten 

verharding, rijbanen en fietspaden.

A Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer

Nutsbedrijven

Bomenplan gemeente Hellevoetsluis

Kabels en Leidingen Bij de aanleg van kabels en leidingen dient 

rekening te worden gehouden met de ligging 

van de meet- en regelkasten

A Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Uitvoeringsniveau

Kabels en Leidingen Kabels en leidingen dienen volledig in het 

zand te liggen.

A Functionaliteit E Afd. Stedelijk beheer

Alle gebiedstypen
Kabels en Leidingen

Object Element Eisen Type eis  Soort eis Hardheid eis

Bron



 Organisatie Titel document

Inrichtingsniveau

Kunstwerken Het aantal soorten civiele kunstwerken dient 

te worden beperkt.

A Onderhoudbaarheid R Afd. Stedelijk beheer

Uitvoeringsniveau

Kunstwerken Bruggen en 

viaducten 

Civiele kunstwerken dienen te zijn berekend 

op de te verwachten maximale belasting. 

Denk hierbij ook aan het verkeer voor 

onderhoudswerkzaamheden, vrachtverkeer, 

materieel voor gladheidsbestrijding en hulp- 

en nooddiensten.∆

F Duurzaamheid E Afd. Stedelijk beheer Technische veiligheidseisen

Kunstwerken Civiele kunstwerken dienen zo te worden 

ingericht dat er voldoende doorstroming is.

F Functionaliteit E Afd. Stedelijk beheer

Afdeling  Bouwen, 

Ruimte en Milieu

Waterschap

Rijksoverheid

Eisen Waterschap

Kunstwerken Bruggen en 

viaducten

Bruggen dienen een stroeve toplaag te 

hebben zonder gaten  groter dan 7 mm.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Afdeling  Bouwen, 

Ruimte en Milieu

Waterschap

Technische veiligheidseisen

Bouwvergunning

Eisen Waterschap

De criteria voor Duurzaam Inkopen

Kunstwerken Civiele kunstwerken dienen 

corrosiebestendig te zijn.

O Onderhoudbaarheid R Afd. Stedelijk beheer

Afdeling  Bouwen, 

Ruimte en Milieu

Waterschap

Kunstwerken Civiele kunstwerken dienen goed bereikbaar 

te zijn voor uitvoering van het benodigde 

onderhoud.

A Onderhoudbaarheid R Afd. Stedelijk beheer

Afdeling  Bouwen, 

Ruimte en Milieu

Waterschap

Eisen Waterschap

Kunstwerken Nieuw aan te brengen civiele kunstwerken 

dienen een minimale duurzaamheid van 50 

jaar te hebben.

A Duurzaamheid R

Kunstwerken Nieuw aan te brengen civiele kunstwerken 

dienen vandalismebestendig te zijn.

A Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer

Afdeling  Bouwen, 

Ruimte en Milieu

Waterschap

Technische veiligheidseisen

Watervisie Hellevoetsluis

Bouwvergunning 

Eisen Waterschap

Alle gebiedstypen
Kunstwerken

Object Element Eisen Type eis  Soort eis Hardheid eis

Bron



 Organisatie Titel document

Inrichtingsniveau

Meubilair Meubilair op voetpaden dient zo te worden 

geplaatst dat altijd een minimale doorgang 

van 1,20 meter resteert. Uitzondering hierbij 

vormen de plaatsen waar meubilair een 

verkeersremmende functie heeft.

O Functionaliteit E Afd. Stedelijk beheer

Rijksoverheid

Verkeersveiligheidsplan

Wegenverkeerswet

Meubilair Openbare verlichting De lichtmasten dienen buiten de uiteindelijke 

kroon van de bomen te staan.∆

R Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer Bomenplan gemeente Hellevoetsluis

Beleidsplan Openbare Verlichting

Meubilair Openbare verlichting Openbare verlichting dient buiten de voor 

gemotoriseerd verkeer bedoelde 

verhardingen te worden geplaatst.

A Onderhoudbaarheid R Afd. Stedelijk beheer Beleidsplan Openbare Verlichting

Meubilair Openbare verlichting Aanleg van openbare verlichting afstemmen 

op riolering, kabels en leidingen en bomen.∆

R Functionaliteit R

Meubilair bank Zitmeubilair dient in een ondergrond van 

verharding te staan. De toegang naar de 

bank dient eveneens te zijn voorzien van 

verharding.

A Onderhoudbaarheid R Afd. Stedelijk beheer

Meubilair Bank en afvalbak Bij plaatsing van een bank dient de plaatsing 

van een afvalbak overwogen te worden.

F Functionaliteit A Afd. Stedelijk beheer KOOR

Zwerfvuilplan,

stimulering aanpak milieudruk

De criteria voor Duurzaam Inkopen

Meubilair Trafokasten Trafokasten dienen uit het zicht van 

zichtlijnen te worden geplaatst

R Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Uitvoeringsniveau

Meubilair Bord en drager Er dient vrij zicht te zijn op bebording. R Functionaliteit E Afd. Stedelijk beheer

Meubilair Openbare verlichting De armaturen van de openbare verlichting 

dienen een minimale duurzaamheid van 20 

jaar te hebben.

A Duurzaamheid E Afd. Stedelijk beheer Beleidsplan Openbare Verlichting

Meubilair Openbare verlichting Het energieverbruik van de verlichting dient 

zo laag mogelijk te zijn.

A Duurzaamheid E Afd. Stedelijk beheer Beleidsplan Openbare Verlichting

Meubilair Openbare verlichting De masten van de openbare verlichting 

dienen een minimale duurzaamheid van 40 

jaar te hebben.

A Duurzaamheid E Afd. Stedelijk beheer Beleidsplan Openbare Verlichting

Meubilair Openbare verlichting De openbare verlichting dient afgestemd te 

zijn op de netwerken van E-netbeheer uit 

Rotterdam en/of Citytec uit Ridderkerk.

O Onderhoudbaarheid E Afd. Stedelijk beheer Beleidsplan Openbare Verlichting

Meubilair Openbare verlichting De verlichting langs hoofdontsluitingswegen 

dient kleur wit 84 te zijn. ∆

A Functionaliteit E Afd. Stedelijk beheer Beleidsplan Openbare Verlichting

Alle gebiedstypen
Meubilair

Object Element Eisen Type eis  Soort eis Hardheid eis

Bron



Meubilair Het aantal soorten meubilair dient te worden 

beperkt.

O Onderhoudbaarheid E Afd. Stedelijk beheer

Meubilair Openbare verlichting Het aantal types openbare verlichting dient te 

worden beperkt.

O Onderhoudbaarheid R Afd. Stedelijk beheer Beleidsplan Openbare Verlichting

Meubilair Openbare verlichting Openbare verlichting dient 

vandalismebestendig te zijn.

A Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer Beleidsplan Openbare Verlichting

Meubilair Openbare verlichting Masten dienen waar mogelijk van aluminium 

te zijn.

A Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer Beleidsplan Openbare Verlichting

De criteria voor Duurzaam Inkopen

Meubilair Openbare verlichting Oversteekplaatsen dienen gacccentueerd te 

worden.

A Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer Beleidsplan Openbare Verlichting

Meubilair Palen Palen dienen van een soort te zijn die 

standaard leverbaar is.

O Onderhoudbaarheid R Afd. Stedelijk beheer

Meubilair Nieuw aan te brengen meubilair dient 

vandalismebestendig te zijn.

A Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer KOOR

Zwerfvuilplan,

stimulering aanpak milieudruk

Meubilair Nieuw aan te brengen banken dienen een 

minimale duurzaamheid te hebben van 25 

jaar.

A Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer KOOR

Zwerfvuilplan,

stimulering aanpak milieudruk

Meubilair Nieuw aan te brengen palen dienen een 

minimale duurzaamheid te hebben van 10 

jaar

A Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer KOOR

Zwerfvuilplan,

stimulering aanpak milieudruk

Meubilair Nieuw aan te brengen afvalbakken dienen 

een minimale duurzaamheid van 10 jaar te 

hebben.

A Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer KOOR

Zwerfvuilplan,

stimulering aanpak milieudruk

Meubilair Nieuw aan te brengen borden dienen een 

minimale duurzaamheid van 10 jaar te 

hebben.

A Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer KOOR

Zwerfvuilplan,

stimulering aanpak milieudruk

Meubilair Bebording Bebording waar mogelijk combineren en 

waar mogelijk bevestigen aan lichtmasten.

O Onderhoudbaarheid A Afd. Stedelijk beheer

Meubilair Straatmeubilair dient onderhoudsvriendelijk 

te zijn.

A Onderhoudbaarheid A Afd. Stedelijk beheer KOOR

Zwerfvuilplan,

stimulering aanpak milieudruk

Meubilair Trafokasten trafokasten dienen bekleed te zijn met een 

materiaal dat in overleg met de gemeente 

nader wordt bepaald.

O Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer



 Organisatie Titel document

Inrichtingsniveau

Riolering De openbare ruimte dient zodanig ingericht 

te worden dat wateroverlast wordt 

voorkomen.

F Functionaliteit E Afd. Stedelijk beheer Gemeentelijk Rioleringsplan

Gemeentelijk Milieubeleidsplan

APV gemeente Hellevoetsluis

Voldoen aan de GWW eisen, Nationaal 

Pakket Duurzaam Bouwen

Eisen waterleidingbedrijf

Eisen Waterschap

Riolering Aanleg riolering afstemmen op bomen, 

kabels en leidingen en verlichting.∆

R Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer Gemeentelijk Rioleringsplan

Gemeentelijk Milieubeleidsplan

APV gemeente Hellevoetsluis

Voldoen aan de GWW eisen, Nationaal 

Pakket Duurzaam Bouwen

Eisen waterleidingbedrijf

Eisen Waterschap

Riolering Gemalen dienen te worden ingepast in de 

openbare ruimte, waarbij de locatie, de 

uitstraling en de bereikbaarheid prominent 

aandacht verdienen.

A Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Uitvoeringsniveau

Riolering Het rioolstelsel dient een duurzaamheid te 

hebben die past bij de gegeven bestemming. 

Voor woonwijken is dit minimaal 50 jaar.

O Duurzaamheid E Afd. Stedelijk beheer Gemeentelijk Rioleringsplan

Gemeentelijk Milieubeleidsplan

APV gemeente Hellevoetsluis

Voldoen aan de GWW eisen, Nationaal 

Pakket Duurzaam Bouwen

Eisen waterleidingbedrijf

Eisen Waterschap

Riolering Het rioolstelsel dient nabij de erfgrens in 

openbaar gebied te zijn voorzien van 

overdrachtpunt in de vorm van een 

ontstoppingsstuk, zodat hier controle en 

ontstopping kan plaatsvinden. Deze locatie 

dient digitaal ingemeten te worden.

F Functionaliteit E Afd. Stedelijk beheer De criteria voor Duurzaam Inkopen

Riolering De keuze van het type stelsel(s) moet 

worden gebaseerd op de doelstellingen ten 

aanzien van doelmatigheid en de te behalen 

waterkwaliteit. Robuustheid en 

beheerbaarheid van het geheel dient voorop 

te staan.

O Onderhoudbaarheid R Afd. Stedelijk beheer Gemeentelijk Rioleringsplan

Gemeentelijk Milieubeleidsplan

APV gemeente Hellevoetsluis

Voldoen aan de GWW eisen, Nationaal 

Pakket Duurzaam Bouwen

Eisen waterleidingbedrijf

Eisen Waterschap

Alle gebiedstypen
Riolering

Object Element Eisen Type eis  Soort eis Hardheid eis

Bron



 Organisatie Titel document

Inrichtingsniveau

Verharding Parkeerplaatsen De hoeveelheid parkeervoorzieningen dient 

te worden afgestemd op de vraag.

F Functionaliteit E Afd. Stedelijk beheer Bestemmingsplan

Parkeerplan

Verharding De afwatering van verharde en onverharde 

oppervlakken dient gegarandeerd te zijn.

F Duurzaamheid E Afd. Stedelijk beheer Beleids- en beheerplan Wegbeheer

Verharding Er dienen geen inritten langs 

gebiedsonsluitingswegen te worden 

aangebracht.

A Functionaliteit E

Verharding Er dienen geen parkeerplaatsen langs 

gebiedsontsluitingswegen te worden 

aangebracht.

A Functionaliteit E

Verharding Parkeerplaatsen Bij dwarsparkeren dient er een afstand van 

minimaal 60 cm te zijn tussen het einde van 

het parkeervak en de erfgrens.

A Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Verharding Parkeerplaatsen Bij langsparkeervakken grenzend aan groen 

dient een uitstapstrook van minimaal 60 cm 

breed aanwezig te zijn.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Verharding Elementverharding Elementenverharding in rijbanen en 

parkeervakken dient te bestaan uit 

betonklinkers met een dikte van minimaal 8 

cm.

O Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer De criteria voor Duurzaam Inkopen

Verharding Fietspaden Fietsroutes dienen overzichtelijk te zijn zodat 

deze veilig zijn.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer Programma Duurzaam Veilig Verkeer

Verharding Parkeerplaatsen Een dwarsparkeervak heeft een minimale 

afmeting van 5,0 meter lang en 2,5 meter 

breed. De afmetingen dienen zo te worden 

gekozen dat geen hakwerk aan banden 

nodig is.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Verharding De voetgangers dienen duidelijk herkenbaar 

gescheiden te zijn van overig verkeer.

F Functionaliteit R

Verharding Parkeerplaatsen Een langsparkeervak heeft een minimale 

afmeting van 2,0 meter breed en 6,0 meter 

lang en het eerste en laatste parkeervak 

hebben een minimale lengte van 7,0 meter. 

De afmetingen dienen zo te worden gekozen 

dat geen hakwerk aan de banden nodig is.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Alle gebiedstypen
Verharding

Object Element Eisen Type eis  Soort eis Hardheid eis

Bron



Verharding De langzaam- en snelverkeerstromen dienen 

duidelijk herkenbaar gescheiden te zijn

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

CROW

Beleids- en beheerplan Wegbeheer 

Categorisering wegen

Verharding Fietspaden Doorgaande fietspaden dienen conflictvrij te 

zijn en dienen alleen te worden onderbroken 

door doorgaande verkeersstromen.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Verharding Voetpaden Doorgaande voetpaden dienen op 

kruispunten en aansluitingen te zijn voorzien 

van een verlaagde opgang.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Verharding De inrichting van de verharde oppervlaken 

dient geschikt te zijn voor machinale reiniging 

(zowel vuil als onkruid).

F Onderhoudbaarheid R Afd. Stedelijk beheer Beleids- en beheerplan Wegbeheer

Verharding Er dient onderscheid te worden gemaakt in 

verschillende wegtypes door gebruik van 

verschillende materialen.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer Beleids- en beheerplan Wegbeheer

De criteria voor Duurzaam Inkopen

Verharding De inrichting van de woonstraten dient ervoor 

te zorgen dat de weg toegankelijk is voor 

vrachtverkeer.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer Programma Duurzaam Veilig Verkeer

Verharding Opbouw van asfalt- en elementenverharding 

afstemmen op de functie van de weg en de 

plaatselijke omstandigheden.

A Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer Beleids- en beheerplan Wegbeheer

De criteria voor Duurzaam Inkopen

Verharding Nieuw aan te leggen elementenverharding 

dient een zandfundament van minimaal 50 

cm dik te hebben.

A Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer Beleids- en beheerplan Wegbeheer

De criteria voor Duurzaam Inkopen

Verharding Voetpaden dienen altijd verhoogd toegepast 

te worden.

F Functionaliteit R

Verharding Woonstraten dienen te worden uitgevoerd in 

elementenverharding.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer Beleids- en beheerplan Wegbeheer

De criteria voor Duurzaam Inkopen

Verharding Het parkeren op oneigenlijke plaatsen dient 

te worden ontmoedigd in de keuze van de 

inrichting.

F Functionaliteit A Afd. Stedelijk beheer Beleids- en beheerplan Wegbeheer

Uitvoeringsniveau

Verharding Het aantal soorten elementenverharding 

dient te worden beperkt.

O Onderhoudbaarheid A Afd. Stedelijk beheer Beleids- en beheerplan Wegbeheer

De criteria voor Duurzaam Inkopen

Verharding Bushaltes De verharding van bushaltes dient te worden 

uitgevoerd in beton

O Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer



 Organisatie Titel document

Inrichtingsniveau

Watergangen en 

waterpartijen

Langs watergangen dient aan minimaal één 

zijde een openbare onderhoudsstrook 

aanwezig te zijn. De onderhoudsstrook is 

zodanig breed dat onderhoudsmaterieel er 

kan rijden.

R Onderhoudbaarheid E Waterschap Keur

Watergangen en 

waterpartijen

Watergangen waarbij de watervegetatie niet 

vanaf de oever te verwijderen is, dienen te 

beschikken over een tewaterlaatplaats voor 

een maaiboot.

F Onderhoudbaarheid E

Watergangen en 

waterpartijen

Oevers Beschoeide oevers dienen voldoende 

mogelijkheden te bieden voor fauna om uit 

het water te komen.

A Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer Watervisie Hellevoetsluis 2007

Groenstructuurplan

KOOR

Watergangen en 

waterpartijen

Een watergang dient duidelijk zichtbaar en 

beleefbaar te zijn vanuit de omgeving.

A Functionaliteit A Afd. Stedelijk beheer Watervisie Hellevoetsluis 2007

Groenstructuurplan

KOOR

Watergangen en 

waterpartijen

Waterpartijen en watergangen dienen waar 

mogelijk een recreatieve meerwaarde te 

hebben.

A Duurzaamheid A Afd. Stedelijk beheer Watervisie Hellevoetsluis 2007

Groenstructuurplan

KOOR

Uitvoeringsniveau

Watergangen en 

waterpartijen

Waterpartijen en watergangen dienen zo te 

worden ingericht dat er voldoende natuurlijke 

doorstroming is.

F Onderhoudbaarheid E

Watergangen en 

waterpartijen

De dimensionering van watergangen en 

waterpartijen dient afgestemd te zijn op de 

benodigde bergingscapaciteit en 

doorstroomcapaciteit.

F Functionaliteit E Waterschap Keur

Watergangen en 

waterpartijen

Beschoeiing Nieuw aan te brengen beschoeiing dient een 

minimale duurzaamheid van 20 jaar te 

hebben.

O Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer Watervisie Hellevoetsluis 2007

Groenstructuurplan

KOOR

Watergangen en 

waterpartijen

Oevers dienen een geleidelijk verloop te 

hebben en de overgang tussen land en water 

dient zichtbaar te zijn.

A Functionaliteit R Waterschap Keur

Watergangen en 

waterpartijen

Watergangen en waterpartijen dienen 

bereikbaar te zijn voor onderhoudsmaterieel.

A Onderhoudbaarheid R Afd. Stedelijk beheer Watervisie Hellevoetsluis 2007

Groenstructuurplan

KOOR

Watergangen en 

waterpartijen

Oevers Waterpartijen en watergangen dienen waar 

mogelijk een natuurlijke overgang te hebben 

tussen water en land.

O Duurzaamheid R Afd. Stedelijk beheer Groenstructuurplan

Alle gebiedstypen
Watergangen en waterpartijen

Object Element Eisen Type eis  Soort eis Hardheid eis

Bron



 Organisatie Titel document

Inrichtingsniveau

Groen Berm langs gebiedsontsluitingswegen dient 

minimaal 3 meter breed te zijn.

O Functionaliteit E

Verharding Er dienen geen inritten langs 

gebiedsonsluitingswegen te worden 

aangebracht.

A Functionaliteit E

Verharding Er dienen geen parkeerplaatsen langs 

gebiedsontsluitingswegen te worden 

aangebracht.

A Functionaliteit E

nvt Bij voorrang op de gebiedsontsluitingswegen 

dient gebruik van verkeerslichten te worden 

beperkt.

F Functionaliteit E

nvt Bij gebiedsontsluitingswegen dienen 

oversteekvoorzieningen te worden toegepast 

voor langzaam verkeer. 

F Functionaliteit E

Verharding De langzaam- en snelverkeerstromen dienen 

duidelijk herkenbaar gescheiden te zijn

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

CROW

Beleids- en beheerplan Wegbeheer 

Categorisering wegen

Uitvoeringsniveau

Meubilair Openbare verlichting De verlichting langs hoofdontsluitingswegen 

dient kleur wit 84 te zijn.

A Functionaliteit E Afd. Stedelijk beheer Beleidsplan Openbare Verlichting

nvt Bij gebiedsontsluitingswegen dienen 

geleidende maatregelen te worden 

toegepast, zoals banden en langsmarkering.

