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Samenvatting 
 
Aanleiding  
Op 20 december 2016 is de ontwerp-gebiedsvisie Sportlaan e.o. door het college vastgesteld. Vervolgens is de 
inspraak op de gebiedsvisie gestart. Daarnaast is op 18 januari 2017 een opiniërende raadsbrede vergadering 
gehouden waarbij de ontwerp-gebiedsvisie is besproken. Naar aanleiding van de door de raad genoemde 
aandachtspunten en de vele inspraakreacties is de definitieve gebiedsvisie opgesteld.   
 
Doelstelling van de gebiedsvisie 
Het plangebied Sportlaan e.o. maakt al langer deel uit van de Visie op Verbeterlocaties in Hellevoetsluis. 
Gestreefd wordt naar een verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, waarbij de bedrijfsmatige 
bebouwing zoveel mogelijk wordt teuggedrongen en ruimte ontstaat voor herontwikkeling van het gebied met 
stedelijke voorzieningen in de vorm van een nieuw sportcomplex, met een recreatief zwembad en sporthal, en een 
Integraal Kind Centrum (IKC), in combinatie met voornamelijk woningbouw, groen en water. 
 
Integrale visie  
De gebiedsvisie is een integraal opgesteld document, waarbij meerdere beleidsaspecten een rol hebben 
gespeeld, zoals o.a. onderwijs, sport, wonen, stedenbouw, verkeer, water, groen en duurzaamheid. De 
opmerkingen gemaakt tijdens de raadsbrede vergadering op 18 januari 2017 zijn verwerkt in deze aangepaste 
gebiedsvisie. Daarnaast zijn ook meegenomen de aanpassingen naar aanleiding van de inspraakreacties op de 
ontwerp-gebiedsvisie. 
 
Aanpassingen naar aanleiding van de inspraakreacties en opmerkingen van de raad 
De inspraakreacties hebben veelal geleid tot nadere uitwerking van de planvorming, zonodig in combinatie met 
voorafgaand onderzoek. Voor de verkeersafwikkeling en dan met name de oplossing voor de vele fietsers die het 
autoverkeer kruisen zijn twee verschillende oplossingen onderzocht. Elk van de oplossingen voldoet aan de eisen 
van een goede afwikkeling van het fiets- en autoverkeer van en naar de woningen op het Vermaat-terrein en naar 
het IKC en het sportcomplex.  
- Het parkeren voor zowel de nieuwe woningen als de beide gemeentelijke voorzieningen wordt volgens de 
geldende parkeernorm in de plannen opgenomen. Er zal dus geen sprake zijn van auto's die in aangrenzende 
wijken hoeven te parkeren. Overigens was hierin al voorzien in de ontwerp-gebiedsvisie. Wat betreft de 
aangrenzende wijken en in het bijzonder de Wilhelminastraat, zal worden bekeken of er zich in de verdere 
planvorming mogelijkheden voordoen om tot een oplossing van het parkeerprobleem daar te komen.  
- Voor wat betreft de hoogbouw op het Helvoetterrein kan worden gesteld dat het plan sowieso uitgaat van 
overwegend grondgebonden woningen die de drie lagen niet zullen overschrijden. Verder van de bestaande 
woningbouw af kan gedacht worden aan appartementen, maar met een beperkte, acceptabele hoogte waardoor 
de bestaande woningen geen hinder ondervinden. De plannen voor het Helvoetterrein dienen nog vorm te krijgen. 
- Wateroverlast is op dit moment een probleem van dit gebied. Ten behoeve van de verdere uitwerking van de 
gebiedsvisie naar concrete bouwplannen wordt momenteel een masterplan opgesteld, waarin nadrukkelijk met 
een goede water- en groenstructuur rekening wordt gehouden. 
- Het IKC is verder van de Amnesty Internationallaan geprojecteerd. Door een gewijzigde opzet van het parkeren 
langs de singel komt de speelplaats gedeeltelijk meer achter het gebouw te liggen.    
 