A Functionaliteit E

Hoofdstructuur
Gebiedsontsluitingwegen en vrijliggende fietspaden

Object Element Eisen Type eis  Soort eis Hardheid eis

Bron



 Organisatie Titel document

Inrichtingsniveau

Watergangen en 

waterpartijen

Watergangen waarbij de watervegetatie niet 

vanaf de oever te verwijderen is, dienen te 

beschikken over een tewaterlaatplaats voor 

een maaiboot.

F Onderhoudbaarheid E

Verharding De inrichting van de woonstraten dient ervoor 

te zorgen dat de weg toegankelijk is voor 

vrachtverkeer.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer Programma Duurzaam Veilig Verkeer

Verharding Het parkeren op oneigenlijke plaatsen dient 

te worden ontmoedigd in de keuze van de 

inrichting.

F Functionaliteit A Afd. Stedelijk beheer Beleids- en beheerplan Wegbeheer

Uitvoeringsniveau

Algemeen De openbare ruimte dient zo te worden 

ingericht dat deze bereikbaar is voor het 

benodigde onderhoudsmaterieel.∆

A Onderhoudbaarheid E Afd. Stedelijk beheer Groenstructuurplan

Bomenplan gemeente Hellevoetsluis

Algemeen Langs groenstroken tussen rijbanen en 

singels dient een strook verharding van 

minimaal 1,0 m aanwezig te zijn, in verband 

met het uitlaten van honden.∆

A Onderhoudbaarheid E Afd. Stedelijk beheer Groenstructuurplan

Bomenplan gemeente Hellevoetsluis

Kunstwerken Bruggen en 

viaducten

Bruggen dienen een stroeve toplaag te 

hebben zonder gaten  groter dan 7 mm.

F Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer

Afdeling  Bouwen, 

Ruimte en Milieu

Waterschap

Technische veiligheidseisen

Bouwvergunning

Eisen Waterschap

Verharding Verharding in woonstraten dient te bestaan 

uit betonelementenverharding

O Functionaliteit R Afd. Stedelijk beheer De criteria voor Duurzaam Inkopen

Verharding Belijning Markering op asfalt dient uitgevoerd te 

worden met wegenverf.

O Functionaliteit R

Verharding Belijning Voor markering op elementenverharding 

dient gebruik gemaakt te worden van witte 

elementen.

O Duurzaamheid R

Woonwijken
Woonstraten 30 km/uur

Object Element Eisen Type eis  Soort eis Hardheid eis

Bron



Bijlage 2 lijst Nutsbedrijven en hulp- en nooddiensten

Nutsbedrijven, contactpersonen in de ontwerp - en voorbereidende fase
Laatst gewijzigd 11-09-2009

naam organisatie t.a.v. adres postcode en woonplaats email adres telefoonnummer mobiel nummer

Stedin J. Verheijen Postbus 1697 3000 BR Rotterdam j.verheijen@eneco.nl 088 8963648 06 55697179

Stedin Peter van Berkel Postbus 1697 3000 BR Rotterdam 088 8963647

Stedin Albert Labigar Postbus 1697 3000 BR Rotterdam 010 4576281

Stedin Edwin Talman Postbus 1697 3000 BR Rotterdam edwintalman@stedin.net 010 4575320

Evides H. Bezemer Postbus 4472 3006 AL Rotterdam h.bezemer@evides.nl 010 2935640

KPN A. Jonkheid Postbus 9095 3007 AB Rotterdam andre.jonkheid@kpn.com 010 4571317 06 51500592

UPC M. van Boxtel Postbus 806 2900 AV Capelle a/d Ijssel mvboxtel@upc.nl 010 8922103

UPC Kees Hopman Postbus 806 2900 AV Capelle a/d Ijssel khopman@upc.nl 010 8922057

CityTec R. Mol Postbus 64 2980 Ab Ridderkerk r.mol@citytec.nl 010 4575819

Hulp- en nooddiensten

naam organisatie t.a.v. adres postcode en woonplaats email adres telefoonnummer mobiel nummer
Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond Bruggehoofd 11 3223 DB  Hellevoetsluis

Brandweer Hellevoetsluis Tolweg 45a 3223 CD  Hellevoetsluis

IBVP Brandweer Voorne-Putten de heer R.W.M. Gleym Schenkelweg 90 3203 LE  Spijkenisse

Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond Postbus 9154 3007 AD  Rotterdam

AVR Milieuservices NV de heer L. Groeneweg Postbus 59144 3008 PC  Rotterdam

Connexion de heer A. Schoon Hofweg 22 3208 LE  Spijkenisse

Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC  Ridderkerk

Huisartsenpost Ruwaard Trix Molendijk Ruwaard van Puttenweg 500 3201 GZ Spijkenisse

Huisartsenpost Nieuwenhoorn Dorpsweg 1 3223 BH  Hellevoetsluis

Huisartsenpost Helius Schelpenpad 2B 3225 BZ  Hellevoetsluis

Gem. Hellevoetsluis Afdeling Voorlichting

mailto:j.verheijen@eneco.nl
mailto:edwintalman@stedin.net
mailto:h.bezemer@evides.nl
mailto:andre.jonkheid@kpn.com
mailto:mvboxtel@upc.nl
mailto:khopman@upc.nl
mailto:r.mol@citytec.nl


Bijlage 3 

(Beleids)plannen gemeente Hellevoetsluis die van toepassing zijn op de 

(her)inrichting van de openbare ruimte 

 

 

 Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (KOOR 2006) 

 Gemeentelijk Afvalstoffenplan (GAP 2009-2014) 

 Afvalstoffenverordening 

 Landelijk Afvalstoffenplan 

 Milieustructuurplan 

 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2007-2011) 

 Verordening begraafplaatsen 

 Waterplan 

 Beleidsplan Openbare Verlichting (2009) 

 Groenstructuurplan 

 Handhavingsplan 2009 

 Notitie wijkimpuls 

 Speelruimteplan en wijkspeelplannnen 

 Maatschappelijk Investeringsprogramma Wonen en Leefbaarheid Hellevoetsluis 

 Soiciale kaart en sociale agenda 

 Beleidsvisie wijkbeheer Hellevoetsluis 2005 

 Beleids- en beheerplan Wegbeheer 

 Parkeerplan 

 Bomenplan 

 Zwerfvuilplan 

 Stimulering aanpak milieudruk 

 Programma Duurzaam Veilig Verkeer 

 Eisen waterschap 

 Bestemmingsplan 

 Bouwvergunning 

 Watervisie 

 Verkeersveiligheidsplan 

 Wegenverkeerswet 

 Technische veiligheidseisen 

 De criteria voor Duurzaam Inkopen 

 

Plannen van andere organisaties 

 Keur (Waterschap) 
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Bijlage 6: Faseringskaart 
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Bijlage 7: Taxatierapport inbrengwaarden 
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Bijlage 8: Planschaderisicoanalyse 
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DTZ ref_T40262 18042013 Kickersvoet  B.V.

  

Algemeen  

Opdrachtgever Kickersvoet  B.V.

der Schelde. 

  

Taxateurs DTZ Zadelhoff v.o.f.

Chartered Surveyors (RICS) onder registratienummer 052725, een v.o.f. van partners 

die deelnemen middels besloten vennootschappen, gevestigd te Amsterdam, te dezen 

vertegenwoordigd door 

onroerende zaken en 

v.o.f., kantoorhoudende 

  

Object Kickersbloem 3

  

Casus  De gemeente Hellevoetsluis heeft een bestemmingsplan i

van de toekomstige ontwikkeling van Kickersbloem 3. 

  

 In het kader van 

bestemmingplan

verzocht bij wijze van risicoanalyse de mogelijke aanwezigheid van planschade aan te 

geven zoals bedoeld in artikel 6.1 van de Wet op de ruimtelijke 

gevolge van het in voorbereiding zijnde bestemmingspla

gevraagd een 

tegemoetkomingen aan degenen die schade lijden of zullen lijden ten gevolge van de 

wijziging van de planologische situatie in verband met de realisering van het plan 

bedrijventerrein Kickers

  

 Opdrachtgever heeft expliciet om het volgende verzocht:

 

▪ De analyse dient gebaseerd te worden op een planvergelijking waarbij de 

vigerende planologische situatie wordt vergeleken met de voorgestane nieuwe 

planologische situa

▪ De analyse dient beperkt te blijven tot indirecte planschade.

 

Eventuele directe planschade, als gevolg van de bestemming of van regels betreffende 

de onroerende zaak van belanghebbende zelf, dienen niet bij de analyse te worden 

betrokken. Deze schad

eventueel onteigening) van de benodigde percelen.

  

 De planschaderisicoanalyse vindt plaats op basis van 

verwachten risi

  

Informatie Voor het opstellen van de analyse heeft de gemeente aan DTZ Zadelhoff de volgende

gegevens ter beschikking gesteld:

 

▪ Het b

oktober 1996 en goedge

Hellevoetsluis

Kickersbloem 3

Kickersvoet  B.V. 

Kickersvoet  B.V., gevestigd te Hellevoetsluis, vertegenwoordigd door de heer 

DTZ Zadelhoff v.o.f., als onderneming gecertificeerd door de Royal In

Chartered Surveyors (RICS) onder registratienummer 052725, een v.o.f. van partners 

die deelnemen middels besloten vennootschappen, gevestigd te Amsterdam, te dezen 

vertegenwoordigd door drs. Robert Kat MSRE MRICS, Register

rende zaken en drs. Kim Sebastian van Sluijs, beiden werkzaam bij DTZ Zadelhoff 

v.o.f., kantoorhoudende Apollolaan 150, 1077 BG Amsterdam. 

Kickersbloem 3, Hellevoetsluis 

De gemeente Hellevoetsluis heeft een bestemmingsplan in voorbereiding in het kader 

van de toekomstige ontwikkeling van Kickersbloem 3.  

In het kader van de voorgenomen de economische haalbaarheid van het

bestemmingplan, heeft Kickersvoet B.V. te Hellevoetsluis aan DTZ Zadelhoff v.o.f. 

cht bij wijze van risicoanalyse de mogelijke aanwezigheid van planschade aan te 

geven zoals bedoeld in artikel 6.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening

gevolge van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. In dat kader is tevens 

gevraagd een inschatting te maken van de hoogte van de eventueel toe te kennen 

tegemoetkomingen aan degenen die schade lijden of zullen lijden ten gevolge van de 

wijziging van de planologische situatie in verband met de realisering van het plan 

bedrijventerrein Kickersbloem 3 te Hellevoetsluis. 

Opdrachtgever heeft expliciet om het volgende verzocht: 

De analyse dient gebaseerd te worden op een planvergelijking waarbij de 

vigerende planologische situatie wordt vergeleken met de voorgestane nieuwe 

planologische situatie; 

De analyse dient beperkt te blijven tot indirecte planschade. 

  

Eventuele directe planschade, als gevolg van de bestemming of van regels betreffende 

de onroerende zaak van belanghebbende zelf, dienen niet bij de analyse te worden 

betrokken. Deze schade wordt geacht te zijn verdisconteerd in de aankoopkosten (of 

eventueel onteigening) van de benodigde percelen. 

planschaderisicoanalyse vindt plaats op basis van een globale inschatting van de te 

verwachten risico’s op planschade op basis van de hieronder genoemde informatie.

Voor het opstellen van de analyse heeft de gemeente aan DTZ Zadelhoff de volgende

gegevens ter beschikking gesteld: 

Het bestemmingsplan: ‘Buitengebied’, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 

oktober 1996 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie 
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, vertegenwoordigd door de heer T. van 

, als onderneming gecertificeerd door de Royal Institution of 

Chartered Surveyors (RICS) onder registratienummer 052725, een v.o.f. van partners 

die deelnemen middels besloten vennootschappen, gevestigd te Amsterdam, te dezen 

, Register-Taxateur van 

, beiden werkzaam bij DTZ Zadelhoff 

n voorbereiding in het kader 

de economische haalbaarheid van het te realiseren 

, heeft Kickersvoet B.V. te Hellevoetsluis aan DTZ Zadelhoff v.o.f. 

cht bij wijze van risicoanalyse de mogelijke aanwezigheid van planschade aan te 

ordening (Wro) ten 

. In dat kader is tevens 

inschatting te maken van de hoogte van de eventueel toe te kennen 

tegemoetkomingen aan degenen die schade lijden of zullen lijden ten gevolge van de 

wijziging van de planologische situatie in verband met de realisering van het plan 

De analyse dient gebaseerd te worden op een planvergelijking waarbij de 

vigerende planologische situatie wordt vergeleken met de voorgestane nieuwe 

Eventuele directe planschade, als gevolg van de bestemming of van regels betreffende 

de onroerende zaak van belanghebbende zelf, dienen niet bij de analyse te worden 

e wordt geacht te zijn verdisconteerd in de aankoopkosten (of 

een globale inschatting van de te 

eronder genoemde informatie. 

Voor het opstellen van de analyse heeft de gemeente aan DTZ Zadelhoff de volgende 

vastgesteld bij raadsbesluit van 17 

keurd door Gedeputeerde Staten van de provincie 
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Zuid-

▪ Definitief Ontwerp Stedenbouwkundigplan Kicke

maart;

▪ Aanmelingsnotitie Crisis

▪ Structuurschets Kickersbloem 3, vastgesteld door de gemeenteraad op d.d. 14 

oktober; 

 

Van de door de opdrachtgever en/of derden ter beschikking gestelde informatie is 

kennis genomen. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard indien mocht blijken dat de 

informatie onjuist en/of onvolledig is geweest.

 

Voor wat betreft de indicatieve waarderingen van de onroerende zaken is gebruik 

gemaakt van BAG

over de oppervlaktes van de onroerende zaken beschik

aanbevolen om op basis daarvan de waarderingen aan te passen. 

  

Verantwoording Deze risicoanalyse is niet meer dan een indicatie van de mogelijke schade c.q. 

waardevermindering als gevolg van de voorgenomen planologische wi

gesproken met eventuele belanghebbenden en de mogelijke planschadegevoelige 

objecten zijn enkel vanaf de openbare weg bekeken. Eveneens is deze risicoanalyse 

gebaseerd op de huidige stand van jurisprudentie met betrekking tot planschade

Zadelhoff v.o.f.

aansprakelijkheid en aan deze analyse kunnen geen rechtsgevolgen met betrekking tot 

een eventuele aansprakelijkheid onzerzijds jegens derden en/of jegens de 

opdrachtgever wo

 

In deze analyse aangaande risico’s op planschade is op geen enkele manier rekening 

gehouden met mogelijke verontreiniging van of in bodem en/of grondwater die een rol 

zou kunnen spelen bij de schatting van waarden of schade. Het zou te ver

mogelijke relaties tussen verontreiniging en planschade in deze analyse aan de orde te 

laten komen. 

 

Omwille van de leesbaarheid van deze analyse, is er voor gekozen zo weinig mogelijk 

verwijzingen op te nemen naar specifieke jurisprudentie op het 

en andersoortige (bestuursrechtelijke) schadevergoedingen. Met de inmiddels 

uitgebreide planschadejurisprudentie en 

gehouden. 
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-Holland d.d. 6 mei 1997 (nr. DGR/ARB 128107); 

Definitief Ontwerp Stedenbouwkundigplan Kickersbloem 3 (Concept), d.d. 

maart; 

Aanmelingsnotitie Crisis- en Herstel Wet Kickersbloem 3, d.d. 18 maart 2013;

ructuurschets Kickersbloem 3, vastgesteld door de gemeenteraad op d.d. 14 

oktober;  

Van de door de opdrachtgever en/of derden ter beschikking gestelde informatie is 

kennis genomen. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard indien mocht blijken dat de 

ie onjuist en/of onvolledig is geweest. 

Voor wat betreft de indicatieve waarderingen van de onroerende zaken is gebruik 

gemaakt van BAG-viewer, op basis waarvan de oppervlaktes zijn achterhaald

over de oppervlaktes van de onroerende zaken beschikken, houdt DTZ Zadelhoff zich 

om op basis daarvan de waarderingen aan te passen.  

Deze risicoanalyse is niet meer dan een indicatie van de mogelijke schade c.q. 

waardevermindering als gevolg van de voorgenomen planologische wi

gesproken met eventuele belanghebbenden en de mogelijke planschadegevoelige 

objecten zijn enkel vanaf de openbare weg bekeken. Eveneens is deze risicoanalyse 

gebaseerd op de huidige stand van jurisprudentie met betrekking tot planschade

Zadelhoff v.o.f. aanvaardt in dit kader op basis van deze risicoanalyse geen 

aansprakelijkheid en aan deze analyse kunnen geen rechtsgevolgen met betrekking tot 

een eventuele aansprakelijkheid onzerzijds jegens derden en/of jegens de 

opdrachtgever worden verbonden. 

In deze analyse aangaande risico’s op planschade is op geen enkele manier rekening 

gehouden met mogelijke verontreiniging van of in bodem en/of grondwater die een rol 

zou kunnen spelen bij de schatting van waarden of schade. Het zou te ver

mogelijke relaties tussen verontreiniging en planschade in deze analyse aan de orde te 

 

Omwille van de leesbaarheid van deze analyse, is er voor gekozen zo weinig mogelijk 

verwijzingen op te nemen naar specifieke jurisprudentie op het gebied van planschade 

en andersoortige (bestuursrechtelijke) schadevergoedingen. Met de inmiddels 

uitgebreide planschadejurisprudentie en -wetgeving is in deze analyse rekening 
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rsbloem 3 (Concept), d.d. 

en Herstel Wet Kickersbloem 3, d.d. 18 maart 2013; 

ructuurschets Kickersbloem 3, vastgesteld door de gemeenteraad op d.d. 14 

Van de door de opdrachtgever en/of derden ter beschikking gestelde informatie is 

kennis genomen. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard indien mocht blijken dat de 

Voor wat betreft de indicatieve waarderingen van de onroerende zaken is gebruik 

op basis waarvan de oppervlaktes zijn achterhaald. Mocht u 

ken, houdt DTZ Zadelhoff zich 

Deze risicoanalyse is niet meer dan een indicatie van de mogelijke schade c.q. 

waardevermindering als gevolg van de voorgenomen planologische wijziging. Er is niet 

gesproken met eventuele belanghebbenden en de mogelijke planschadegevoelige 

objecten zijn enkel vanaf de openbare weg bekeken. Eveneens is deze risicoanalyse 

gebaseerd op de huidige stand van jurisprudentie met betrekking tot planschade. DTZ 

aanvaardt in dit kader op basis van deze risicoanalyse geen 

aansprakelijkheid en aan deze analyse kunnen geen rechtsgevolgen met betrekking tot 

een eventuele aansprakelijkheid onzerzijds jegens derden en/of jegens de 

In deze analyse aangaande risico’s op planschade is op geen enkele manier rekening 

gehouden met mogelijke verontreiniging van of in bodem en/of grondwater die een rol 

zou kunnen spelen bij de schatting van waarden of schade. Het zou te ver voeren 

mogelijke relaties tussen verontreiniging en planschade in deze analyse aan de orde te 

Omwille van de leesbaarheid van deze analyse, is er voor gekozen zo weinig mogelijk 

gebied van planschade 

en andersoortige (bestuursrechtelijke) schadevergoedingen. Met de inmiddels 

wetgeving is in deze analyse rekening 
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Wettelijk kader  

  

Wetgeving 

 

Per 1 oktober 2010 is in artike

 

1. 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 geno

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.

2. Een oorzaak als bedoeld in het eerste li

a. een bepaling van een bestemmingsplan of inpassingsplan, niet zijnde een bepaling 

als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, of van een beheersverordening als bedoeld in 

artikel 3.38; 

b. een bepaling van een planwijziging of een planuitwerking, onders

nadere eis, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, b en d;

c. een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

d. de aanhouding van een

ingevolge artikel 3.3, eerste lid, of 3.4 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht;

e. een bepaling van een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of 

van een algemene ma

zover die bepaling een weigeringsgrond bevat als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, 

onder c, of 2.11, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

f. een bepaling van een explo

die bepaling een weigeringsgrond bevat als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder f, 

artikel 2.11, derde lid, of 2.12, eerste lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht;

g. een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 10.4.

  

Onherroepelijkheid en 

rechtskracht 

Artikel 6.1 Wro gaat uit van planologische maatregelen die onherroepelijk zijn 

geworden. Pas dan kan op een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade 

worden beslist. 

 

Tijdens het opstellen van deze risicoanalyse is nog geen sprake van een dergelijke 

status van de voorgenomen planologische maatregel. Omdat enerzijds de markt voor 

onroerende zaken en anderzijds effecten van wetgeving op termijn nauwelijks kunnen 

worden ingeschat, wordt voor het eventueel bepalen van de waarden en schade 

uitgegaan van een fictieve peildatum, te weten 

tussen de in deze analyse mogelijk genoemde bedragen en de te zijner tijd eventueel 

daadwerkelijk te 

geruime tijd duurt voordat de nieuwe planologie rechtskracht verkrijgt

wordt of indien het voorgenomen bestemmingsplan wijzigt

  

Wijziging planologisch regime Bij de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade op grond 
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Per 1 oktober 2010 is in artikel 6.1 Wro onder meer het volgende omschreven.

1. 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. 

2. Een oorzaak als bedoeld in het eerste lid is: 

a. een bepaling van een bestemmingsplan of inpassingsplan, niet zijnde een bepaling 

als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, of van een beheersverordening als bedoeld in 

b. een bepaling van een planwijziging of een planuitwerking, onders

nadere eis, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, b en d; 

c. een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

d. de aanhouding van een besluit omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning 

ingevolge artikel 3.3, eerste lid, of 3.4 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht; 

e. een bepaling van een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of 

van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.3, derde lid, voor 

zover die bepaling een weigeringsgrond bevat als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, 

onder c, of 2.11, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

f. een bepaling van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, voor zover 

die bepaling een weigeringsgrond bevat als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder f, 

artikel 2.11, derde lid, of 2.12, eerste lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht; 

een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 10.4. 

Artikel 6.1 Wro gaat uit van planologische maatregelen die onherroepelijk zijn 

Pas dan kan op een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade 

ist.  

Tijdens het opstellen van deze risicoanalyse is nog geen sprake van een dergelijke 

status van de voorgenomen planologische maatregel. Omdat enerzijds de markt voor 

onroerende zaken en anderzijds effecten van wetgeving op termijn nauwelijks kunnen 

rden ingeschat, wordt voor het eventueel bepalen van de waarden en schade 

uitgegaan van een fictieve peildatum, te weten 1 april 2013. Opgemerkt wordt dat 

tussen de in deze analyse mogelijk genoemde bedragen en de te zijner tijd eventueel 

daadwerkelijk te vergoeden planschade verschillen kunnen optreden wanneer het nog 

geruime tijd duurt voordat de nieuwe planologie rechtskracht verkrijgt 

wordt of indien het voorgenomen bestemmingsplan wijzigt. 

rdeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade op grond 
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l 6.1 Wro onder meer het volgende omschreven. 

1. Burgemeester en wethouders kennen degene die in de vorm van een 

inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade 

emde 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 

a. een bepaling van een bestemmingsplan of inpassingsplan, niet zijnde een bepaling 

als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, of van een beheersverordening als bedoeld in 

b. een bepaling van een planwijziging of een planuitwerking, onderscheidenlijk een 

c. een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

besluit omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning 

ingevolge artikel 3.3, eerste lid, of 3.4 van de Wet algemene bepalingen 

e. een bepaling van een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of 

atregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.3, derde lid, voor 

zover die bepaling een weigeringsgrond bevat als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, 

onder c, of 2.11, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

itatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, voor zover 

die bepaling een weigeringsgrond bevat als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder f, 

artikel 2.11, derde lid, of 2.12, eerste lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen 

Artikel 6.1 Wro gaat uit van planologische maatregelen die onherroepelijk zijn 

Pas dan kan op een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade 

Tijdens het opstellen van deze risicoanalyse is nog geen sprake van een dergelijke 

status van de voorgenomen planologische maatregel. Omdat enerzijds de markt voor 

onroerende zaken en anderzijds effecten van wetgeving op termijn nauwelijks kunnen 

rden ingeschat, wordt voor het eventueel bepalen van de waarden en schade 

. Opgemerkt wordt dat 

tussen de in deze analyse mogelijk genoemde bedragen en de te zijner tijd eventueel 

vergoeden planschade verschillen kunnen optreden wanneer het nog 

 en onherroepelijk 

rdeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade op grond 
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van artikel 6.1 Wro, dient te worden bezien of sprake is van een wijziging van het 

planologische regime, waardoor een belanghebbende in een nadeliger positie is komen 

te verkeren ten gev

(geobjectiveerde) vergelijking te worden gemaakt tussen de beweerdelijk 

schadeveroorzakende planologische maatregel en het voordien geldende planologische 

regime. Een belanghebbende komt in een

wanneer de bouw

planologische regime maximaal kunnen worden gerealiseerd nadeliger gevolgen 

hebben dan de mogelijkheden die op basis van het voorheen gelden

regime maximaal werden toegestaan. Maximalisatie 

alleen dan uitzondering, als met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bepaalde 

bouw of bepaald gebruik niet kan of zal worden gerealiseerd. De feitel

beginsel niet maatgevend.

 

Onder de werking van de Wro, artikel 6.1, mogen de in een bestemmingsplan begrepen

binnenplanse flexibiliteitsbepalingen niet worden meegenomen bij de maximale invulling 

van dit plan. Het gaat hierbij om de wi

uitwerkingsverplichtingen, de bevoegdheden nadere eisen te stellen, de bevoegdheden 

om grenscorrecties door te voeren en de binnenplanse ontheffingsmogelijkheden, deze 

laatste(n) in samenhang bezien met de Wabo inmiddels te realise

omgevingsvergunning. Als aan deze bevoegdheden toepassing wordt gegeven, gelden 

zij onder de werking van de Wro als zelfstandige planschadegrondslag.

  

Voorzienbaarheid Indien een belang tot de betrokken onroerende zaak werd verkregen nadat d

schadeveroorzakende planologische maatregel bekend is gemaakt, leidt dat doorgaans 

tot het oordeel dat een belanghebbende ten tijde van 

behoorde te weten van deze voor hem negatieve planologische ontwikkeling. In dat 

geval wordt hij geacht actief het risico te hebben aanvaard en blijft eventuele schade ten 

laste van de aanvrager, omdat deze schade voor hem voorzienbaar was. In artikel 6.3 

Wro wordt daartoe gesteld dat met betrekking tot de voor vergoeding in aanmerking 

komende planschade burgemeester en wethouders bij hun beslissing op de aanvraag in 

ieder geval de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak betrekken. Een en ander geldt 

eveneens als ten tijde van het 

behoorde te weten 

planologische situatie te wijzigen. Dit betekent dat ook bijvoorbeeld een structuurvisie of 

een ter inzage gelegd ontwerp voor een bestemmingsplan kan leiden tot de conclusie 

dat een belanghebbende die,

afgekondigd zijn, zich toch ter plaatse vestigde, daarmee het risico van eventuele 

schade heeft aanvaard. Of sprake is van voorzienbaarheid van de planologische 

wijziging op grond waarvan het daaruit voor

rekening dient te blijven van degene die stelt schade te hebben geleden, moet worden 

beoordeeld aan de hand van het antwoord op de vraag of ten tijde van het aangaan van 

een belang voor een redelijk denkend en handelen

bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in 

ongunstige zin zou veranderen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met 

concrete beleidsvoornemens die openbaar zijn (gemaakt). Het is n

dergelijk beleidsvoornemen een formele status heeft.

Het voorgenomen project zal planologisch mogelijk worden gemaakt door een nieuw 
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van artikel 6.1 Wro, dient te worden bezien of sprake is van een wijziging van het 

planologische regime, waardoor een belanghebbende in een nadeliger positie is komen 

te verkeren ten gevolge waarvan hij schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient een 

(geobjectiveerde) vergelijking te worden gemaakt tussen de beweerdelijk 

schadeveroorzakende planologische maatregel en het voordien geldende planologische 

regime. Een belanghebbende komt in een planologisch nadeliger situatie te verkeren, 

wanneer de bouw- en gebruiksmogelijkheden die op basis van het nieuwe 

planologische regime maximaal kunnen worden gerealiseerd nadeliger gevolgen 

hebben dan de mogelijkheden die op basis van het voorheen gelden

regime maximaal werden toegestaan. Maximalisatie van de planologische regimes lei

alleen dan uitzondering, als met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bepaalde 

bouw of bepaald gebruik niet kan of zal worden gerealiseerd. De feitel

beginsel niet maatgevend. 

Onder de werking van de Wro, artikel 6.1, mogen de in een bestemmingsplan begrepen

binnenplanse flexibiliteitsbepalingen niet worden meegenomen bij de maximale invulling 

van dit plan. Het gaat hierbij om de wijzigingsbevoegdheden, de 

uitwerkingsverplichtingen, de bevoegdheden nadere eisen te stellen, de bevoegdheden 

om grenscorrecties door te voeren en de binnenplanse ontheffingsmogelijkheden, deze 

laatste(n) in samenhang bezien met de Wabo inmiddels te realise

omgevingsvergunning. Als aan deze bevoegdheden toepassing wordt gegeven, gelden 

zij onder de werking van de Wro als zelfstandige planschadegrondslag.

Indien een belang tot de betrokken onroerende zaak werd verkregen nadat d

schadeveroorzakende planologische maatregel bekend is gemaakt, leidt dat doorgaans 

tot het oordeel dat een belanghebbende ten tijde van de aankoop

behoorde te weten van deze voor hem negatieve planologische ontwikkeling. In dat 

hij geacht actief het risico te hebben aanvaard en blijft eventuele schade ten 

laste van de aanvrager, omdat deze schade voor hem voorzienbaar was. In artikel 6.3 

Wro wordt daartoe gesteld dat met betrekking tot de voor vergoeding in aanmerking 

anschade burgemeester en wethouders bij hun beslissing op de aanvraag in 

ieder geval de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak betrekken. Een en ander geldt 

eveneens als ten tijde van het aankopen van het belang een belanghebbende wist of 

behoorde te weten dat de gemeente voornemens was de schadeveroorzakende 

planologische situatie te wijzigen. Dit betekent dat ook bijvoorbeeld een structuurvisie of 

een ter inzage gelegd ontwerp voor een bestemmingsplan kan leiden tot de conclusie 

belanghebbende die, nadat dergelijke ontwikkelingen gepubliceerd en/of 

afgekondigd zijn, zich toch ter plaatse vestigde, daarmee het risico van eventuele 

schade heeft aanvaard. Of sprake is van voorzienbaarheid van de planologische 

wijziging op grond waarvan het daaruit voortvloeiende nadeel redelijkerwijs voor 

rekening dient te blijven van degene die stelt schade te hebben geleden, moet worden 

beoordeeld aan de hand van het antwoord op de vraag of ten tijde van het aangaan van 

een belang voor een redelijk denkend en handelend belanghebbende aanleiding 

bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in 

ongunstige zin zou veranderen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met 

concrete beleidsvoornemens die openbaar zijn (gemaakt). Het is niet vereist dat een 

dergelijk beleidsvoornemen een formele status heeft. 

Het voorgenomen project zal planologisch mogelijk worden gemaakt door een nieuw 
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van artikel 6.1 Wro, dient te worden bezien of sprake is van een wijziging van het 

planologische regime, waardoor een belanghebbende in een nadeliger positie is komen 

olge waarvan hij schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient een 

(geobjectiveerde) vergelijking te worden gemaakt tussen de beweerdelijk 

schadeveroorzakende planologische maatregel en het voordien geldende planologische 

planologisch nadeliger situatie te verkeren, 

en gebruiksmogelijkheden die op basis van het nieuwe 

planologische regime maximaal kunnen worden gerealiseerd nadeliger gevolgen 

hebben dan de mogelijkheden die op basis van het voorheen geldende planologische 

van de planologische regimes leidt 

alleen dan uitzondering, als met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bepaalde 

bouw of bepaald gebruik niet kan of zal worden gerealiseerd. De feitelijke situatie is in 

Onder de werking van de Wro, artikel 6.1, mogen de in een bestemmingsplan begrepen

binnenplanse flexibiliteitsbepalingen niet worden meegenomen bij de maximale invulling 

jzigingsbevoegdheden, de 

uitwerkingsverplichtingen, de bevoegdheden nadere eisen te stellen, de bevoegdheden 

om grenscorrecties door te voeren en de binnenplanse ontheffingsmogelijkheden, deze 

laatste(n) in samenhang bezien met de Wabo inmiddels te realiseren via een 

omgevingsvergunning. Als aan deze bevoegdheden toepassing wordt gegeven, gelden 

zij onder de werking van de Wro als zelfstandige planschadegrondslag. 

Indien een belang tot de betrokken onroerende zaak werd verkregen nadat de 

schadeveroorzakende planologische maatregel bekend is gemaakt, leidt dat doorgaans 

de aankoop van dit belang 

behoorde te weten van deze voor hem negatieve planologische ontwikkeling. In dat 

hij geacht actief het risico te hebben aanvaard en blijft eventuele schade ten 

laste van de aanvrager, omdat deze schade voor hem voorzienbaar was. In artikel 6.3 

Wro wordt daartoe gesteld dat met betrekking tot de voor vergoeding in aanmerking 

anschade burgemeester en wethouders bij hun beslissing op de aanvraag in 

ieder geval de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak betrekken. Een en ander geldt 

van het belang een belanghebbende wist of 

dat de gemeente voornemens was de schadeveroorzakende 

planologische situatie te wijzigen. Dit betekent dat ook bijvoorbeeld een structuurvisie of 

een ter inzage gelegd ontwerp voor een bestemmingsplan kan leiden tot de conclusie 

nadat dergelijke ontwikkelingen gepubliceerd en/of 

afgekondigd zijn, zich toch ter plaatse vestigde, daarmee het risico van eventuele 

schade heeft aanvaard. Of sprake is van voorzienbaarheid van de planologische 

tvloeiende nadeel redelijkerwijs voor 

rekening dient te blijven van degene die stelt schade te hebben geleden, moet worden 

beoordeeld aan de hand van het antwoord op de vraag of ten tijde van het aangaan van 

d belanghebbende aanleiding 

bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in 

ongunstige zin zou veranderen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met 

iet vereist dat een 

Het voorgenomen project zal planologisch mogelijk worden gemaakt door een nieuw 
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bestemmingsplan. Mocht risicoaanvaarding een vraagstuk opleveren, dan kan daarbij 

naar de mening van on

datum waarop bekendheid met het voorgenomen project verondersteld mag worden.

 

In deze analyse is

“Structuurschets Kickersbloem”

vanaf deze datum 

Kickersbloem 3 is aange

geen rekening gehouden met de voorzienbaarheid,

omstandigheden op basis waarvan eventuele schade voor rekening van een 

belanghebbende behoort te blijven een afzonderlijk onderzoek vergt van het mogelijk 

getroffen object. Daarbij speelt het kunnen horen van die belanghebbende

onbeduidende rol. Als risicoaanvaarding bij een bepaalde onroerende zaak evident een 

rol speelt, dan moet het voor dit object begrote bedrag aan schade, doorgaans volledig, 

in mindering worden gebracht op het totaal van het in deze risicoanalyse even

geschatte bedrag aan te verwachten planschade. Het nadeel dat zal worden 

veroorzaakt door de planologische wijziging voor de betreffende belanghebbende zal 

dan immers voor diens eigen rekening en risico behoren te blijven.

  

Schade anderszins verzekerd Wanneer planschade deels of geheel anderszins is verzekerd, bijvoorbeeld door 

onteigening of aankoop, dient de vergoeding van die schade in mindering te worden 

gebracht op de in het kader van artikel 6.1 Wro bepaalde schade.

in de planschade ex artikel 6.1 Wro wordt normaliter betaald in geld. Als door derden 

een tegemoetkoming in mogelijke schade zoals bedoeld in artikel 6.1 Wro wordt betaald 

aan een belanghebbende, dan is het aan te raden expliciet vast te leggen in 

bijvoorbeeld een

kader van artikel 6.1 Wro, een en ander om te voorkomen dat nadien alsnog (en dus 

dubbel) planschade moet worden vergoed. Dit geldt ook voor compensatie in natura. 

Een aanvrager kan overige

dan in geld gecompenseerd wil zien (in natura derhalve). De aanvrager moet dan ook 

zelf aangeven hoe. Daarbij dient uiteraard te worden bedacht dat dit redelijkerwijs 

mogelijk moet zijn.

  

Maatschappelijk risico In artikel 6.2, lid 2 Wro is bepaald dat 2% van de waarde van een onroerende zaak of 

van inkomen in ieder geval voor eigen rekening van de aanvrager moet blijven, tenzij de 

vermindering het gevolg is van de bestemming van de tot de onroerende 

behorende grond of van op de onroerende zaak betrekking hebbende regels als 

bedoeld in artikel 3.1 Wro. In dit laatstgenoemde artikel wordt vermeld dat in een 

bestemmingsplan regels worden gesteld omtrent het gebruik van de grond en van de 

zich daar bevindende bouwwerken. Het vorenstaande betekent dat het forfaitaire ‘eigen 

risico’ van 2% niet geldt voor schade die wordt veroorzaakt op het eigen perceel, de 

zogenaamde directe planschade.

verwachten waardefluct

eerste lid Wro wordt echter tevens de term ‘normaal maatschappelijk risico’ 

geïntroduceerd in de Wro. In de Wro stelt de wetgever dat in ieder geval 2% van de 

schade voor rekening en risico v

analyse is er enkel rekening gehouden met het forfaitair risico van 2% en is er geen 

verder onderzoek gedaan naar maatschappelijke risico’s die de 2% overstijgen.
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bestemmingsplan. Mocht risicoaanvaarding een vraagstuk opleveren, dan kan daarbij 

naar de mening van ondergetekenden in ieder geval aangehouden worden de eerste 

datum waarop bekendheid met het voorgenomen project verondersteld mag worden.

In deze analyse is rekening gehouden met voorzienbaarheid op basis va

“Structuurschets Kickersbloem”, vastgesteld op 14 oktober 2004. Bij a

deze datum kon men beschikken over een formeel vastgesteld document

Kickersbloem 3 is aangewezen als bedrijfsterrein. Bij aankopen voor die datum wordt 

geen rekening gehouden met de voorzienbaarheid, omdat de vraag of er sprake is van 

omstandigheden op basis waarvan eventuele schade voor rekening van een 

belanghebbende behoort te blijven een afzonderlijk onderzoek vergt van het mogelijk 

getroffen object. Daarbij speelt het kunnen horen van die belanghebbende

onbeduidende rol. Als risicoaanvaarding bij een bepaalde onroerende zaak evident een 

rol speelt, dan moet het voor dit object begrote bedrag aan schade, doorgaans volledig, 

in mindering worden gebracht op het totaal van het in deze risicoanalyse even

geschatte bedrag aan te verwachten planschade. Het nadeel dat zal worden 

veroorzaakt door de planologische wijziging voor de betreffende belanghebbende zal 

dan immers voor diens eigen rekening en risico behoren te blijven. 

Wanneer planschade deels of geheel anderszins is verzekerd, bijvoorbeeld door 

onteigening of aankoop, dient de vergoeding van die schade in mindering te worden 

gebracht op de in het kader van artikel 6.1 Wro bepaalde schade. De tegemoetkoming 

anschade ex artikel 6.1 Wro wordt normaliter betaald in geld. Als door derden 

een tegemoetkoming in mogelijke schade zoals bedoeld in artikel 6.1 Wro wordt betaald 

aan een belanghebbende, dan is het aan te raden expliciet vast te leggen in 

bijvoorbeeld een overeenkomst dat de schade is vastgesteld en wordt betaald in het 

kader van artikel 6.1 Wro, een en ander om te voorkomen dat nadien alsnog (en dus 

dubbel) planschade moet worden vergoed. Dit geldt ook voor compensatie in natura. 

Een aanvrager kan overigens ook aangeven dat hij de schade op een andere manier 

dan in geld gecompenseerd wil zien (in natura derhalve). De aanvrager moet dan ook 

zelf aangeven hoe. Daarbij dient uiteraard te worden bedacht dat dit redelijkerwijs 

mogelijk moet zijn. 