De raad heeft met name aandacht gevraagd om bij de verdere uitwerking van de gebiedsvisie rekening te houden 
met de volgende aspecten: een veilige afwikkeling van het verkeer en voldoende parkeerplaatsen, duurzaamheid 
en milieu, voldoende groen, een goede afwatering van het visiegebied en goede communicatie met omwonenden, 
eventueel met inzet van het burgerpanel. Het valt op dat deze aandachtspunten een grote overlap vertonen met 
de inspraakreacties vanuit de omwonenden en de ontwikkelende partijen. 
 
Algemene planomschrijving gebiedsvisie 
Het plangebied Sportlaan e.o. bevindt zich centraal in Hellevoetsluis en is gelegen langs een belangrijke 
hoofdontsluitingsweg, de Amnesty Internationallaan. Functioneel gezien wordt het gebied met name gekenmerkt 
door twee grote bedrijfsterreinen van de Rubberfabriek Helvoet (nr1) en het Vermaatterrein (nr2). Hiernaast 
bevindt zich in het visiegebied ook een aantal belangrijke maatschappelijke voorzieningen op gemeentegrond, 
zoals sportcomplex de Eendraght (nr.4), met zwembad en sporthal en een tweetal scholen (nr. 5), welke een 
nieuwe plek moeten krijgen binnen het visiegebied.  
De gebiedsvisie gaat op hoofdlijnen uit van herontwikkeling op de volgende drie locaties: 

- gefaseerde herontwikkeling van het terrein Vermaat, deels aangewezen als voorzieningencluster  
- herontwikkeling van een gedeelte van het terrein van Helvoet en Lekkerkerk  
- en herontwikkeling van de huidige locatie de Eendragt en de twee scholen aan de Schoolslag.    

 
 
Herontwikkeling Vermaatterrein (nr2) 
Voor het terrein Vermaat wordt in de gebiedsvisie uitgegaan van een gefaseerde herontwikkeling. Gestart zal 
worden met de herontwikkeling van het terrein ten oosten van de ontsluitingsweg, waarbij het garagebedrijf plaats 
zal maken voor een groene entree en de realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC). Voor het IKC wordt 
uitgegaan van een duurzaam gebouw in twee bouwlagen met een (deels) openbaar schoolplein met veel groen.   
Het parkeerterrein is in de nu voorliggende definitieve gebiedsvisie verplaatst  naar de oostzijde van de plot, in de 
vorm van laanparkeren langs de singel. Dit maakt het mogelijk om de ruimte tussen het IKC en het achterliggende 
sportcomplex groen in te richten en door beide voorzieningen kan worden gebruikt. Tevens ontstaat er meer 
ruimte tussen het sportcomplex en de karakteristieke booghallen van Helvoet, wat het mogelijk maakt om een 
doorgaande groenstructuur te realiseren die zorgt voor samenhang binnen de buurt.  Ook voor het sportcomplex 
(circa 10 meter hoog) geldt dat het goed zichtbaar is vanaf de AI-laan en dat het een duurzaam en mooi gebouw 
moet worden met een uitnodigende uitstraling. De exacte plek en de uitstraling van de gebouwen zullen nog nader 
worden uitgewerkt in samenspraak tussen de architect en de stedenbouwkundig supervisor (gemeente).  
Streven is om ten westen van de ontsluitingsweg te starten met herontwikkeling naar woningbouw. Voor de eerste 
fase zijn programmatisch gezien maximaal 90 woningen beschikbaar tot 2020. Gedacht wordt voornamelijk aan 
appartementen langs de AI-laan met een stedelijke uitstraling in combinatie met groen en water. Het meest 
westelijke deelgebied van het Vermaatterrein zal in het bestemmingsplan voorlopig nog een bedrijfsmatige 
bestemming houden, vanwege een tekort aan woningbouwprogramma. Dit gebied heeft voor de gemeente wel 
prioriteit om verdere ontwikkeling met woningen en stedelijke voorzieningen te realiseren. Detailhandel en horeca 
zijn binnen het plangebied in principe niet mogelijk binnen provinciaal en gemeentelijk beleid.  