In artikel 6.2, lid 2 Wro is bepaald dat 2% van de waarde van een onroerende zaak of 

van inkomen in ieder geval voor eigen rekening van de aanvrager moet blijven, tenzij de 

vermindering het gevolg is van de bestemming van de tot de onroerende 

behorende grond of van op de onroerende zaak betrekking hebbende regels als 

bedoeld in artikel 3.1 Wro. In dit laatstgenoemde artikel wordt vermeld dat in een 

bestemmingsplan regels worden gesteld omtrent het gebruik van de grond en van de 

evindende bouwwerken. Het vorenstaande betekent dat het forfaitaire ‘eigen 

risico’ van 2% niet geldt voor schade die wordt veroorzaakt op het eigen perceel, de 

zogenaamde directe planschade. Voormeld percentage is afgeleid van een te 

verwachten waardefluctuatie voor een bepaalde periode in de toekomst. Met artikel 6.2

Wro wordt echter tevens de term ‘normaal maatschappelijk risico’ 

geïntroduceerd in de Wro. In de Wro stelt de wetgever dat in ieder geval 2% van de 

schade voor rekening en risico van een aanvrager dient te blijven. 

analyse is er enkel rekening gehouden met het forfaitair risico van 2% en is er geen 

verder onderzoek gedaan naar maatschappelijke risico’s die de 2% overstijgen.
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bestemmingsplan. Mocht risicoaanvaarding een vraagstuk opleveren, dan kan daarbij 

dergetekenden in ieder geval aangehouden worden de eerste 

datum waarop bekendheid met het voorgenomen project verondersteld mag worden. 

rekening gehouden met voorzienbaarheid op basis van de 

Bij alle aankopen 

schikken over een formeel vastgesteld document waarin 

wezen als bedrijfsterrein. Bij aankopen voor die datum wordt 

de vraag of er sprake is van 

omstandigheden op basis waarvan eventuele schade voor rekening van een 

belanghebbende behoort te blijven een afzonderlijk onderzoek vergt van het mogelijk 

getroffen object. Daarbij speelt het kunnen horen van die belanghebbende geen 

onbeduidende rol. Als risicoaanvaarding bij een bepaalde onroerende zaak evident een 

rol speelt, dan moet het voor dit object begrote bedrag aan schade, doorgaans volledig, 

in mindering worden gebracht op het totaal van het in deze risicoanalyse eventueel 

geschatte bedrag aan te verwachten planschade. Het nadeel dat zal worden 

veroorzaakt door de planologische wijziging voor de betreffende belanghebbende zal 

Wanneer planschade deels of geheel anderszins is verzekerd, bijvoorbeeld door 

onteigening of aankoop, dient de vergoeding van die schade in mindering te worden 

De tegemoetkoming 

anschade ex artikel 6.1 Wro wordt normaliter betaald in geld. Als door derden 

een tegemoetkoming in mogelijke schade zoals bedoeld in artikel 6.1 Wro wordt betaald 

aan een belanghebbende, dan is het aan te raden expliciet vast te leggen in 

overeenkomst dat de schade is vastgesteld en wordt betaald in het 

kader van artikel 6.1 Wro, een en ander om te voorkomen dat nadien alsnog (en dus 

dubbel) planschade moet worden vergoed. Dit geldt ook voor compensatie in natura. 

ns ook aangeven dat hij de schade op een andere manier 

dan in geld gecompenseerd wil zien (in natura derhalve). De aanvrager moet dan ook 

zelf aangeven hoe. Daarbij dient uiteraard te worden bedacht dat dit redelijkerwijs 

In artikel 6.2, lid 2 Wro is bepaald dat 2% van de waarde van een onroerende zaak of 

van inkomen in ieder geval voor eigen rekening van de aanvrager moet blijven, tenzij de 

vermindering het gevolg is van de bestemming van de tot de onroerende zaak 

behorende grond of van op de onroerende zaak betrekking hebbende regels als 

bedoeld in artikel 3.1 Wro. In dit laatstgenoemde artikel wordt vermeld dat in een 

bestemmingsplan regels worden gesteld omtrent het gebruik van de grond en van de 

evindende bouwwerken. Het vorenstaande betekent dat het forfaitaire ‘eigen 

risico’ van 2% niet geldt voor schade die wordt veroorzaakt op het eigen perceel, de 

Voormeld percentage is afgeleid van een te 

uatie voor een bepaalde periode in de toekomst. Met artikel 6.2, 

Wro wordt echter tevens de term ‘normaal maatschappelijk risico’ 

geïntroduceerd in de Wro. In de Wro stelt de wetgever dat in ieder geval 2% van de 

an een aanvrager dient te blijven. In onderhavige 

analyse is er enkel rekening gehouden met het forfaitair risico van 2% en is er geen 

verder onderzoek gedaan naar maatschappelijke risico’s die de 2% overstijgen. 
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Project  

 Businesspark Kickersbloem 

van circa 73 hectare bruto oppervlakte en 50 hectare uitgeefbaar terrein

 

De noordgrens van de locatie ligt in het noordoosten van de gemeente Hellevoetsluis. 

Aan de zuidzijde wordt het plangebied 

Kickersbloem (1 en 2) en de Ravenseweg richting Oudenhoor. De Kanaalweg Oostzijde 

vormt de westelijke grens. In het noorden wordt het plangebied begrensd door de 

Watermanseweg en in het oosten grenst het plangeb

 

Om het nieuwe bedrijventerrein 

wegen niet onevenredig

Randweg) gerealiseerd. Hiervoor 

brug gebouwd en loopt de weg in

wegenstructuren rondom Hellevoetsluis.

 

Zie hieronder de nieuwe planologische situatie op de kaart aangegeven.
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Businesspark Kickersbloem 3 betreft de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein

van circa 73 hectare bruto oppervlakte en 50 hectare uitgeefbaar terrein

De noordgrens van de locatie ligt in het noordoosten van de gemeente Hellevoetsluis. 

Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door het bestaande bedrijventerrein 

Kickersbloem (1 en 2) en de Ravenseweg richting Oudenhoor. De Kanaalweg Oostzijde 

vormt de westelijke grens. In het noorden wordt het plangebied begrensd door de 

Watermanseweg en in het oosten grenst het plangebied aan het buitengebied.

Om het nieuwe bedrijventerrein optimaal te ontsluiten en de verkeersdruk op be

wegen niet onevenredig te laten toenemen, wordt een nieuwe weg (Oostelijke 

Randweg) gerealiseerd. Hiervoor wordt over het kanaal (Kanaalweg Wes

brug gebouwd en loopt de weg in noordelijke en westelijke richting, naar de bestaande 

wegenstructuren rondom Hellevoetsluis. 

Zie hieronder de nieuwe planologische situatie op de kaart aangegeven.
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3 betreft de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein

van circa 73 hectare bruto oppervlakte en 50 hectare uitgeefbaar terrein.  

De noordgrens van de locatie ligt in het noordoosten van de gemeente Hellevoetsluis. 

begrensd door het bestaande bedrijventerrein 

Kickersbloem (1 en 2) en de Ravenseweg richting Oudenhoor. De Kanaalweg Oostzijde 

vormt de westelijke grens. In het noorden wordt het plangebied begrensd door de 

ied aan het buitengebied. 

optimaal te ontsluiten en de verkeersdruk op bestaande 

te laten toenemen, wordt een nieuwe weg (Oostelijke 

wordt over het kanaal (Kanaalweg Westzijde) een 

noordelijke en westelijke richting, naar de bestaande 

Zie hieronder de nieuwe planologische situatie op de kaart aangegeven. 
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Op een satellietkaart geeft dit het volgend
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Op een satellietkaart geeft dit het volgende beeld: 
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Planologische 

vergelijking 

 

Bestemmingsplannen De plannen die ten grondslag liggen aan de analyse zijn:

 

1. Vigerend b

vastgesteld bij raadsbesluit van 17 oktober 1996 en goedgekeurd 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid

DGR/ARB 128107).

 

2. In voorbereiding zijnde

kundigplan Kickersbloem 3, d.d. maart 2013

en Herstel Wet

  

Huidig bestemmingsplan Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

is vastgesteld bij raadsbesluit van 17 oktober 1996 en goedgekeurd door Gedeputeerde 

Staten van de provincie Z

 

Op grond van dit bestemmingsplan heeft de locatie  waarop het bouwplan be

heeft (plangebied) de 

waarden”, “Verkeerdoeleinden”

Hieronder worden genoemde bestemmingen beschreven.

 

Bestemming agrarische doeleinden met landschappelijke waarden

 

Gronden met deze bestemming zijn 

 

▪ Veehouderij

▪ Glast

bouwvlakken met de bestemming Agrarische doeleinden;

▪ Ter plaatse van de nadere aanwijzing (d) voor opslag en distributie van 

producten voortkomend uit de landbouw ten behoeve van 

detailhandels

landbouw;

▪ Ter plaatse van de subbestemming Alf: een fruitteeltbedrijf

dat intensieve veehouderij uitsluitend als nevenactiviteit is toegestaan, een en 

ander met inachtnemin

 
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd

 

▪ Bedrijfsgebouwen waaronder begrepen kassen;

▪ Ten hoogste één bedrijfswoning per bedrijf met de daarbij behorende 

bijgebouwen;

▪ Bouwwerken,

bedrijfsvoering dient
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De plannen die ten grondslag liggen aan de analyse zijn: 

Vigerend bestemmingsplan: ‘Buitengebied’. Het bestemmingsplan is 

vastgesteld bij raadsbesluit van 17 oktober 1996 en goedgekeurd 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, d.d. 6 mei 1997 (nr. 

DGR/ARB 128107). 

In voorbereiding zijnde bestemmingsplan: Definitief Ontwerp Stedenbouw

kundigplan Kickersbloem 3, d.d. maart 2013 en de Aanmeldingsnotitie Crisis

en Herstel Wet Kickersbloem 3, d.d. 18 maart 2013. 

et bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is op dit moment vigerend. Het bestemmingsplan 

is vastgesteld bij raadsbesluit van 17 oktober 1996 en goedgekeurd door Gedeputeerde 

Staten van de provincie Zuid-Holland d.d. 6 mei 1997 (nr. DGR/ARB 128107). 

Op grond van dit bestemmingsplan heeft de locatie  waarop het bouwplan be

heeft (plangebied) de bestemming “Agrarische doeleinden met landschappelijke 

, “Verkeerdoeleinden”, “Baggerdepot”, “Woondoeleinden” en “Tuinen”

Hieronder worden genoemde bestemmingen beschreven. 

Bestemming agrarische doeleinden met landschappelijke waarden

Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor: 

Veehouderij-, akker- en tuinbouwbedrijven op open grond; 

Glastuinbouwbedrijven, voorzover het gronden betreft die grenzen aan 

bouwvlakken met de bestemming Agrarische doeleinden; 

Ter plaatse van de nadere aanwijzing (d) voor opslag en distributie van 

producten voortkomend uit de landbouw ten behoeve van 

detailhandelsvestigingen alsmede detailhandel in producten voorkomend uit de 

landbouw; 

Ter plaatse van de subbestemming Alf: een fruitteeltbedrijf, met dien verstande 

dat intensieve veehouderij uitsluitend als nevenactiviteit is toegestaan, een en 

ander met inachtneming van de beschrijving in hoofdlijnen. 

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd

Bedrijfsgebouwen waaronder begrepen kassen; 

Ten hoogste één bedrijfswoning per bedrijf met de daarbij behorende 

bijgebouwen; 

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor zover dit een doelmatige 

bedrijfsvoering dient; 
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‘Buitengebied’. Het bestemmingsplan is 

vastgesteld bij raadsbesluit van 17 oktober 1996 en goedgekeurd door 

d.d. 6 mei 1997 (nr. 

Definitief Ontwerp Stedenbouw-

en de Aanmeldingsnotitie Crisis-

vigerend. Het bestemmingsplan 

is vastgesteld bij raadsbesluit van 17 oktober 1996 en goedgekeurd door Gedeputeerde 

Holland d.d. 6 mei 1997 (nr. DGR/ARB 128107).  

Op grond van dit bestemmingsplan heeft de locatie  waarop het bouwplan betrekking 

bestemming “Agrarische doeleinden met landschappelijke 

“Woondoeleinden” en “Tuinen”. 

Bestemming agrarische doeleinden met landschappelijke waarden 

uinbouwbedrijven, voorzover het gronden betreft die grenzen aan 

Ter plaatse van de nadere aanwijzing (d) voor opslag en distributie van 

producten voortkomend uit de landbouw ten behoeve van 

vestigingen alsmede detailhandel in producten voorkomend uit de 

met dien verstande 

dat intensieve veehouderij uitsluitend als nevenactiviteit is toegestaan, een en 

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd  

Ten hoogste één bedrijfswoning per bedrijf met de daarbij behorende 

voor zover dit een doelmatige 
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Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bijbepalingen:

 

▪ Per bouwvlak is ten hoogste één agrarisch bedrijf toegestaan;

▪ Buiten de bouwvlakken mogen uitsluit

▪

▪
▪ Ter plaatse van gronden grenzend aan bouwvlakken met de bestemming 

Agrarische doeleinden, subbestemming glastuinbouwbedrijven Ag, mogen

kassen ten behoeve van de glastuinbouwbedrijven op de betreffende 

bouwvlakken buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat de 

totale oppervlakte aan kassen per bedrijf binnen en buiten het bouwvlak 

maximaal 20.000 m

desbetreffende bouwvlakken geheel of nagenoeg geheel voor de bouw van 

kassen zijn benut; bedoelde kassen dienen aaneengesloten te worden 

gebouwd;

▪ Bij akker

opperv

▪ De inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 500 m

▪ De gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen bij een bedrijfswoning mag niet 

meer dan 50 m

▪ Per bouwvlak mag ten hoogste één mestsilo ten behoe

uitgeoefende agrarisch bedrijf worden gebouwd;

▪ Binnen de op de kaart aangegeven milieuzone mogen geen woningen worden 

gebouwd;

▪ Het bedrijfsoppervlak ten behoeve van detailhandelsactiviteiten op gronden 

met de aanduiding (d) mag ten h

▪ De afstand van woningen tot kassen dient ten minste 30

▪ De goot

zijnde, mag niet meer bedragen dan:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersdoeleinden

De gronden met de bestemming verkeersdoeleinden zijn bestemd voor wegen, fiets

voetpaden, parkeerplaatsen, bermen en daarbij behorende beplantingen.

 

Op deze gronden mogen ten beho

mestsilo’s

overige silo’

kassen

gebouwen buiten bouwvlakken

hooibergen

terreinafscheidingen die grenzen aan 

de openbare weg

van andere bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde

Hellevoetsluis

Kickersbloem 3
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Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bijbepalingen:

Per bouwvlak is ten hoogste één agrarisch bedrijf toegestaan;

Buiten de bouwvlakken mogen uitsluitend worden gebouwd: 

▪ Agrarische hulpgebouwen tot een gezamelijke oppervlakte van ten 

hoogste 50 m
2
; 

▪ Terreinafscheidingen; 

Ter plaatse van gronden grenzend aan bouwvlakken met de bestemming 

Agrarische doeleinden, subbestemming glastuinbouwbedrijven Ag, mogen

kassen ten behoeve van de glastuinbouwbedrijven op de betreffende 

bouwvlakken buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat de 

totale oppervlakte aan kassen per bedrijf binnen en buiten het bouwvlak 

maximaal 20.000 m
2
 mag bedragen en onder de voorwaarde dat de 

desbetreffende bouwvlakken geheel of nagenoeg geheel voor de bouw van 

kassen zijn benut; bedoelde kassen dienen aaneengesloten te worden 

gebouwd; 

Bij akker- en tuinbouwbedrijven mogen kassen worden opgericht tot een totaal 

oppervlakte van ten hoogste 1.000 m
2
; 

De inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 500 m
3
 

De gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen bij een bedrijfswoning mag niet 

meer dan 50 m
2
 per woning bedragen; 

Per bouwvlak mag ten hoogste één mestsilo ten behoeve van het ter plaatse 

uitgeoefende agrarisch bedrijf worden gebouwd; 

Binnen de op de kaart aangegeven milieuzone mogen geen woningen worden 

gebouwd; 

Het bedrijfsoppervlak ten behoeve van detailhandelsactiviteiten op gronden 

met de aanduiding (d) mag ten hoogste 50 m
2
 bedragen. 

De afstand van woningen tot kassen dient ten minste 30,00 m te bedragen;

De goot- en bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, mag niet meer bedragen dan: 

Verkeersdoeleinden 

met de bestemming verkeersdoeleinden zijn bestemd voor wegen, fiets

tpaden, parkeerplaatsen, bermen en daarbij behorende beplantingen.

Op deze gronden mogen ten behoeve van de (sub)bestemming uitsluitend viadu

 goothoogte 

mestsilo’s  

overige silo’s  

kassen   4,50 m 

gebouwen buiten bouwvlakken 3,50 m 

hooibergen  

terreinafscheidingen die grenzen aan 

de openbare weg 

 

van andere bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde 
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Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bijbepalingen: 

Per bouwvlak is ten hoogste één agrarisch bedrijf toegestaan; 

Agrarische hulpgebouwen tot een gezamelijke oppervlakte van ten 

Ter plaatse van gronden grenzend aan bouwvlakken met de bestemming 

Agrarische doeleinden, subbestemming glastuinbouwbedrijven Ag, mogen

kassen ten behoeve van de glastuinbouwbedrijven op de betreffende 

bouwvlakken buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat de 

totale oppervlakte aan kassen per bedrijf binnen en buiten het bouwvlak 

voorwaarde dat de 

desbetreffende bouwvlakken geheel of nagenoeg geheel voor de bouw van 

kassen zijn benut; bedoelde kassen dienen aaneengesloten te worden 

en tuinbouwbedrijven mogen kassen worden opgericht tot een totaal 

 bedrragen; 

De gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen bij een bedrijfswoning mag niet 

ve van het ter plaatse 

Binnen de op de kaart aangegeven milieuzone mogen geen woningen worden 

Het bedrijfsoppervlak ten behoeve van detailhandelsactiviteiten op gronden 

00 m te bedragen; 

en bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 

met de bestemming verkeersdoeleinden zijn bestemd voor wegen, fiets- en 

tpaden, parkeerplaatsen, bermen en daarbij behorende beplantingen. 

ve van de (sub)bestemming uitsluitend viaducten, 

bouwhoogte 

6,00 m 

12,00 m 

6,00 m 

6,00 m 

20,00 m 

1,50 m 

4,50 m 
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duikers, bruggen en straatmeubila

geleiding van verkeer te water worden gebouwd.

 

Voor het bouwen gelden van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende 

bouwhoogtes:

 

Bruggen 

Viaducten 

Lichtmasten 

Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Geluidsschermen 

 

Baggerdepot 

Betreft gronden ten behoeve van een baggerdepot, waarop uitsluitend bouwwerken 

geen gebouwen zijnde worden gebouwd. 

 

Voor de bouwwerken gelden de navolgende ho

 

Terreinafscheidingen

Andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 

Het is verboden de gronden te gebruien voor de opslag van grond en/of slib met een 

omvang groter dan:

 

▪ Grond: 750 m

▪ Slib: 

 

Woondoeleinden

Betreft gronden die bestemd zijn voor wonen, ter plaatse van de subbestemming Wp: 

een pension en ter plaatse van de aanduiding “Terrein van hoge arche

waarde”: het behoud van archeologische waarden met in achtneming van de 

beschrijving in hoofdlijnen.

 

Op de percelen kunnen uitsluitend worden gebouwd woningen met bijbehorende 

gebouwen, ter plaatse van de subbestemming Wp een pension en bouwwerken geen 

gebouwen zijnde. Per bouwvlak mag één woning worden gebouwd met een maximale 

grootte van 500 m

gebouwen op de gronden met de bestemming “Tuinen”.

 

De goot- en of bouwhoogte van bijgebouwen

goothoogte en 4,50 meter bouwhoogte. Van bouwwerken geen gebouwen zijnde is 

maximale bouwhoogte 3,00 meter.

 

Tuinen 

De gronden op de kaart aanwezen voor “Tuinen” zijn bestemd voor tuinen behorende bij 

de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen. 

 

Op deze gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de (sub)bestemming word
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duikers, bruggen en straatmeubilair, geluidsschermen en tekens ter beveiliging en 

geleiding van verkeer te water worden gebouwd. 

Voor het bouwen gelden van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende 

bouwhoogtes: 

3,00 meter 

7,00 meter 

 6,00 meter 

Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2,50 meter 

Geluidsschermen  5,00 meter 

 

Betreft gronden ten behoeve van een baggerdepot, waarop uitsluitend bouwwerken 

geen gebouwen zijnde worden gebouwd.  

Voor de bouwwerken gelden de navolgende hoogstes: 

Terreinafscheidingen 1,50 meter 

Andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2,50 meter 

Het is verboden de gronden te gebruien voor de opslag van grond en/of slib met een 

omvang groter dan: 

Grond: 750 m
3
 

 15.000 m
3
 

Woondoeleinden 

den die bestemd zijn voor wonen, ter plaatse van de subbestemming Wp: 

een pension en ter plaatse van de aanduiding “Terrein van hoge arche

waarde”: het behoud van archeologische waarden met in achtneming van de 

beschrijving in hoofdlijnen. 

percelen kunnen uitsluitend worden gebouwd woningen met bijbehorende 

gebouwen, ter plaatse van de subbestemming Wp een pension en bouwwerken geen 

gebouwen zijnde. Per bouwvlak mag één woning worden gebouwd met een maximale 

grootte van 500 m
3
. De bijgebouwen mogen niet meer bedragen dan 50 m

gebouwen op de gronden met de bestemming “Tuinen”. 

en of bouwhoogte van bijgebouwen mag ten hoogste bedragen 3,00 meter 

goothoogte en 4,50 meter bouwhoogte. Van bouwwerken geen gebouwen zijnde is 

maximale bouwhoogte 3,00 meter. 

De gronden op de kaart aanwezen voor “Tuinen” zijn bestemd voor tuinen behorende bij 

de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.  

Op deze gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de (sub)bestemming word
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ir, geluidsschermen en tekens ter beveiliging en 

Voor het bouwen gelden van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende 

Betreft gronden ten behoeve van een baggerdepot, waarop uitsluitend bouwwerken 

Het is verboden de gronden te gebruien voor de opslag van grond en/of slib met een 

den die bestemd zijn voor wonen, ter plaatse van de subbestemming Wp: 

een pension en ter plaatse van de aanduiding “Terrein van hoge archeologische 

waarde”: het behoud van archeologische waarden met in achtneming van de 

percelen kunnen uitsluitend worden gebouwd woningen met bijbehorende 

gebouwen, ter plaatse van de subbestemming Wp een pension en bouwwerken geen 

gebouwen zijnde. Per bouwvlak mag één woning worden gebouwd met een maximale 

n mogen niet meer bedragen dan 50 m
2
 inclusief de 

mag ten hoogste bedragen 3,00 meter 

goothoogte en 4,50 meter bouwhoogte. Van bouwwerken geen gebouwen zijnde is de 

De gronden op de kaart aanwezen voor “Tuinen” zijn bestemd voor tuinen behorende bij 

Op deze gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de (sub)bestemming worden 
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gebouwd hobbykassen, tuinhuisjes, dierenverblijven, erfafscheidingen, pergola’s en 

andere bouwwerken geen gebouwen en geen overkappingen zijnde. 

 

De gezamenlijke oppervlakte aan hobbykassen, tuinhuisjes en dierenverblijven mag per 

woning niet meer bedr

gebracht op het aantal m

bestemming Wonen).

 

De bouwhoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2,20 meter voor 

pergola’s  en 2,50 meter voor an

 

Voorgenomen  

bestemmingsplan 

Voor het v

Stedenbouwkundigplan Kickersbloem 3

Crisis- en Herstel Wet Kickersbloem 3

 

Bedrijfsbestemming

De bestemming voor het bedrijventerrein 

 

▪ industrieachtige productiebedrijven: dergelijke bedrijven hebben middelgrote 

tot grote panden met een bouwhoogte van minimaal 10 tot 12 meter.

 

▪ distributie

logistiek met een bouwhoogte vanaf minimaal 12 meter en loadingsdocks.

het gesprek met de gemeente is als uitgangspunt genomen een hoogte van 

maximaal 15 meter.

 

▪ kleinschalige on

vaak in kleinschalige geschakelde bedrijfsverzamelgebouwen met een 

bouwhoogte tussen de 6 en 8 meter gehuisvest.

 

De bouwhoogte van het gebied is opgebouwd in stappen. Het gebied wordt opgebouwd 

vanuit het landschap naar het bestaande gebied toe, de toegestane bouwhoogte 

verloopt van 8 meter naar maximaal 1

gebleken dat de 12 meter moet worden gelezen als 15 meter, aangezien die hoogte 

beter aansluit bij

stedenbouwkundigplan genoemd aangepast van 12 naar 15 meter.

 

Het deel waar de hoogste bouwhoogte is toegestaan ligt tegen het RWZI aan, hier is 

een bouwhoogte toegestaan tot 

Voorne) mag maximaal 

lager en aldaar worden aanvullende eisen geformuleerd om een de passende uitstraling 

te bewerkstelligen. Hier wordt gedacht aan loodsen van maxi

opbouw van losse objecten, bijvoorbeeld kantoorgebouwen of technische ruimtes.

Het gedeelte langs de kreek, kwadrant 3 en 4, krijgen een maximale bouwhoogte van 

10 meter, met langs de rand van de kreek een maximale bouwhoogte van 8 met

 

Op het bedrijventerrein worden verschillende milieucatego

toegelaten. Op onderhaviger kaart zijn de categ
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gebouwd hobbykassen, tuinhuisjes, dierenverblijven, erfafscheidingen, pergola’s en 

andere bouwwerken geen gebouwen en geen overkappingen zijnde.  

De gezamenlijke oppervlakte aan hobbykassen, tuinhuisjes en dierenverblijven mag per 

woning niet meer bedragen dan 15 m
2
 (de oppervlakte hiervan wordt in mindering 

gebracht op het aantal m
2
 dat aan bijgebouwen mag worden opgericht bij de 

bestemming Wonen). 

De bouwhoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2,20 meter voor 

pergola’s  en 2,50 meter voor andere bouwwerken. 

Voor het voorgenomen bestemmingsplan is het “Definitief Ontwerp 

Stedenbouwkundigplan Kickersbloem 3”, d.d. maart 2013 en de “Aanmeldingsnotitie 

en Herstel Wet Kickersbloem 3”, d.d. 18 maart 2013 als uitgangspunt genomen

Bedrijfsbestemming 

De bestemming voor het bedrijventerrein is als volgt omschreven: 

industrieachtige productiebedrijven: dergelijke bedrijven hebben middelgrote 

tot grote panden met een bouwhoogte van minimaal 10 tot 12 meter.

ibutie- en opslagbedrijven: bedrijven met een middelgrote en grootschalige 

logistiek met een bouwhoogte vanaf minimaal 12 meter en loadingsdocks.

het gesprek met de gemeente is als uitgangspunt genomen een hoogte van 

maximaal 15 meter. 

kleinschalige onderhouds-, reparatie- en bouwbedrijven: deze bedrijven zijn 

vaak in kleinschalige geschakelde bedrijfsverzamelgebouwen met een 

bouwhoogte tussen de 6 en 8 meter gehuisvest. 

De bouwhoogte van het gebied is opgebouwd in stappen. Het gebied wordt opgebouwd 

anuit het landschap naar het bestaande gebied toe, de toegestane bouwhoogte 

verloopt van 8 meter naar maximaal 12 meter. Uit de bespreking met de gemeente is 

gebleken dat de 12 meter moet worden gelezen als 15 meter, aangezien die hoogte 

beter aansluit bij de vraag vanuit de markt. Derhalve zijn de hoogtes zoals in het 

stedenbouwkundigplan genoemd aangepast van 12 naar 15 meter. 

Het deel waar de hoogste bouwhoogte is toegestaan ligt tegen het RWZI aan, hier is 

een bouwhoogte toegestaan tot 15 meter. Het kwadrant 2 (langs het Kanaal door 

Voorne) mag maximaal 15 meter hoog worden. De rand langs het kanaal is weer wat 

lager en aldaar worden aanvullende eisen geformuleerd om een de passende uitstraling 

te bewerkstelligen. Hier wordt gedacht aan loodsen van maximaal 9 meter met een 

opbouw van losse objecten, bijvoorbeeld kantoorgebouwen of technische ruimtes.

Het gedeelte langs de kreek, kwadrant 3 en 4, krijgen een maximale bouwhoogte van 

10 meter, met langs de rand van de kreek een maximale bouwhoogte van 8 met

Op het bedrijventerrein worden verschillende milieucategorieën van bedrijven 

n. Op onderhaviger kaart zijn de categorieën verdeeld over het gebied:

Hellevoetsluis 
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gebouwd hobbykassen, tuinhuisjes, dierenverblijven, erfafscheidingen, pergola’s en 

De gezamenlijke oppervlakte aan hobbykassen, tuinhuisjes en dierenverblijven mag per 

(de oppervlakte hiervan wordt in mindering 

dat aan bijgebouwen mag worden opgericht bij de 

De bouwhoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2,20 meter voor 

Definitief Ontwerp 

Aanmeldingsnotitie 

itgangspunt genomen. 

industrieachtige productiebedrijven: dergelijke bedrijven hebben middelgrote 

tot grote panden met een bouwhoogte van minimaal 10 tot 12 meter. 

en opslagbedrijven: bedrijven met een middelgrote en grootschalige 

logistiek met een bouwhoogte vanaf minimaal 12 meter en loadingsdocks. In 

het gesprek met de gemeente is als uitgangspunt genomen een hoogte van 

en bouwbedrijven: deze bedrijven zijn 

vaak in kleinschalige geschakelde bedrijfsverzamelgebouwen met een 

De bouwhoogte van het gebied is opgebouwd in stappen. Het gebied wordt opgebouwd 

anuit het landschap naar het bestaande gebied toe, de toegestane bouwhoogte 

Uit de bespreking met de gemeente is 

gebleken dat de 12 meter moet worden gelezen als 15 meter, aangezien die hoogte 

de vraag vanuit de markt. Derhalve zijn de hoogtes zoals in het 

Het deel waar de hoogste bouwhoogte is toegestaan ligt tegen het RWZI aan, hier is 

adrant 2 (langs het Kanaal door 

meter hoog worden. De rand langs het kanaal is weer wat 

lager en aldaar worden aanvullende eisen geformuleerd om een de passende uitstraling 

maal 9 meter met een 

opbouw van losse objecten, bijvoorbeeld kantoorgebouwen of technische ruimtes. 

Het gedeelte langs de kreek, kwadrant 3 en 4, krijgen een maximale bouwhoogte van 

10 meter, met langs de rand van de kreek een maximale bouwhoogte van 8 meter. 

rieën van bedrijven 

orieën verdeeld over het gebied: 
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Voor 10 ha wordt 

door middel v

exacte locatie 

bedrijven die vallen onder de Wet geluidhinder of het Besluit

blijft in stand zodat de toegestane categorie 4

geluidhinder of het Besluit risico zware ongevallen (BRZO).

 

Bevi bedrijven, die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtinge

incidenteel worden toegestaan m

bedrijven zijn wel risicovol, maar minder risicovol dan BRZO bedrijven.

 

Categorie 5- en 6

 

Onder voorwaarden kan GDV/PDV worden toegelaten op K

van zelfstandige kantoren tot een bepaalde maximale maat, uitgaande van 

marktbehoefte enerzijds en het regionale en provinciale kantorenbeleid. Aan de hand 

van een afwijkingsbevoegdheid of wijzigingsbevoegdheid kunnen zoneringsp

inrichtingen, Bevi bedrijven en/of geluidsgezondeerde bedrijven zich op Kickersbloem 3 

vestigen.  

 

Hoofdontsluiting

Voor wat betreft de brug en weg wordt als uitgangspunt genomen de bestemming 

‘verkeersdoeleinden

zijnde: 

 

Verkeersdoeleinden

De gronden met de bestemming verkeersdoeleinden zijn bestemd voor wegen, fiets

voetpaden, parkeerplaatsen, bermen en daarbij behorende beplantingen.

 

Op deze gronden mogen ten beho

duikers, bruggen en straatmeubilair, geluidsschermen en tekens ter beveiliging en 

geleiding van verkeer te water worden gebouwd.
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10 ha wordt rechtstreeks een milieucategorie toegestaan van 4.1 en 4.2. D

iddel van afwijking (wordt niet meegenomen in het kader van de analyse)

exacte locatie van die 10 ha moet nog worden bepaald. Het standpunt ten aanzien van 

bedrijven die vallen onder de Wet geluidhinder of het Besluit risico zware ongevallen 

stand zodat de toegestane categorie 4-bedrijven niet mogen vallen onder de Wet 

geluidhinder of het Besluit risico zware ongevallen (BRZO). 

Bevi bedrijven, die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtinge

worden toegestaan mits voldaan wordt aan de veiligheidsafstanden. Bevi 

zijn wel risicovol, maar minder risicovol dan BRZO bedrijven.

en 6-bedrijven zullen niet worden toegestaan op Kickersbloem 3. 

Onder voorwaarden kan GDV/PDV worden toegelaten op Kickersbloem 3. Het vestigen 

van zelfstandige kantoren tot een bepaalde maximale maat, uitgaande van 

marktbehoefte enerzijds en het regionale en provinciale kantorenbeleid. Aan de hand 

van een afwijkingsbevoegdheid of wijzigingsbevoegdheid kunnen zoneringsp

inrichtingen, Bevi bedrijven en/of geluidsgezondeerde bedrijven zich op Kickersbloem 3 

Hoofdontsluiting 

Voor wat betreft de brug en weg wordt als uitgangspunt genomen de bestemming 

sdoeleinden’, zoals tevens is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan

Verkeersdoeleinden 

De gronden met de bestemming verkeersdoeleinden zijn bestemd voor wegen, fiets

voetpaden, parkeerplaatsen, bermen en daarbij behorende beplantingen.

Op deze gronden mogen ten behoeve van de (sub)bestemming uitsluitend viadu

duikers, bruggen en straatmeubilair, geluidsschermen en tekens ter beveiliging en 

geleiding van verkeer te water worden gebouwd. 
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van 4.1 en 4.2. De rest 

(wordt niet meegenomen in het kader van de analyse). De 

Het standpunt ten aanzien van 

risico zware ongevallen 

mogen vallen onder de Wet 

Bevi bedrijven, die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen, kunnen 

gheidsafstanden. Bevi 

 

bedrijven zullen niet worden toegestaan op Kickersbloem 3.  

ickersbloem 3. Het vestigen 

van zelfstandige kantoren tot een bepaalde maximale maat, uitgaande van 

marktbehoefte enerzijds en het regionale en provinciale kantorenbeleid. Aan de hand 

van een afwijkingsbevoegdheid of wijzigingsbevoegdheid kunnen zoneringsplichtige 

inrichtingen, Bevi bedrijven en/of geluidsgezondeerde bedrijven zich op Kickersbloem 3 

Voor wat betreft de brug en weg wordt als uitgangspunt genomen de bestemming 

vigerende bestemmingsplan, 

De gronden met de bestemming verkeersdoeleinden zijn bestemd voor wegen, fiets- en 

voetpaden, parkeerplaatsen, bermen en daarbij behorende beplantingen. 

bestemming uitsluitend viaducten, 

duikers, bruggen en straatmeubilair, geluidsschermen en tekens ter beveiliging en 
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Voor het bouwen gelden van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende 

bouwhoogtes:

 

Bruggen 

Viaducten 

Lichtmasten 

Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Geluidsschermen 

 

Van belang  hierbij is te vermelden dat de verkeerdoeleinden zoals deze op de kaart zijn 

aangegeven, smal

wordt uitgegaan van een Provinciale weg met 2 

van 11,5 meter, waarvan 7,5 meter vehard oppervlak en 2 meter aan weerzijde groen.

  

Planvergelijking In deze analyse worden de schadegevoelige objecten betrokken. Uit vaste 

jurisprudentie blijkt dat in geval van woonobjecten onder meer de volgende factoren 

kunnen leiden tot een planologische verslechtering en daarmee een mogelijke 

aanspraak op tegemoetkomi

 

▪ uitzichtbeperking;

▪ verminderde dag

▪ intensivering woon

▪ privacyvermindering;

▪ wijziging verkeerssituatie/parkeren;

▪ verminderde ligging c.q. situeringswaarde.

 

Daarbij wordt opgemerkt dat voor bedrij

gebruik van naburige percelen minder waardebepalend zijn dan voor zgn. 

„burgerwoningen

ontleent aan de ter plaatse geldende bedrijfsmogelijkheden en zi

wonen bij het bedrijf (ABRS 27 februari 1997, nr. G09.94.006, BR 1998, p. 677, inzake 

Champignonbedrijf Grubbenvorst; o.a. herhaald in ABRS d.d. 30 mei 2007, 

zaaknummer 200608652/1, inzake gemeente Drimmelen).

 

Vooraleerst wordt nog

dient te worden van de maximale bouw

het voorgestane planologische regime. De feitelijke situatie op de projectlocatie speelt in 

de vergelijking dan 

 

Schadegevoelige objecten

Bij onderhavige analyse staat de indirecte planschade centraal, aangezien alle objecten 

die binnen het nieuwe bestemmingsplan vallen verondersteld worden te 

verdisconteerd in de aankoopkosten (of eventueel ontei

percelen. 

 

In het kader van de leesbaarheid is het geheel geclusterd in 

gelegen boven het kanaal (en de N494)

hiervoor bijlage 1).
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Voor het bouwen gelden van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende 

bouwhoogtes: 

3,00 meter 

7,00 meter 

 6,00 meter 

Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2,50 meter 

Geluidsschermen  5,00 meter 

Van belang  hierbij is te vermelden dat de verkeerdoeleinden zoals deze op de kaart zijn 

aangegeven, smalle stroken betreffen. Voor de bestemming van de nieuwe ontsluiting 

wordt uitgegaan van een Provinciale weg met 2 enkel rijbanen met een totale breedte 

van 11,5 meter, waarvan 7,5 meter vehard oppervlak en 2 meter aan weerzijde groen.

n deze analyse worden de schadegevoelige objecten betrokken. Uit vaste 

jurisprudentie blijkt dat in geval van woonobjecten onder meer de volgende factoren 

kunnen leiden tot een planologische verslechtering en daarmee een mogelijke 

aanspraak op tegemoetkoming in planschade: 

uitzichtbeperking; 

verminderde dag- en zonlichttoetreding; 

intensivering woon- en leefomgeving; 

privacyvermindering; 

wijziging verkeerssituatie/parkeren; 

verminderde ligging c.q. situeringswaarde. 

Daarbij wordt opgemerkt dat voor bedrijfswoningen aspecten als uitzicht, privacy en 

gebruik van naburige percelen minder waardebepalend zijn dan voor zgn. 

„burgerwoningen‟, doordat een bedrijfswoning zijn waarde mede (en met name) 

ontleent aan de ter plaatse geldende bedrijfsmogelijkheden en zijn functionaliteit voor 

wonen bij het bedrijf (ABRS 27 februari 1997, nr. G09.94.006, BR 1998, p. 677, inzake 

Champignonbedrijf Grubbenvorst; o.a. herhaald in ABRS d.d. 30 mei 2007, 

zaaknummer 200608652/1, inzake gemeente Drimmelen). 

Vooraleerst wordt nogmaals benadrukt dat bij navolgende planvergelijking uitgegaan 

dient te worden van de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden van het huidige en 

het voorgestane planologische regime. De feitelijke situatie op de projectlocatie speelt in 

de vergelijking dan ook géén rol. 

Schadegevoelige objecten 

Bij onderhavige analyse staat de indirecte planschade centraal, aangezien alle objecten 

die binnen het nieuwe bestemmingsplan vallen verondersteld worden te 

verdisconteerd in de aankoopkosten (of eventueel onteigening) van de benodigde 

In het kader van de leesbaarheid is het geheel geclusterd in vijf clusters. 

gelegen boven het kanaal (en de N494) en vier clusters ten zuiden van het 

hiervoor bijlage 1). 
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Voor het bouwen gelden van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende 

Van belang  hierbij is te vermelden dat de verkeerdoeleinden zoals deze op de kaart zijn 

le stroken betreffen. Voor de bestemming van de nieuwe ontsluiting 

enkel rijbanen met een totale breedte 

van 11,5 meter, waarvan 7,5 meter vehard oppervlak en 2 meter aan weerzijde groen. 

n deze analyse worden de schadegevoelige objecten betrokken. Uit vaste 

jurisprudentie blijkt dat in geval van woonobjecten onder meer de volgende factoren 

kunnen leiden tot een planologische verslechtering en daarmee een mogelijke 

fswoningen aspecten als uitzicht, privacy en 

gebruik van naburige percelen minder waardebepalend zijn dan voor zgn. 

‟, doordat een bedrijfswoning zijn waarde mede (en met name) 

jn functionaliteit voor 

wonen bij het bedrijf (ABRS 27 februari 1997, nr. G09.94.006, BR 1998, p. 677, inzake 

Champignonbedrijf Grubbenvorst; o.a. herhaald in ABRS d.d. 30 mei 2007, 

maals benadrukt dat bij navolgende planvergelijking uitgegaan 

en gebruiksmogelijkheden van het huidige en 

het voorgestane planologische regime. De feitelijke situatie op de projectlocatie speelt in 

Bij onderhavige analyse staat de indirecte planschade centraal, aangezien alle objecten 

die binnen het nieuwe bestemmingsplan vallen verondersteld worden te zijn 

gening) van de benodigde 

clusters. Eén cluster 

clusters ten zuiden van het kanaal (zie 
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Hieronder wordt per clust

planologische regime.