 
Herontwikkeling gemeentegrond (nr 4,5)  
Na realisering van het nieuwe sportcomplex en het Integraal Kind Centrum worden de huidige gebouwen van de 
scholen en het sportcomplex gesloopt. Dit zal naar verwachting in de loop van 2019 en 2020 plaatsvinden. Het 
vrijkomend gebied wordt herontwikkeld als woningbouwlocatie met veel groen en water. De gedachten gaan op 
die plek uit naar circa 20-25 kavels waarop vrijstaande woningen kunnen worden ontwikkeld of mogelijk 
geschakelde woningen. Afhankelijk van de belangstelling en afname van de kavels zal de ontwikkeling van deze 
plot in de periode van 2020 t/m 2023 plaatsvinden. 
 
Herontwikkeling terrein Helvoet en Lekkerkerk(nr. 1,3) 
Streven is om ook het braakliggende terrein van Helvoet, ten oosten van de ontsluitingsweg mee te nemen in de 
opwaardering van het visiegebied. Het bedrijfspand ten westen van de weg blijft voorlopig nog bestaan. In overleg 
met de grondeigenaar zal nader worden gekeken naar de programmatische invulling van het oostelijke gebied. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van circa 50 woningen.  
 
Verkaveling deelgebieden 
De uiteindelijke verkaveling, de woningbouwtypologie en de uitstraling van de bebouwing en het openbaar gebied 
zullen nog nader worden onderzocht en uitgewerkt in samenspraak met de grondeigenaren. Vanuit dit nog op te 
stellen Masterplan zullen randvoorwaarden worden meegegeven om te komen tot een samenhangend stedelijk 
gebied.  Deze randvoorwaarden vormen een richtinggevend kader voor de toekomstige uitwerking van de 
deelgebieden, waarbij met name de structurerende elementen en de beeldkwaliteit een belangrijke rol spelen. 
Hierbinnen dient sprake te zijn van een flexibel kader om goed in te kunnen spelen op de actuele vraag en 
behoeftes.  
Om te voorkomen dat verkeerde verwachtingen ontstaan is ervoor gekozen om geen verkavelingssuggesties op te 
nemen in de gebiedsvisiekaart. Dit zal ook worden uitgewerkt in het Masterplan.  
 
Scope 
De gebiedsvisie richt zich uiteindelijk op de herontwikkeling van het totale visiegebied. Hierbij kan qua tijdspad een 
onderverdeling worden gemaakt in de volgende deelontwikkelingen: 

- Gestart zal worden met realisatie van het voorzieningencluster op het terrein van Vermaat en de realisatie 
van 90 woningen aansluitend op het voorzieningencluster.  

- De overige herontwikkeling van het terrein van Vermaat zal op langere termijn plaatsvinden afhankelijk 
van de beschikbare programmering.  

- Voor het terrein van Helvoet en Lekkerkerk zijn circa 50 woningen gereserveerd. In overleg met de 
grondeigenaren zal de planning van ontwikkeling nog nader worden bepaald.  

- Herontwikkeling van gemeentegrond, grenzend aan de Sportlaan speelt op de middellange termijn (over 
circa 5 jaar), na nieuwbouw van het IKC en het sportcomplex en sloop van de bestaande panden.  
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1. Inleiding    
 