 

Cluster A:  

In cluster A komt de nieuwe hoofdontsluiting te liggen. 

een agarische bestemming heeft worden bestemd als verkeer. Tevens zal een

nu al een verkeersbeste

echter wel sprake van een wijziging van een B

slechts een klein deel, namelijk daar waar de nieuwe randweg de Dijkweg

N494 kruist. Aangezien die oppervlaktes gering zijn en de bestemming overeenkomt, is 

hiervoor geen planologische vergelijking gemaakt. 

A staat weergegeven:

 

 

Verschil gebruiksmogelijkheden

Voor wat betreft het gebruik conform het vigerende bstemmingsplan is maximaal een 

veehouderij-, akker

toekomstige bestemming is maximaal toegestaan een 2

 

Bebouwingsmogelijkhed

Enkel waar het Dijkweg 14 kruist is er sprake van bouwvlak, waarop bedrijfsgebouwen 

mogen worden gebouwd met een hoogte van maximaal 5 meter met daarbij behorende 

bijgebouwen en een bedrijfswoning van maximaal 500 m

maximaal 50 m

worden opgericht van maximaal 20 meter (te weten hooibergen).

toegestaan van 
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Hieronder wordt per cluster een vergelijking gedaan tussen het oude en het nieuwe 

planologische regime. 

In cluster A komt de nieuwe hoofdontsluiting te liggen. In dit cluster zal een deel dat nu 

een agarische bestemming heeft worden bestemd als verkeer. Tevens zal een

nu al een verkeersbestemming heeft opnieuw de bestemming verkeer krijgen. Hierbij is 

echter wel sprake van een wijziging van een B-weg naar een A-weg.

slechts een klein deel, namelijk daar waar de nieuwe randweg de Dijkweg

Aangezien die oppervlaktes gering zijn en de bestemming overeenkomt, is 

hiervoor geen planologische vergelijking gemaakt. Zie hieronder de kaart waarop cluster 

A staat weergegeven: 

 

Verschil gebruiksmogelijkheden agrarisch versus verkeer 

Voor wat betreft het gebruik conform het vigerende bstemmingsplan is maximaal een 

, akker- en tuinbouwbedrijven op open grond toegestaan.

toekomstige bestemming is maximaal toegestaan een 2-baansweg. 

Bebouwingsmogelijkheden 

Enkel waar het Dijkweg 14 kruist is er sprake van bouwvlak, waarop bedrijfsgebouwen 

mogen worden gebouwd met een hoogte van maximaal 5 meter met daarbij behorende 

bijgebouwen en een bedrijfswoning van maximaal 500 m
3
 met bijgebouwen van 

maximaal 50 m
2
. Bij de bedrijfsgebouwen mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde 

worden opgericht van maximaal 20 meter (te weten hooibergen). Verder is een kas 

toegestaan van 1.000 m
2
 en 1 mestsilo. 

A 
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er een vergelijking gedaan tussen het oude en het nieuwe 

In dit cluster zal een deel dat nu 

een agarische bestemming heeft worden bestemd als verkeer. Tevens zal een deel dat 

mming heeft opnieuw de bestemming verkeer krijgen. Hierbij is 

 Dit betreft echter 

slechts een klein deel, namelijk daar waar de nieuwe randweg de Dijkweg, Kreekweg en 

Aangezien die oppervlaktes gering zijn en de bestemming overeenkomt, is 

Zie hieronder de kaart waarop cluster 

 

Voor wat betreft het gebruik conform het vigerende bstemmingsplan is maximaal een 

tuinbouwbedrijven op open grond toegestaan. Voor wat de 

Enkel waar het Dijkweg 14 kruist is er sprake van bouwvlak, waarop bedrijfsgebouwen 

mogen worden gebouwd met een hoogte van maximaal 5 meter met daarbij behorende 

met bijgebouwen van 

ij de bedrijfsgebouwen mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde 

Verder is een kas 
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Buiten de bouwvlakken mogen agrarische hulpgebouwen worden gebouwd tot een 

gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 50 m

meter en terreinafscheidingen

 

Bij het voorgenomen bestemmingsplan 

gebouwen zijnde worden opger

 

Bruggen 

Viaducten 

Lichtmasten 

Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Geluidsschermen 

 

Conclusie 

Het verschil qua bes

uitdrukking in hetgeen gebouwd mag worden. Daar waar gee

bouwvlak in het vigerende bestemmingsplan 

maximale hoogte van 4,50 meter worden aangelegd 

een bouwhoogte van maximaal 6,00 mete

hoogste 50 m

worden beperkt voor

woonbestemmingen

verkeer meerdere 

hoogte van maximaal 6,00 meter

bebouwing.  

 

Aan de Dijkweg 12 en de Kreekweg 3 zijn ook glastuinbouwbedrijven toegestaan 

(bouwvlakken met letteraanduiding Ag5), waarbij 

m
2
 aan glas mag worden gebouwd 

bouwvlakken geheel of nagenoeg geheel voor de bouw van kassen zijn benut; bedoelde 

kassen dienen a

tot gevolg dat er geen sprake is van uitzichtbelemmering, aangezien kassenbouw ook 

uitzichtbelemmerend is.

 

Verder kenmerkt het agrarische gebruik zich als extensief en de nieuwe 

verkeersbestemming als vrij intensief (als randweg). Dit heeft een verminderde ligging 

tot gevolg van omliggende agrarische (bedrijfswoningen) en woonbestemmingen

daar waar ook glastuinbouwbedrijven zijn toegestaan

derhalve sprake 

 

Waar wel een bouwvlak is gepositioneerd

die bij de nieuwe bestemming, ook is daar sprake van meer bedrijfsactiviteiten.

kader is daar geen sprake van een planologi

omgeving. 

 

Ten slotte hebben de adressen Welleweg 2 en Bijlweg 5 mogelijk last van inschijnende 

koplampen. Op dit moment is dat op basis van het tracé nog lastig te bepalen, derhalve 

is hinder daarvan uitgesloten.
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Buiten de bouwvlakken mogen agrarische hulpgebouwen worden gebouwd tot een 

gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 50 m
2
 met een maximale bouwhoogte van 6 

en terreinafscheidingen met een maximale bouwhoogte van 4,50 meter

Bij het voorgenomen bestemmingsplan mogen de navolgende bouwwerken geen 

gebouwen zijnde worden opgericht:.  

3,00 meter 

7,00 meter 

 6,00 meter 

Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2,50 meter 

Geluidsschermen  5,00 meter 

Het verschil qua bestemming komt naast het toegestane gebruik met name tot 

n hetgeen gebouwd mag worden. Daar waar geen sprake is van een 

in het vigerende bestemmingsplan mogen terreinafscheidingen 

maximale hoogte van 4,50 meter worden aangelegd en agrarische hulpgebouwen 

een bouwhoogte van maximaal 6,00 meter tot een gezamenlijke oppervlakte van ten 

hoogste 50 m
2
 worden gebouwd, waardoor het uitzicht slechts in geringe

worden beperkt voor omliggende agrarische (bedrijfswoningen)

woonbestemmingen. Bij de nieuwe verkeersbestemming mogen ten beh

verkeer meerdere bouwwerken worden opgericht, waaronder lichtmasten met een 

hoogte van maximaal 6,00 meter, dat het uitzicht belemmert 

Aan de Dijkweg 12 en de Kreekweg 3 zijn ook glastuinbouwbedrijven toegestaan 

ouwvlakken met letteraanduiding Ag5), waarbij buiten het bouwvlak maximaal 20.000 

aan glas mag worden gebouwd onder de voorwaarde dat de desbetreffende 

bouwvlakken geheel of nagenoeg geheel voor de bouw van kassen zijn benut; bedoelde 

kassen dienen aaneengesloten te worden gebouwd. Voor de directe omgeving heeft dit 

tot gevolg dat er geen sprake is van uitzichtbelemmering, aangezien kassenbouw ook 

uitzichtbelemmerend is. 

Verder kenmerkt het agrarische gebruik zich als extensief en de nieuwe 

emming als vrij intensief (als randweg). Dit heeft een verminderde ligging 

van omliggende agrarische (bedrijfswoningen) en woonbestemmingen

daar waar ook glastuinbouwbedrijven zijn toegestaan. Op basis van bovenstaande is 

derhalve sprake van een planologisch nadeliger situatie. 

Waar wel een bouwvlak is gepositioneerd, zijn de bebouwingsmogelijkheden groter dan 

die bij de nieuwe bestemming, ook is daar sprake van meer bedrijfsactiviteiten.

kader is daar geen sprake van een planologisch nadeliger situatie

Ten slotte hebben de adressen Welleweg 2 en Bijlweg 5 mogelijk last van inschijnende 

koplampen. Op dit moment is dat op basis van het tracé nog lastig te bepalen, derhalve 

is hinder daarvan uitgesloten. 
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Buiten de bouwvlakken mogen agrarische hulpgebouwen worden gebouwd tot een 

met een maximale bouwhoogte van 6 

met een maximale bouwhoogte van 4,50 meter. 

mogen de navolgende bouwwerken geen 

e gebruik met name tot 

n sprake is van een 

terreinafscheidingen met een 

agrarische hulpgebouwen met 

tot een gezamenlijke oppervlakte van ten 

geringe mate kan 

(bedrijfswoningen) dan wel 

ten behoeve van het 

, waaronder lichtmasten met een 

 voor omliggende 

Aan de Dijkweg 12 en de Kreekweg 3 zijn ook glastuinbouwbedrijven toegestaan 

buiten het bouwvlak maximaal 20.000 

onder de voorwaarde dat de desbetreffende 

bouwvlakken geheel of nagenoeg geheel voor de bouw van kassen zijn benut; bedoelde 

Voor de directe omgeving heeft dit 

tot gevolg dat er geen sprake is van uitzichtbelemmering, aangezien kassenbouw ook 

Verder kenmerkt het agrarische gebruik zich als extensief en de nieuwe 

emming als vrij intensief (als randweg). Dit heeft een verminderde ligging 

van omliggende agrarische (bedrijfswoningen) en woonbestemmingen, enkel 

Op basis van bovenstaande is 

, zijn de bebouwingsmogelijkheden groter dan 

die bij de nieuwe bestemming, ook is daar sprake van meer bedrijfsactiviteiten. In dat 

sch nadeliger situatie voor de directe 

Ten slotte hebben de adressen Welleweg 2 en Bijlweg 5 mogelijk last van inschijnende 

koplampen. Op dit moment is dat op basis van het tracé nog lastig te bepalen, derhalve 
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De schadegevoelige objecten 

 

Cluster B en C

Het bedrijfspark

wijziging in bestemming waar het de locatie van het bedrijfspark betreft

van agrarisch

weergegeven.

 

 

Hieronder wordt een vergelijking gemaakt tussen de vigerende en voorgenomen 

bestemming waar het de locatie van het bedrijfspark betre

 

Verschil gebruiksmogelijkheden agrarisch versus 

Voor wat betreft het gebruik conform het vigerende b

veehouderij-, akker

in totaal vijf bo

gebied met tuin. 

behoeve van opstal

Voor wat de toekomsti

productiebedrijven waarvan 10 hectare in de milieucategorie 4.1 en 4.2

van het bedrijfspark is dit grotendeels beperkt tot maximaal 1 tot en met 4.1), 

en opslagbedrijven

aantal bouwvlakken is hoog, aangezien 50 hectare van de 73 hectare uitgeefbaar is.

 

 

D 
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schadegevoelige objecten zijn weergegeven in de bijlage onder Cluster A.

B en C, D en E:  

Het bedrijfspark wordt omringd met woningbouw, bedrijven en agrarische bedrijven. 

in bestemming waar het de locatie van het bedrijfspark betreft

van agrarisch naar een bedrijfsbestemming. Zie hieronder clusters B

weergegeven. 

 

Hieronder wordt een vergelijking gemaakt tussen de vigerende en voorgenomen 

bestemming waar het de locatie van het bedrijfspark betreft.  

Verschil gebruiksmogelijkheden agrarisch versus bedrijfsbestemming 

Voor wat betreft het gebruik conform het vigerende bestemmingsplan 

, akker- en tuinbouwbedrijven op open grond en een detail

bouwvlakken. Verder is een klein aantal woningen toegestaan binnen het 

gebied met tuin. De locatie aan de Ravenseweg 19 mag tevens worden gebruikt ten 

behoeve van opstal, distributie en verkoop van producten voortkomend uit de landbouw. 

Voor wat de toekomstige bestemming is maximaal toegestaan industrieachtige 

productiebedrijven waarvan 10 hectare in de milieucategorie 4.1 en 4.2

van het bedrijfspark is dit grotendeels beperkt tot maximaal 1 tot en met 4.1), 

en opslagbedrijven en kleinschalige onderhouds-, reparatie- en bouwbedrijven

aantal bouwvlakken is hoog, aangezien 50 hectare van de 73 hectare uitgeefbaar is.

B 

C 

E 
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zijn weergegeven in de bijlage onder Cluster A. 

wordt omringd met woningbouw, bedrijven en agrarische bedrijven. De 

in bestemming waar het de locatie van het bedrijfspark betreft is is grotendeels 

lusters B, C, D en E

Hieronder wordt een vergelijking gemaakt tussen de vigerende en voorgenomen 

stemmingsplan zijn maximaal 

en een detail toegestaan met 

Verder is een klein aantal woningen toegestaan binnen het 

De locatie aan de Ravenseweg 19 mag tevens worden gebruikt ten 

cten voortkomend uit de landbouw. 

maximaal toegestaan industrieachtige 

productiebedrijven waarvan 10 hectare in de milieucategorie 4.1 en 4.2 (aan de randen 

van het bedrijfspark is dit grotendeels beperkt tot maximaal 1 tot en met 4.1), distributie-

en bouwbedrijven. Het 

aantal bouwvlakken is hoog, aangezien 50 hectare van de 73 hectare uitgeefbaar is. 
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Verschil bebouwings

Bij het vigerend bestemmingsplan is sprake 

Ravenseweg 19 (met detailhandel gebruik),

Watermanseweg 2

worden gebouwd met een hoogte van maximaal 5 meter met daarbij behorende 

bijgebouwen en een bedrijfswoning van maximaal 500 m

maximaal 50 m

bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht van maximaal 20 meter (te weten 

hooibergen). Verder is een 

 

Buiten de bouwvlakken mogen agrarische hulpgebouwen worden gebouwd tot een 

gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 50 m

meter en terreinafscheidingen met een maximale bouwhoogt

 

Voor wat betreft de bestemming

met een maximale goot

grootte van 50 m

meter  Ook zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan met een bouwhoogte 

van maximaal 3,00 meter.

 

Op de bestemming Tuinen mogen gebouwen worden opgericht in de vorm van 

hobbykassen, tuinhuisjes en dierenverblijven met een maximale oppervlakte van 1

(de oppervlakte hiervan wordt in mindering gebracht op het aantal m

bijgebouwen mag worden opgericht bij de bestemming Wonen). De bouwhoogte van 

bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 2,20 meter voor pergola’s en 2,50 meter voor 

andere bouwwe

 

De bebouwingsmogelijkheden 

het uitgeefbare gedeelte. Het uitgeefbare gedeelte bestaat uit 50 hectare. 

bouwhoogte van het 

stappen. Het gebied wordt opgebouwd vanuit het landschap naar het bestaande gebied 

toe, de toegestane bouwhoogte verloopt van 8 meter naar maximaal 1

bespreking met de gemeente is gebleken dat de 12 meter mo

meter. 

 

Conclusie per 

Clusters B, C en E

Op basis van 

intensivering van de leefomgeving

bestemmingsplan

maximaal 50 m

hectare worden uitgegeven ten behoeve van bedrijvigheid

verminderde ligging, aangezien de la

bestemming komt te vervallen. Clusters B en C komen te liggen aan een bedrijfsterrein 

dat over de gehele linie 

hectare kan worden aangewend in de milieucatego

van een planologisch nadeliger situatie.
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bebouwingsmogelijkheden agrarisch versus bedrijfsbestemming

Bij het vigerend bestemmingsplan is sprake van vijf bouwvlakken, gelegen aan de 

Ravenseweg 19 (met detailhandel gebruik), Braberseweg, Hallinxweg 1, 

Watermanseweg 2 en Kanaalweg Oostzijde 186, waarop bedrijfsgebouwen mogen 

worden gebouwd met een hoogte van maximaal 5 meter met daarbij behorende 

gebouwen en een bedrijfswoning van maximaal 500 m
3
 met bijgebouwen van 

maximaal 50 m
2
. Ten aanzien van de bijgebouwen bij de bedrijfsgebouwen mogen 

bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht van maximaal 20 meter (te weten 

hooibergen). Verder is een kas toegestaan van 1.000 m
2
 en 1 mestsilo.

Buiten de bouwvlakken mogen agrarische hulpgebouwen worden gebouwd tot een 

gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 50 m
2
 met een maximale bouwhoogte van 6 

meter en terreinafscheidingen met een maximale bouwhoogte van 4,50 meter.

or wat betreft de bestemming Wonen mag ten hoogste één woning 

met een maximale goot- of bouwhoogte van 4 meter en bijgebouwen met een maximale 

grootte van 50 m
2
 met een goothoogte van 3,00 meter en een bouwhoogte van 4,5

Ook zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan met een bouwhoogte 

van maximaal 3,00 meter. 

Op de bestemming Tuinen mogen gebouwen worden opgericht in de vorm van 

hobbykassen, tuinhuisjes en dierenverblijven met een maximale oppervlakte van 1

(de oppervlakte hiervan wordt in mindering gebracht op het aantal m

bijgebouwen mag worden opgericht bij de bestemming Wonen). De bouwhoogte van 

bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 2,20 meter voor pergola’s en 2,50 meter voor 

andere bouwwerken.   

De bebouwingsmogelijkheden van de voorgenomen bestemming zijn gerelateerd aan 

uitgeefbare gedeelte. Het uitgeefbare gedeelte bestaat uit 50 hectare. 

bouwhoogte van het de bedrijfsbestemmingen op het bedrijfspark 

gebied wordt opgebouwd vanuit het landschap naar het bestaande gebied 

toe, de toegestane bouwhoogte verloopt van 8 meter naar maximaal 1

bespreking met de gemeente is gebleken dat de 12 meter moet worden gelezen als 15 

 cluster(s) 

en E - woon- en agrarische bestemmingen in de omgeving

Op basis van het verschil qua gebruik kan worden gesteld dat er sprake is van een 

intensivering van de leefomgeving voor de clusters. Waar het in het vigerende 

bestemmingsplan grotendeels open gronden betreft waarop buiten de bouwvlakken 

maximaal 50 m
2
 aan agrarische hulpgebouwen mag worden opgericht

hectare worden uitgegeven ten behoeve van bedrijvigheid. Verder is sprake van een 

verminderde ligging, aangezien de landelijke ligging op basis van de agrarische 

bestemming komt te vervallen. Clusters B en C komen te liggen aan een bedrijfsterrein 

dat over de gehele linie als zodanig kan worden aangewend, waarvan maximaal 10 

ectare kan worden aangewend in de milieucategorie 4.1 en 4.2. Derhalve is sprake 

van een planologisch nadeliger situatie. 
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bedrijfsbestemming 

van vijf bouwvlakken, gelegen aan de 

Braberseweg, Hallinxweg 1, 

waarop bedrijfsgebouwen mogen 

worden gebouwd met een hoogte van maximaal 5 meter met daarbij behorende 

met bijgebouwen van 

. Ten aanzien van de bijgebouwen bij de bedrijfsgebouwen mogen 

bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht van maximaal 20 meter (te weten 

en 1 mestsilo. 

Buiten de bouwvlakken mogen agrarische hulpgebouwen worden gebouwd tot een 

met een maximale bouwhoogte van 6 

e van 4,50 meter. 

 worden gebouwd

met een maximale 

met een goothoogte van 3,00 meter en een bouwhoogte van 4,50 

Ook zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan met een bouwhoogte 

Op de bestemming Tuinen mogen gebouwen worden opgericht in de vorm van 

hobbykassen, tuinhuisjes en dierenverblijven met een maximale oppervlakte van 15 m
2

(de oppervlakte hiervan wordt in mindering gebracht op het aantal m
2
 dat aan 

bijgebouwen mag worden opgericht bij de bestemming Wonen). De bouwhoogte van 

bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 2,20 meter voor pergola’s en 2,50 meter voor 

zijn gerelateerd aan 

uitgeefbare gedeelte. Het uitgeefbare gedeelte bestaat uit 50 hectare. De 

de bedrijfsbestemmingen op het bedrijfspark is opgebouwd in 

gebied wordt opgebouwd vanuit het landschap naar het bestaande gebied 

toe, de toegestane bouwhoogte verloopt van 8 meter naar maximaal 12 meter. Uit de 

et worden gelezen als 15 

en agrarische bestemmingen in de omgeving 

kan worden gesteld dat er sprake is van een 

in het vigerende 

op buiten de bouwvlakken 

aan agrarische hulpgebouwen mag worden opgericht, mag nu 50 

Verder is sprake van een 

ndelijke ligging op basis van de agrarische 

bestemming komt te vervallen. Clusters B en C komen te liggen aan een bedrijfsterrein 

als zodanig kan worden aangewend, waarvan maximaal 10 

Derhalve is sprake 
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De bebouwingsmogelijkheden 

van maximaal 15 meter en maximaal 8 tot 10 meter aan de rand van het terrein hoger 

dan zijn toegstaa

bouwhoogte geldt van maximaal 5 meter. Het overgrote deel is echter in het vigerende 

bestemmingsplan niet als bouwvlak aangemerkt, 

een bouwhoogte van 4,50 me

van maximaal 50 m

meter. Op basis hiervan is sprake van 

verminderde ligging

 

Cluster D – bedrijfsbe

De bedrijfsbestemming is een hoogwaardigere bestemming dan de agrarische 

bestemming dat een positieve uitwerking heeft op de bestaande bedrijfsbestemmingen. 

Zichtbaarheid zou wel een mogelijk nadeel kunnen zijn, ware het niet da

de zichtbaarheid van de bedrijven aan de noordoostzijde wegneemt. Er wordt voor dit 

cluster zodoende geen planologisch nadeel verwacht.

 

De schadegevoelige objecten zijn weergegeven in de bijlage onder Clusters B, C en E.

  
  

Hellevoetsluis

Kickersbloem 3

Kickersvoet  B.V. 

De bebouwingsmogelijkheden in het voorgenomen bestemmingsplan 

van maximaal 15 meter en maximaal 8 tot 10 meter aan de rand van het terrein hoger 

dan zijn toegstaan op de bouwvlakken van de agrarische bestemmingen

bouwhoogte geldt van maximaal 5 meter. Het overgrote deel is echter in het vigerende 

bestemmingsplan niet als bouwvlak aangemerkt, waar slechts terreinafscheidingen 

een bouwhoogte van 4,50 meter en agrarische hulpgebouwen met een totale grootte 

van maximaal 50 m
2
 mogen worden opgericht met een bouwhoogte van maximaal 6,00 

Op basis hiervan is sprake van een toegenomen uitzichtbeperking

verminderde ligging.  

bedrijfsbestemmingen (inclusief RWZI) 

De bedrijfsbestemming is een hoogwaardigere bestemming dan de agrarische 

bestemming dat een positieve uitwerking heeft op de bestaande bedrijfsbestemmingen. 

Zichtbaarheid zou wel een mogelijk nadeel kunnen zijn, ware het niet da

de zichtbaarheid van de bedrijven aan de noordoostzijde wegneemt. Er wordt voor dit 

cluster zodoende geen planologisch nadeel verwacht.  

De schadegevoelige objecten zijn weergegeven in de bijlage onder Clusters B, C en E.
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in het voorgenomen bestemmingsplan zijn met hoogtes 

van maximaal 15 meter en maximaal 8 tot 10 meter aan de rand van het terrein hoger 

van de agrarische bestemmingen, waar een 

bouwhoogte geldt van maximaal 5 meter. Het overgrote deel is echter in het vigerende 

waar slechts terreinafscheidingen met 

hulpgebouwen met een totale grootte 

met een bouwhoogte van maximaal 6,00 

uitzichtbeperking en een 

De bedrijfsbestemming is een hoogwaardigere bestemming dan de agrarische 

bestemming dat een positieve uitwerking heeft op de bestaande bedrijfsbestemmingen. 

Zichtbaarheid zou wel een mogelijk nadeel kunnen zijn, ware het niet dat het RWZI al 

de zichtbaarheid van de bedrijven aan de noordoostzijde wegneemt. Er wordt voor dit 

De schadegevoelige objecten zijn weergegeven in de bijlage onder Clusters B, C en E. 
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Conclusie 

Verwachte planschade De risicoanalyse overwegend wordt de kans op verwezenlijking van voor 

tegemoetkoming ex artikel 6.1 Wro in aanmerking komende planschade, als gevolg van 

het voorgestane nieu

planschaderisicoanalyse 

EUR 440.000,

  

  

Ondertekening Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap.

 

Hellevoetsluis 

 

 

 

 

drs. R. Kat MSRE MRICS RT

Register-Taxateur van onroerende zaken

ingeschreven bij de Stichting VastgoedCert te Rotterdam onder nummer 

 

 

 

 

drs. K.S. van Sluijs
 

Hellevoetsluis

Kickersbloem 3

Kickersvoet  B.V. 

De risicoanalyse overwegend wordt de kans op verwezenlijking van voor 

tegemoetkoming ex artikel 6.1 Wro in aanmerking komende planschade, als gevolg van 

het voorgestane nieuwe bestemmingsplan “Kickersbloem 3” zoals in deze 

risicoanalyse beoordeeld als aannemelijk, met een totaalbedrag van 

.000,-. 

Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap. 

 / Amsterdam, 18 april 2013. 

drs. R. Kat MSRE MRICS RT  

Taxateur van onroerende zaken 

ingeschreven bij de Stichting VastgoedCert te Rotterdam onder nummer BV02.805.5.1689.SV

drs. K.S. van Sluijs 
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met een totaalbedrag van circa 
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EXPLOITATIEPLAN BEDRIJVENTERREIN KICKERSBLOEM 3 GEMEENTE 
HELLEVOETSLUIS  77 

 

Bijlage 9: Grondexploitatieopzet 

 
  



Projectnaam: Kickersbloem 3 Datum opgesteld/bijgewerkt: 06/30/2015
Gemeente: Hellevoetsluis Opgesteld door: NEXT Vastgoed

EXPLOITATIEPLAN
Uitgangspunten: Resultaten Index op kosten:  0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25%
Startjaar Grex: 2015 Saldo nominaal: 21.345.301€                     Kostenfactor:  1,00 1,01 1,03 1,05 1,07 1,10 1,12 1,15 1,17 1,20 1,23 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37
Looptijd Grex (jaar): 11 Saldo contante waarde: 10.273.627€                    
Rente: 4,25% Saldo eindwaarde: 16.239.045€                     Index op opbrengsten:  0,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,75% 0,75% 0,75% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13%
Prijspeil: 1‐1‐2015 Opbrengstenfactor:  1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,09 1,10 1,11 1,12 1,14

Printdatum: 24‐7‐2015 Boekwaarde 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

KOSTEN
aantal eenh prijs/eenh Toerekenbaarheid totaal

Inbrengwaarde 92.432,60                  40.729.442,562                                     € 40.821.875
Niet zijnde entreeweg of water tbv fase 4
Complexwaarde
01. Diaconie PGH 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vierpolders 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 21.965                        m2 € 45,87 100% € 1.007.542,35 2016 10 2025 ‐                        ‐                            ‐                           ‐                             ‐                            ‐                        ‐                          ‐                          ‐                            335.847                        335.847                 335.847                    ‐                             ‐                       ‐                       ‐                       ‐                      

Franciscus Maria de Lange 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 7.989                          m2 € 52,08 100% € 416.076,54 2016 10 2025 ‐                          ‐                              83.215                      83.215                        83.215                       83.215                    83.215                      ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

gemeente Hellevoetsluis 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 114.687                      m2 € 48,19 100% € 5.527.121,87 2015 1 2015 5.527.122              ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Kickersvoet BV 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 293.005                      m2 € 49,30 100% € 14.446.618,87 2016 10 2025 ‐                        ‐                            1.224.373               1.224.373                 1.224.373                1.224.373            1.224.373              2.895.410              2.895.410                844.644                        844.644                 844.644                    ‐                             ‐                       ‐                       ‐                       ‐                      

Kickersvoet II BV 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 0                                  m2 € 48,17 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            0                                0                                  ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Simon van Balen 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

mevr Winnie Biesheuvel 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 0‐                                  m2 € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              0‐                                0‐                                  0‐                                 0‐                              0‐                                ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Biesheuvel/De Lange 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 32.175                        m2 € 52,08 100% € 1.675.683,22 2016 10 2025 ‐                          ‐                              335.137                    335.137                      335.137                     335.137                 335.137                   ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Mevr. Willempje Cornelia Toledo 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 79.276                        m2 € 52,08 100% € 4.128.690,53 2016 10 2025 ‐                          ‐                              825.738                    825.738                      825.738                     825.738                 825.738                   ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Willem Johannes Schreygrond 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 128.683                      m2 € 47,20 100% € 6.073.442,06 2016 10 2025 ‐                          ‐                              286.385                    286.385                      286.385                     286.385                 286.385                   ‐                            ‐                              1.547.173                     1.547.173              1.547.173                 ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Waterschap Hollandse Delta 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 33.584                        m2 € 50,26 100% € 1.688.045,81 2016 10 2025 ‐                          ‐                              247.527                    247.527                      247.527                     247.527                 247.527                   ‐                            ‐                              150.137                         150.137                 150.137                    ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

13. Andere eigenaar 1 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Huidige gebruikswaarde
01. Diaconie PGH 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vierpolders 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Franciscus Maria de Lange 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

gemeente Hellevoetsluis 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 3.965                          m2 € 311,24 100% € 1.233.924,77 2015 1 2015 1.233.925            ‐                            ‐                           ‐                             ‐                            ‐                        ‐                          ‐                          ‐                            ‐                                 ‐                          ‐                             ‐                             ‐                       ‐                       ‐                       ‐                      

Kickersvoet BV 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Kickersvoet II BV 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 12.018                        m2 € 64,57 100% € 776.000,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            388.000                   388.000                      ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Simon van Balen 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 1.172                          m2 € 534,13 100% € 626.000,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              208.667                         208.667                 208.667                    ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

mevr Winnie Biesheuvel 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 4.459                          m2 € 118,14 100% € 526.725,79 2016 10 2025 ‐                          ‐                              105.345                    105.345                      105.345                     105.345                 105.345                   ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Biesheuvel/De Lange 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Mevr. Willempje Cornelia Toledo 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Willem Johannes Schreygrond 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Waterschap Hollandse Delta 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

13. Andere eigenaar 1 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Sloopkosten
01. Diaconie PGH 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vierpolders 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Franciscus Maria de Lange 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

gemeente Hellevoetsluis 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 150.740,11 100% € 150.740,11 2015 1 2015 ‐                          ‐                              30.148                      30.148                        30.148                       30.148                    30.148                      ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Kickersvoet BV 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 176.004,00 100% € 176.004,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              7.984                        7.984                          7.984                         7.984                      7.984                        ‐                            ‐                              45.361                           45.361                    45.361                      ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Kickersvoet II BV 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 133.082,00 100% € 133.082,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            66.541                      66.541                        ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Simon van Balen 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 12.994,00 100% € 12.994,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              4.331                             4.331                      4.331                        ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

mevr Winnie Biesheuvel 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 82.706,38 100% € 82.706,38 2016 10 2025 ‐                          ‐                              16.541                      16.541                        16.541                       16.541                    16.541                      ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Biesheuvel/De Lange 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 158.514,33 100% € 158.514,33 2016 10 2025 ‐                          ‐                              31.703                      31.703                        31.703                       31.703                    31.703                      ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Mevr. Willempje Cornelia Toledo 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Willem Johannes Schreygrond 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Waterschap Hollandse Delta 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

13. Andere eigenaar 1 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 100% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Entreeweg
Complexwaarde
01. Diaconie PGH 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vierpolders 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Franciscus Maria de Lange 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

gemeente Hellevoetsluis 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2013 1 2013 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Kickersvoet BV 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 5.230                          m2 € 52,03 81,61% € 222.071,69 2016 10 2025 ‐                          ‐                              43.922                      43.922                        43.922                       43.922                    43.922                      1.230                        1.230                          ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Kickersvoet II BV 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Simon van Balen 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

mevr Winnie Biesheuvel 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Biesheuvel/De Lange 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 2.706                          m2 € 52,08 81,61% € 115.023,32 2016 10 2025 ‐                          ‐                              23.005                      23.005                        23.005                       23.005                    23.005                      ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Mevr. Willempje Cornelia Toledo 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 6.660                          m2 € 52,08 81,61% € 283.086,08 2016 10 2025 ‐                          ‐                              56.617                      56.617                        56.617                       56.617                    56.617                      ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Willem Johannes Schreygrond 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 1.140                          m2 € 52,08 81,61% € 48.465,37 2016 10 2025 ‐                          ‐                              9.693                        9.693                          9.693                         9.693                      9.693                        ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Waterschap Hollandse Delta 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 10.273                        m2 € 52,08 81,61% € 436.645,80 2016 10 2025 ‐                          ‐                              87.329                      87.329                        87.329                       87.329                    87.329                      ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

13. Andere eigenaar 1 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Huidige gebruikswaarde
01. Diaconie PGH 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vierpolders 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Franciscus Maria de Lange 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

gemeente Hellevoetsluis 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 708                             m2 € 474,91 81,61% € 274.242,07 2015 1 2015 274.242                  ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Kickersvoet BV 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Kickersvoet II BV 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Simon van Balen 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

mevr Winnie Biesheuvel 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 671                             m2 € 118,14 81,61% € 64.695,98 2016 10 2025 ‐                          ‐                              12.939                      12.939                        12.939                       12.939                    12.939                      ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Biesheuvel/De Lange 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Mevr. Willempje Cornelia Toledo 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Willem Johannes Schreygrond 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Waterschap Hollandse Delta 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

13. Andere eigenaar 1 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) ‐                              m2 € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Sloopkosten
01. Diaconie PGH 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vierpolders 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Franciscus Maria de Lange 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

gemeente Hellevoetsluis 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 2.343,89 81,61% € 1.912,85 2015 1 2015 ‐                          ‐                              383                            383                              383                             383                         383                           ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Kickersvoet BV 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Kickersvoet II BV 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Simon van Balen 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

mevr Winnie Biesheuvel 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 12.447,62 81,61% € 10.158,55 2016 10 2025 ‐                          ‐                              2.032                        2.032                          2.032                         2.032                      2.032                        ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Biesheuvel/De Lange 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 13.332,67 81,61% € 10.880,84 2016 10 2025 ‐                          ‐                              2.176                        2.176                          2.176                         2.176                      2.176                        ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Mevr. Willempje Cornelia Toledo 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Willem Johannes Schreygrond 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Waterschap Hollandse Delta 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

13. Andere eigenaar 1 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 81,61% € 0,00 2016 10 2025 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Water tbv fase 4
Complexwaarde
Kickersvoet BV 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3. (Bro) 3.823                          m2 € 48,17 0,00% ‐                                 2013 1 2013 ‐                          ‐                              ‐                             ‐                               ‐                              ‐                          ‐                            ‐                            ‐                              ‐                                  ‐                          ‐                             ‐                             ‐                         ‐                         ‐                         ‐                        

Inbrengwaarde tbv kwadrant 4 6.2.4.f (Bro) 1                                  post € 514.779,98 100% € 514.780 2016 10 2025 € 61.796,16 € 0,00 € 53.651,22 € 53.651,22 € 53.651,22 € 53.651,22 € 53.651,22 € 277,20 € 277,20 € 184.173,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Onderzoekskosten € 152.674
Onderzoekskosten buiten plankostenscan 6.2.4.a (Bro) 1 post € 187.077,00 81,61% € 152.674 2015 1 2015 € 29.963,36 € 122.710,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00



Bouwrijp maken € 11.919.931
Niet zijnde entreeweg
Boekwaarde sloopkosten 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 1                                  post € 0,00 100% € 0 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Sloop opstallen 6.13.1.c.1 (Wro)/6.2.3.d (Bro) 6.017                          /m2 te slopen € 0,00 100% € 0 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Verwijderen verharding 6.2.4.b (Bro) 1.680                          /m2 bestaande verharding 74,13                           100% € 124.534 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 31.133,57 € 31.133,57 € 31.133,57 € 31.133,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Egaliseren/dempen 6.2.4.b (Bro) 736.801                      /m2 gebied 2,07                             100% € 1.525.649 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 175.617,56 € 175.617,56 € 175.617,56 € 175.617,56 € 0,00 € 283.497,22 € 0,00 € 269.840,82 € 269.840,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Voorbelasting fietspad 6.2.4.b (Bro) 4.297                          /m2 fietspad 112,15                        100% € 481.900 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 74.466,73 € 74.466,73 € 74.466,73 € 74.466,73 € 0,00 € 184.033,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Voorbelasting en bouwwegen 6.2.4.b (Bro) 38.038                        /m2 woonstraat 131,64                        100% € 5.007.544 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 567.972,86 € 567.972,86 € 567.972,86 € 567.972,86 € 0,00 € 730.351,11 € 0,00 € 1.002.650,53 € 1.002.650,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Riolering vrijverval 6.2.5.b (Bro) 5.434                          /m1 321,81                        100% € 1.748.751 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 198.349,36 € 198.349,36 € 198.349,36 € 198.349,36 € 0,00 € 255.055,63 € 0,00 € 350.148,93 € 350.148,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Persleiding 6.2.5.b (Bro) 1.400                          /m1 167,86                        81,61% € 191.784 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 47.946,10 € 47.946,10 € 47.946,10 € 47.946,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Gemaal 6.2.5.a/b (Bro) 1                                  /stuk 230.000,00                 81,61% € 187.704 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 46.925,97 € 46.925,97 € 46.925,97 € 46.925,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Water 6.2.5.c (Bro) 55.781                        /m2 water 17,11                           93,15% € 889.052 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 109.389,46 € 109.389,46 € 109.389,46 € 109.389,46 € 0,00 € 227.703,85 € 0,00 € 111.894,92 € 111.894,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Duikers 6.2.5.c (Bro) 250                             /m1 455,00                        100% € 113.751 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 9.668,82 € 9.668,82 € 9.668,82 € 9.668,82 € 0,00 € 6.825,05 € 0,00 € 34.125,25 € 34.125,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entreeweg
Verwijderen verharding 6.2.4.b (Bro) 1.965                          /m2 bestaande verharding € 74,13 81,61% € 118.874 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 18.012,62 € 18.012,62 € 18.012,62 € 18.012,62 € 0,00 € 46.823,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Egaliseren/dempen 6.2.4.b (Bro) 27.389                        /m2 gebied € 2,07 81,61% € 46.283 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 11.544,24 € 11.544,24 € 11.544,24 € 11.544,24 € 0,00 € 105,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Voorbelasting fietspad 6.2.4.b (Bro) 1.926                          /m2 fietspad € 112,15 81,61% € 176.313 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 44.078,26 € 44.078,26 € 44.078,26 € 44.078,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Voorbelasting en bouwwegen 6.2.4.b (Bro) 8.856                          /m2 woonstraat € 131,64 81,61% € 951.404 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 237.590,19 € 237.590,19 € 237.590,19 € 237.590,19 € 0,00 € 1.042,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Riolering vrijverval 6.2.5.b (Bro) 1.265                          /m1 € 321,81 81,61% € 332.252 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 82.972,03 € 82.972,03 € 82.972,03 € 82.972,03 € 0,00 € 364,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Duikers 6.2.5.c (Bro) 65                                /m1 € 455,00 81,61% € 24.136 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 4.177,46 € 4.177,46 € 4.177,46 € 4.177,46 € 0,00 € 7.426,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Woonrijp maken € 7.890.476
Niet zijnde entreeweg
Fietspad afbouwen (incl. OV) 6.2.5.c (Bro) 4.297                          /m2 fietspad 117,66                        100% € 505.533 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 104.158,25 € 104.158,25 € 104.158,25 € 0,00 € 0,00 € 193.058,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Verharding afbouwen (incl. OV) 6.2.5.c (Bro) 49.874                        /m2 woonstraat en voetpad 55,14                           100% € 2.750.219 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 405.698,93 € 405.698,93 € 405.698,93 € 0,00 € 0,00 € 424.174,29 € 0,00 € 1.108.947,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Riolering afbouwen 6.2.5.c (Bro) 5.434                          /m1 128,21                        100% € 696.692 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 105.361,67 € 105.361,67 € 105.361,67 € 0,00 € 0,00 € 101.612,71 € 0,00 € 278.994,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Groen 6.2.5.e (Bro) 97.186                        /m2 groen 1,75                             100% € 170.559 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.736,41 € 21.736,41 € 21.736,41 € 0,00 € 0,00 € 25.580,50 € 0,00 € 79.769,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Water, natuur oevers 6.2.5.c/e (Bro) 2.880                          /m1 16,82                           93,15% € 45.120 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.968,90 € 3.968,90 € 3.968,90 € 0,00 € 0,00 € 3.603,34 € 0,00 € 29.610,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Water, oever 6.2.5.c/e (Bro) 3.280                          /m1 108,70                        93,15% € 332.084 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.747,15 € 60.747,15 € 60.747,15 € 0,00 € 0,00 € 50.622,63 € 0,00 € 99.220,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Water, kade 6.2.5.c (Bro) 1.190                          /m1 819,33                        93,15% € 908.170 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 167.896,97 € 167.896,97 € 167.896,97 € 0,00 € 0,00 € 404.479,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Inrichten (fietsbruggen) 6.2.5.c (Bro) 2                                  /stuk 40.250,00                   100% € 80.500 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.416,67 € 13.416,67 € 13.416,67 € 0,00 € 0,00 € 40.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bomen 6.2.5.e (Bro) 312                             /stuk 335,00                        100% € 104.520 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.400,00 € 13.400,00 € 13.400,00 € 0,00 € 0,00 € 17.420,00 € 0,00 € 46.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Brandkranen 6.2.5.f (Bro) 22                                /stuk 1.000,00                     100% € 22.000 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.333,33 € 3.333,33 € 3.333,33 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Brandblusleiding 6.2.5.f (Bro) 1 post € 100.000,00 81,61% € 81.610 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.049,40 € 13.049,40 € 13.049,40 € 0,00 € 0,00 € 14.628,07 € 0,00 € 27.834,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Duurzame inrichting energie/waterzuivering 6.13.2.b/c (Wro) 535.609                      /m² uitgeefbaar € 1,00 100% € 535.609 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85.286,97 € 85.286,97 € 85.286,97 € 0,00 € 0,00 € 98.717,21 € 0,00 € 181.030,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Nutsvoorzieningen 6.2.5.a (Bro) 535.609                      /m² uitgeefbaar € 1,50 100% € 803.413 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 127.930,45 € 127.930,45 € 127.930,45 € 0,00 € 0,00 € 148.075,81 € 0,00 € 271.545,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entreeweg € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Fietspad afbouwen (incl. OV) 6.2.5.c (Bro) 1.926                          /m2 fietspad € 117,66 81,61% € 184.960 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61.653,23 € 61.653,23 € 61.653,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Verharding afbouwen (incl. OV) 6.2.5.c (Bro) 10.883                        /m2 woonstraat en voetpad € 55,14 81,61% € 489.759 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 163.061,17 € 163.061,17 € 163.061,17 € 0,00 € 0,00 € 575,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Riolering afbouwen 6.2.5.c (Bro) 1.265                          /m1 € 128,21 81,61% € 132.367 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44.074,11 € 44.074,11 € 44.074,11 € 0,00 € 0,00 € 145,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Groen 6.2.5.e (Bro) 8.634                          /m2 groen € 1,75 81,61% € 12.366 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.098,09 € 4.098,09 € 4.098,09 € 0,00 € 0,00 € 71,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bomen 6.2.5.e (Bro) 128                             /stuk € 335,00 81,61% € 34.995 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.113,16 € 9.113,16 € 9.113,16 € 0,00 € 0,00 € 7.655,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Buitenplans € 14.686.615
Herinrichting Ravenseweg / vrijliggend fietspad 6.2.4.e/6.2.5.c (Bro) 1 post € 457.270 100% € 457.270 2019 1 2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 457.270,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Groenzone KB2‐KB3 6.2.4.e/6.2.5.c (Bro) 1 post € 0 100% € 0 2016 1 2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Meerkosten herinrichting Ranvenseweg 6.2.4.e/6.2.5.c (Bro) 1 post € 200.000 100% € 200.000 2019 1 2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Brug over Kanaal door Voorne 6.2.4.e/6.2.5.c (Bro) 1 post € 4.279.275 81,61% € 3.492.333 2016 1 2016 € 0,00 € 0,00 € 1.746.166,25 € 1.746.166,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kruising 6.2.4.e/6.2.5.c (Bro) 1 post € 2.944.095 81,61% € 2.402.687 2016 1 2016 € 0,00 € 0,00 € 1.201.343,53 € 1.201.343,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Oostelijke Randweg (incl. verwerving) 6.2.4.e/6.2.5.c (Bro) 1 post € 8.195.701 81,61% € 6.688.543 2025 1 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.207.000,00 € 4.481.542,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