 
1a. Plan van aanpak 

 
Het plan van aanpak om te komen tot de gebiedsvisie Sportlaan is vastgesteld door het college. De werkwijze is 
hetzelfde als bij het opstellen van de ontwerp-gebiedsvisie. 
Voor het opstellen van de gebiedsvisie is een multidisciplinair projectteam samengesteld. Zowel de inhoudelijke 
invulling als de procesmatige begeleiding is geborgd door de diverse disciplines en de betrokken projectleiders 
van IKC en Sportcomplex in een werkgroep wekelijks bij elkaar te laten komen. In de werkgroep worden de 
diverse werkzaamheden onderling afgestemd. Daarnaast is voor het bewaken van de voortgang en het 
voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming een stuurgroep ingesteld. De stuurgroep bestaat uit de betrokken 
portefeuillehouders (wethouders Van Lith en Den Brok), de afdelingshoofden van SaLeZa en ROB en de voorzitter 
van de werkgroep, de strategisch adviseur van de afdeling ROB. Wethouder van Lith zit als wethouder 
gebiedsontwikkeling de stuurgroep voor. Om goed op het proces te zitten komt de stuurgroep om de drie weken 
bij elkaar. De agenda van de stuurgroep wordt voorbereid door de voorzitter van de werkgroep en de voorzitter 
van de stuurgroep. Op deze wijze is bestuurlijk-ambtelijke coördinatie verzekerd.  
Voor het vervolgproces zal de projectstructuur daar waar nodig op de nieuwe projectfase (realisatie) worden 
aangepast.  
 

 
 
1b. Strategische programmering van stedelijke voorzieningen 
 
Op 21 april 2016 is de visie op de strategische programmering van stedelijke voorzieningen vastgesteld door de 
gemeenteraad. In deze visie is aangegeven dat er in 2016 twee zogenaamde “clusters” worden uitgewerkt in 

concrete gebiedsvisies. De gebiedsvisie Sportlaan e.o. is hier de eerste van. Na het vaststellen van de definitieve 
gebiedsvisie Sportlaan e.o. zal een start worden gemaakt met het opstellen van de gebiedsvisie 
Woordbouwerplein/Struytse Hoeck.  De start van deze gebiedsvisie staat nu gepland voor de tweede helft van 
2017. 
 

 
1c. Visie op Verbeterlocaties 

 
Het plangebied Sportlaan e.o. maakt deel uit van de Visie op Verbeterlocaties in Hellevoetsluis. Het doel van deze 
visie is te komen tot verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, waarin ook het sociaal domein 
een belangrijke rol speelt. De actualisering van de Visie op Verbeterlocaties is vastgesteld door de raad op 29 
oktober 2015. Streven is om het plangebied Sportlaan e.o. op te waarderen waarbij de bedrijfsmatige bebouwing 
zoveel mogelijk wordt teuggedrongen en ruimte ontstaat voor herontwikkeling met stedelijke voorzieningen in het 
hart van Hellevoetsluis in combinatie met woningbouw en voldoende groen en water.    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Overzicht gebiedsvisies strategische programmering van voorzieningen 2016 
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Foto’s huidige situatie plangebied Vermaat, Helvoet en Sportlaan  
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2. Omschrijving huidige situatie  
 

 

2a. Ligging visiegebied Sportlaan e.o. en beleving van het gebied 

 

Het visiegebied Sportlaan e.o. ligt centraal in Hellevoetsluis en wordt globaal begrensd door de Amnesty 

Internationallaan aan de zuidzijde, De Rijksstraatweg aan de westzijde en de Moriaanseweg-Oost aan de 

noordzijde. Aan de oostzijde wordt het gebied begrensd door de achterkanten van de woningen aan de 

Triathlonweg en het Handbalpad.  

Het plangebied wordt overwegend gekenmerkt door grote bedrijfshallen en deels braakliggend terrein van de 

Rubberfabriek Helvoet en het Vermaatterrein. Rond de Sportlaan wordt de sfeer vooral bepaald door het huidige 

sportcomplex, de twee basisscholen en het grote oppervlakte aan verharding t.b.v. het parkeren Op dit moment is 

er geen sprake van doorgaande openbare verbindingen tussen de omliggende hoofdwegen en ontbreken 

doorgaande watergangen en groenstructuren die het gebied kwaliteit kunnen geven. Wat tot slot opvalt is dat het 

gebied erg naar binnen is gekeerd en grotendeels wordt omsloten door achterkanten van gebouwen en woningen.  

 
 
2b. Eigendomssituatie, huidige gebruik en ambitie grondeigenaren   

 

1. Terrein Helvoet (1) 
Het terrein van Helvoet is in het vigerende bestemminsplan bestemd als bedrijfsterrein. Ambitie van 
Helvoet is om de bedrijfsvoering zo compact mogelijk te organiseren rond de hallen ten westen van de 
interne ontsluitingsweg (zie luchtfoto). Voor het terrein ten oosten van de ontsluitingsweg wordt gestreefd 
naar herontwikkeling met woningbouw, water en groen.  
 