V&T over buitenplanse civiele kosten Artikel 2.1 plankostenscan 15% over € 9.638.550 100,00% € 1.445.783 2015 11 2025 € 0,00 € 0,00 € 442.126,47 € 442.126,47 € 0,00 € 98.590,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 462.939,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Plankosten € 7.439.438
Plankostenscan 6.2.4.g‐j/6.2.6 (Bro) 1 post € 7.439.438 100% € 7.439.438 2015 1 2015 € 0,00 € 7.439.438,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bijkomende kosten € 1.177.176
Planschade 6.2.4.l (Bro) 1 post € 303.000 100% € 303.000 2016 2 2017 € 0,00 € 0,00 € 151.500,00 € 151.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bijdrage cf. nota kostenverhaal 6.13.6 (Wro) 1 post € 14.324 81,61% € 11.690 2015 1 2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 3.208                          1.091                         873                         873                           1.091                        1.091                          1.091                             873                         € 1.497 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten tbv kwadrant 4 (ex. Inbreng) 6.2.4.f (Bro) 1 post € 862.487 100% € 862.487 2016 10 2025 € 6.751,77 € 27.650,98 € 111.145,46 € 111.145,46 € 177.630,18 € 177.630,18 € 66.484,71 € 12.565,37 € 0,00 € 37.911,22 € 32.711,58 € 100.859,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal nominaal (excl. index en rente) € 84.088.186 € 7.133.800 € 7.589.800 € 8.797.971 € 8.801.179 € 6.732.396 € 7.488.038 € 4.961.187 € 5.108.345 € 3.352.550 € 6.662.665 € 7.145.405 € 10.314.851 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
geïndexeerd € 91.840.061 € 7.133.800 € 7.589.800 € 8.885.515 € 9.066.531 € 7.074.081 € 8.035.265 € 5.443.535 € 5.731.113 € 3.845.895 € 7.815.080 € 8.569.897 € 12.649.548 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Contante Waarde 4,25% € 74.808.983 € 7.133.800 € 7.433.482 € 8.347.732 € 8.170.544 € 6.115.104 € 6.662.817 € 4.329.749 € 4.372.649 € 2.814.666 € 5.486.393 € 5.771.026 € 8.171.021 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Fasering
OPBRENGSTEN Boekwaarde 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

aantal eenh prijs/eenh Toerekenbaarheid totaal
Gronduitgifte € 99.087.576
Bedrijventerrein type 1 6.2.7.a (Bro) 535.609                      m2 € 185,00 100% € 99.087.576 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 9.466.853,49 € 9.466.853,49 € 9.466.853,49 € 9.466.853,49 € 9.466.853,49 € 9.131.341,52 € 9.131.341,52 € 11.163.541,89 € 11.163.541,89 € 11.163.541,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bedrijventerrein type 2 6.2.7.a (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bedrijventerrein type 3 6.2.7.a (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bedrijventerrein type 4 6.2.7.a (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Overig gronduitgifte 1 6.2.7.a (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Overig gronduitgifte 2 6.2.7.a (Bro) ‐                              m2 € 0,00 100% € 0 2016 10 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Overige opbrengsten € 6.345.910
Subsidie Stadsregio (gelabeld aan burg + kruising + ORW) 6.2.7.b (Bro) 1 post € 5.450.000 81,6% € 4.447.766 2016 3 2018 € 0,00 € 0,00 € 3.558.212,49 € 889.553,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subsidie Provincie (gelabeld aan brug + kruising) 6.2.7.b (Bro) 1 post € 0 81,6% € 0 2016 1 2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bijdrage 4e kwadrant aan kosten 6.2.7.c (Bro) 1 post € 1.898.145 100% € 1.898.145 2025 1 2025 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.898.144,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal nominaal (excl. index en rente) € 105.433.487 € 0 € 0 € 13.025.066 € 10.356.407 € 9.466.853 € 9.466.853 € 9.466.853 € 9.131.342 € 9.131.342 € 11.163.542 € 11.163.542 € 13.061.687 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
geïndexeerd € 108.936.568 € 0 € 0 € 13.048.704 € 10.427.497 € 9.585.633 € 9.645.536 € 9.717.878 € 9.443.770 € 9.526.396 € 11.762.982 € 11.880.611 € 13.897.562 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Contante Waarde 4,25% € 85.082.610 € 0 € 0 € 12.258.950 € 9.397.015 € 8.286.184 € 7.998.049 € 7.729.530 € 7.205.282 € 6.972.012 € 8.257.924 € 8.000.483 € 8.977.181 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal Nominaal € 21.345.301 Nominaal ‐€ 7.133.800 ‐€ 7.589.800 € 4.227.095 € 1.555.227 € 2.734.458 € 1.978.816 € 4.505.667 € 4.022.997 € 5.778.791 € 4.500.877 € 4.018.137 € 2.746.836 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Geindexeerd € 17.096.508 Geindexeerd ‐€ 7.133.800 ‐€ 7.589.800 € 4.163.189 € 1.360.966 € 2.511.552 € 1.610.271 € 4.274.342 € 3.712.657 € 5.680.501 € 3.947.901 € 3.310.714 € 1.248.014 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
saldo lopend saldo lopend ‐€ 7.133.800 ‐€ 14.723.600 ‐€ 11.023.203 ‐€ 10.220.111 ‐€ 8.172.136 ‐€ 6.963.106 ‐€ 3.019.270 € 473.293 € 6.094.194 € 10.179.132 € 13.837.694 € 15.602.725 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Rente 4,25% ‐€ 857.463 Rente € 0 ‐€ 462.792 ‐€ 557.874 ‐€ 463.576 ‐€ 401.242 ‐€ 330.506 ‐€ 220.094 ‐€ 59.600 € 137.037 € 347.847 € 517.017 € 636.320 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Eindwaarde 31‐12‐ 2025 € 16.239.045 Eindwaarde ‐€ 7.133.800 ‐€ 15.186.392 ‐€ 11.581.078 ‐€ 10.683.688 ‐€ 8.573.377 ‐€ 7.293.612 ‐€ 3.239.364 € 413.693 € 6.231.231 € 10.526.979 € 14.354.711 € 16.239.045 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Contante waarde 01‐01‐ 2015 4,25% € 10.273.627 Contante waarde ‐€ 7.133.800 ‐€ 7.433.482 € 3.911.218 € 1.226.471 € 2.171.081 € 1.335.232 € 3.399.781 € 2.832.634 € 4.157.346 € 2.771.531 € 2.229.457 € 806.159 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
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Bijlage 10: Plankostenscan 

  



Vragenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 7/9/2015

Gemeente Hellevoetsluis

Projectnaam Kicketrsbloem 3

Projectnummer nvt

Datum prijspeil 1/1/2010

Looptijd project in jaren 13

Aantal werkweken per jaar 42

A Algemeen
1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit ? 11 jaren

2 Wat is de grootte van het exploitatiegebied (netto) ? 76 ha

3 Waar ligt het exploitatiegebied ? historisch gebied

binnenstedelijke locatie

inbreidingslocatie

uitleglocatie

4 Betreft het een herstructureringsopgave ?

B Eigendomsituatie
5 Hoeveel onroerende zaken dienen verworven te worden ? 45 totaal

a waarvan percelen (onbebouwd) 39 stuks

b waarvan woningen 4 stuks

c waarvan (agrarische) bedrijven/winkels/kantoren 2 stuks

d waarvan bijzondere objecten 0 stuks

6 Van hoeveel huur(pacht)ontbindingen is sprake ? 0 stuks

7 Wordt er met een onteigeningsplan gewerkt (administratieve procedure) ?

a zo ja voor hoeveel onroerende zaken ? 45 stuks

b in hoeveel van die gevallen komt het tot een gerechtelijke procedure ? 2 stuks

8 Wordt of is een voorkeursrecht gevestigd ?

C Beoogde programma
9 Wat is het beoogde programma volgens het ruimtelijk besluit ? woningen 0 aantal

bedrijvigheid 535.609 m2 uitgeefbaar

commercieel/retail 0 m2 bvo

maatschappelijk 0 m2 bvo

recreatie 0 m2

D Onderzoeken
10 a Is een Milieu Effect Rapportage (MER) benodigd ?

b Is nader onderzoek nodig naar luchtkwaliteit ? 

c Is aanvullend archeologisch onderzoek nodig ?

d Is saneringsonderzoek nodig naar bodemverontreiniging ?

E Ruimtelijke ordeningsprocedures 

11 Wordt het ruimtelijk besluit opgesteld: 

a middels een globaal uit te werken plan of projectbesluit of projectafwijkingsbesluit ?

Indien sprake is van een globaal uit te werken plan, hoeveel uitwerkingsplannen verwacht u?      Aantal 0

b of middels een gedetailleerd bestemmingsplan ?

12 Of kan gebruik gemaakt worden van een wijziging van het bestemmingsplan ?

13 Maakt dit exploitatieplan deel uit van een groter bestemmingsplan ? 

zo ja, wat is de verhouding in oppervlakte ten opzichte van dit bestemmingsplan ? 0,82

F Civiele en cultuurtechniek
14 Wat is de (te verwachten) bodemgesteldheid in het gebied? Slecht

Normaal

Goed

15 Wat zijn de (te verwachten) sloopkosten? 746.086€                   

16 Is sprake van ophoging danwel voorbelasting?

Indien er opgehoogd/voorbelast wordt,  de volgende vragen invullen:  

a Wordt er integraal of partieel opgehoogd? integraal

partieel

b In hoeveel deelplannen/fasen wordt er opgehoogd/voorbelast? 5 deelplan/fase

c Wat is de te verwachten zettingstijd? 0,5 jaar

d Wat is de hoogte van de voorbelasting? 1,5 m1

17 Wat zijn de (te verwachten) kosten voor bouw en woonrijpmaken ? 13.193.247€              

G Gronduitgifte
18 a hoeveel vrije kavels worden uitgegeven ? 0 stuks

b hoeveel uitgiftecontracten woningbouw verwacht u ? 0 stuks

c hoeveel uitgiftecontracten bedrijvigheid verwacht u ? 30 stuks

d hoeveel uitgiftecontracten commercieel vastgoed verwacht u ? 0 stuks

e hoeveel uitgiftecontracten maatschappelijke voorzieningen verwacht u ? 0 stuks

f hoeveel uitgiftecontracten met gemengde uitgiften verwacht u ? 0 stuks

ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

print

ja nee

ja nee
?

?
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Produkten/activiteitenlijst  

ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 7/9/2015

Gemeente Hellevoetsluis

Projectnaam Kicketrsbloem 3

Projectnummer nvt

invullen! Datum prijspeil 1/1/2010

Looptijd project in jaren 13

Produkt/activiteit

Verwerving
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak

uur per onbebouwde perceel

uur per woning (ook huur/pachtontbinding)

uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor

uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor in herstructurering

uur per byzonder object

uur per byzonder object in herstructurering

1.2 Onteigenen van onroerende zaken

uur per administratieve procedure

uur per gerechtelijke procedure

vast bedrag advocaatkosten per onteigening

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente

uur voor vestiging voorkeursrecht

Stedenbouw

2.1 Programma van Eisen

uur voor opstellen pve

uur bij maatschappelijk programa

2.2 Prijsvraag uur voor organiseren

2.3 Masterplan

uur per woning

uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.4 Beeldkwaliteitsplan

uur per woning

uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.5 Stedenbouwkundig plan

uur per woning

uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

uur bij maatschappelijk programa

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte

uur per woning

uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

Ruimtelijke ordening
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit

uur per globaal uit te werken plan of project (afwijkings)besluit

uur per uitwerkingsplan 

uur per gedetailleerd bestemmingsplan

3.2 Opstellen en procedure wijziging uur per wijziging

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan uur per plan

Civiele en cultuur techniek
4.1 Planontwikkeling uur per week

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 

% over sloopkosten

uren en bedragen per activiteit ophogen/voorbelasten

% over bouw en woonrijpmaken

Landmeten/vastgoedinformatie
5.1 Kaartmateriaal uur per week

Communicatie
6.1 Omgevingsmanagement

Uur per week 

kosten gemid per jaar woningbouw

kosten gemid per jaar bedrijvigheid/commercieel

Gronduitgifte
7.1 Gronduitgiftecontracten

uur per contract vrije kavel

uur per contract overige woningbouw

uur per contract bedrijvigheid

uur per contract commercieel vastgoed

uur per contract maatschappelijke voorzieningen

uur per contract gemengde uitgiften

Management
8.1 Projectmanagement uur per week

8.2 Projectmanagementassistentie uur per week

Planeconomie
9.1 Planeconomie uur per week

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

print

ja nee

ja nee
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Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 7/9/2015 Complexiteit 117%

Gemeente Hellevoetsluis

Projectnaam Kicketrsbloem 3

Projectnummer nvt

Datum prijspeil 1/1/2010

Looptijd project in jaren 13

euro's

Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 6.620                866.400€                      12%

1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 1.610                 193.200€                      3%

1.2 Onteigenen van onroerende zaken 4.950                 666.000€                      9%

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente 60                      7.200€                          0%

Stedenbouw 6.360                763.242€                      11%

2.1 Programma van Eisen -                     -€                              0%

2.2 Prijsvraag -                     -€                              0%

2.3 Masterplan -                     -€                              0%

2.4 Beeldkwaliteitsplan 1.339                 160.683€                      2%

2.5 Stedenbouwkundig plan 2.343                 281.194€                      4%

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 2.678                 321.365€                      4%

Ruimtelijke Ordening 906                   108.669€                      2%

3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 594                    71.319€                        1%

3.2 Opstellen en procedure wijziging -                     -€                              0%

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 311                    37.350€                        1%

Civiele en cultuur techniek 1.595                2.710.930€                   38%

4.1 Planontwikkeling 1.595                 161.119€                      2%

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 2.549.811€                   35%

Landmeten/vastgoedinformatie 1.061                96.509€                        1%

5.1 Kaartmateriaal 1.061                 96.509€                        1%

Communicatie 638                   216.375€                      3%

6.1 Omgevingsmanagement 638                    216.375€                      3%

Gronduitgifte 1.200                146.400€                      2%

7.1 Gronduitgiftecontracten 1.200                 146.400€                      2%

Management 14.848              1.758.370€                   24%

8.1 Projectmanagement 8.484                 1.179.317€                   16%

8.2 Projectmanagementassistentie 6.363                 579.053€                      8%

Planeconomie 4.242                517.542€                      7%

9.1 Planeconomie 4.242                 517.542€                      7%

totaal 37.469      7.184.438€        100%

print
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Bijlage 11: Berekening exploitatiebijdragen 
per eigenaar 
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Eigenaar Aantal eenheden Bedrag per eenheid 
Bruto exploitatie 
bijdrage Inbrengwaarde 

Netto exploitatie 
bijdrage 

Diaconie PGV         18.058 € 129,64 € 2.341.171,47 € 813.848,90 € 1.527.322,57 

F.M. de Lange*                     - € 129,64 € 0,00 € 378.463,28 € 0,00 

Gemeente Hellevoetsluis             88.454 € 129,64 € 11.467.560,43 € 7.174.141,87 € 4.293.418,56 

 Kickersvoet B.V.                224.199 € 129,64 € 29.066.001,15 € 12.872.616,84 € 16.193.384,31 

06. Kickersvoet II B.V.                   9.622 € 129,64 € 1.247.415,29 € 770.693,06 € 476.722,23 

S. van Balen                    462 € 129,64 € 59.877,32 € 516.151,57 -€ 456.274,25 

W. Biesheuvel                   3.684 € 129,64 € 477.566,58 € 622.427,28 -€ 144.860,71 

W. Biesheuvel en F.M. de Lange                 24.674 € 129,64 € 3.198.890,37 € 1.782.908,80 € 1.415.981,57 

W.C. Toledo                 76.623 € 129,64 € 9.933.766,77 € 4.012.952,65 € 5.920.814,12 

W.J. Scheygrond                 81.997 € 129,64 € 10.630.395,34 € 5.095.778,84 € 5.534.616,50 

Waterschap Hollandse Delta                   7.835 € 129,64 € 1.015.723,52 € 1.886.748,40 -€ 871.024,88 

Totaal      535.609   € 69.438.368,23  € 35.926.731,49 € 33.890.100,02 

 Het perceel van F.M. de Lange heeft geen uitgeefbare gronden doch alleen openbare ruimte. De gronden dienen te worden aangekocht t.b.v. de 
openbare ruimte. 