2. Terrein Vermaat (2) 
Ook het terrein van Vermaat is in het vigerende bestemmingsplan bestemd als bedrijfsterrein.  
Het terrein wordt gekenmerkt door een gemengde bedrijvenstrip langs de AI-laan, met o.a. een 
garagebedrijf, een zeilmakerij/stoffeerderij, interieurbouw, buurtzorg, een kappersbedrijf en een 
makelaarskantoor. Langs de Rijksstraatweg bevindt zich nog een autodealer/garage. Aan de achterzijde 
van het terrein ligt tot slot nog een groot aantal garageboxen, niet zichtbaar vanaf de openbare weg.  
Streven van de eigenaren is om op termijn de gehele uitstraling van het gebied op te waarderen door 
middel van herontwikkeling met hoofdzakelijk woningbouw in combinatie met stedelijke voorzieningen en 
mogelijk ook commerciële voorzieningen in de plint langs de AI-laan. Gestreefd wordt tevens naar het 
realiseren van een groene entree en water.  
 

3. Terrein Lekkerkerk (3) 
Huidig gebruik: het terrein Lekkerkerk heeft in het vigerende bestemmingsplan een bedrijfsmatige 
bestemming, maar is niet meer als zodanig in gebruik. Het terrein is gelegen aan de Moriaanseweg oost 
en grenst aan de Molenweg. Aan de zuidzijde grenst de kavel aan het terrein van Helvoet. Op het terrein 
van Lekkerkerk staan meerdere gebouwen, waaronder een voormalige bedrijfswoning en een grote 
schuur/boerderij, voorheen in gebruik als loonbedrijf.  
Ook voor dit gebied wordt door de eigenaar gestreefd naar herontwikkeling met woningbouw, waarbij de 
huidige bebouwing vooralsnog zal worden gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw. 
 

4. Gemeentegrond, entreegebied ter hoogte van de Sportlaan en de Schoolslag (4,5) 
Het huidige gebruik van het entreegebied is zeer divers en heeft een wat rommelige uitstraling. Ten 
westen van de Sportlaan bevinden zich de volgende functies: Stichting Push, het trafostation van Stedin, 
notariskantoren, een winkel en een maatschappelijke voorziening voor dagbesteding. Aan de andere zijde 
van de Sportlaan ligt een groot verhard oppervlak aan parkeerterrein en een vijftal maatschappelijke 
gemeentelijke voorzieningen, te weten:  
- Het zwembad en sporthal De Eendraght (nr.4 op de kaart)  
- De Hendrik Boogaardschool (5a) 
- De Montessorischool inclusief de Kinderkoepel (5b) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uitganspunt is om de twee basisscholen en de Kinderkoepel samen te voegen tot een nieuw Integraal 
Kindcentrum (IKC) centraal in het visiegebied. Ook basisschool De Bron zal deel gaan uitmaken van het IKC.   
Voor wat betreft het zwembad is gebleken dat het huidige gebouw niet meer voldoet aan de huidige eisen. De 
raad heeft haar voorkeur uitgesproken voor een nieuw sportcomplex, met een recreatief zwembad en een 
sporthal, in plaats van renovatie.  
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3. Ruimtelijke analyse van kansen en knelpunten   
 
Het visiegebied Sportlaan e.o. is in de Visie op Verbeterlocaties dd. 2010, opgenomen als een belangrijke 
verbeterlocatie. Het streven is al enige tijd om de bedrijvigheid, die hier van oudsher is gevestigd, zoveel mogelijk 
terug te dringen en de uitstraling van het gebied te verbeteren in aansluiting op de omgeving. Voor zowel het 
terrein van Vermaat als het braakliggende terrein van Helvoet en Lekkerkerk wordt gestreefd naar herontwikkeling 
en opwaardering van het huidige beeld met hoofdzakelijk woningbouw, stedelijke voorzieningen, groen en water. 
Ook voor het gemeentelijke grondgebied wordt gestreefd naar een verbetering van de uitstraling in aansluiting op 
de omliggende woningen en het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Hieronder zijn puntsgewijs de belangrijkste 
kansen en knelpunten/aandachtspunten voor herontwikkeling aangeven.  
 
 
Kansen  
- Terugdringen van bedrijfsterrein met bijbehorende milieucontouren uit de ‘kern’ van Hellevoetsluis. 
- Verbeteren van de uitstraling van het terrein van Vermaat richting de AI-laan en deels richting de 

Rijksstraatweg, twee hoofdontsluitingswegen. 
- Verbeteren van de uitstraling van het terrein van Helvoet richting de Sportlaan. 
- Verbeteren van de uitstraling van het terrein van Lekkerkerk richting de Moriaanseweg.  
- Het realiseren van nieuwe stedelijke voorzieningen centraal in Hellevoetsluis en dichtbij haltes van openbaar 

vervoer.  
- Het realiseren van ruimtelijke kwaliteit en daarmee het verbeteren van de woonkwaliteit, in de vorm van het 

aanleggen van meer openbaar groen, water en spelen (zie ook hoofdstuk 7d. Lemononderzoek) 
- Het benutten van kansen op het gebied van duurzaamheid, natuur inclusief bouwen en klimaatadaptatie.  
- Het mogelijk maken van een nieuwe ontsluitingsweg voor de Meubelpromenade met een directe aansluiting 

op de AI-laan. 
- Het aanleggen van veilige fietsroutes vanaf de Moriaanseweg en vanaf de AI-laan naar o.a. het IKC. 
- Bij herontwikkeling van het terrein van Vermaat ontstaat de mogelijkheid om ook een 

langzaamverkeersverbinding (voor fietsers en voetgangers) te creëren vanaf de Rijksstraatweg het plangebied 
in. Tevens schept dit kansen voor het mogelijk deels oplossen van het parkeerprobleem van de 
Wilhelminastraat.  

  
 
Knelpunten /aandachtspunten 
- Aandachtspunt vormen met name de milieucontouren rond de (voorlopig) nog te handhaven bedrijfsterreinen. 
- Ook rond het trafostation van Stedin en rond het rioolgemaal ligt een milieucontour. 
- Anderzijds dient ook rekening te worden gehouden met richtafstanden voor geluid rond het nieuw te bouwen 

sportcomplex (30 m) en het IKC (10 m). 
- Ondergrondse kabels en leidingen. 
- Private belangen van (grond)eigenaren en ondernemers. 
- Realiseren van voldoende waterberging. 
- Programmering, vanuit provinciaal beleid gelden richtlijnen voor met name woningbouwaantallen, het 

toevoegen van detailhandel en kantoren.  Deze laatste twee zijn in principe niet mogelijk binnen het 
plangebied. 

 
De gemaakte opmerkingen door de raad, wat betreft de verkeersveiligheid, het realiseren van voldoende 
parkeerplaatsen voor de voorzieningen, voldoende groen, een goede afwatering van het visiegebied en goede 
communicatie met omwonenden worden hier nog aan worden toegevoegd. In de voorliggende definitieve 
gebiedsvisie zij bovenstaande aandachtpunten nader onderzocht.  
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4. Toekomstige ontwikkeling en ambitie van stedelijke voorzieningen 
 
 
4a. IKC    
 
In de openbare vergadering van 4 juli 2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente Hellevoetsluis het Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs- en Welzijnsvoorzieningen 2013-2017 (hierna: IHP) vastgesteld. In het IHP wordt een 
nieuwbouwlocatie voorgesteld bij de Schoolslag/Sportlaan. Op deze locatie is een nieuwbouw voorzien die de 
huidige accommodaties van CBS de Bron en OBS Montessorischool vervangt. 
 
Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden over het totale beoogde programma van het Integraal Kindcentrum 
(IKC), waarbij naast de bovengenoemde scholen tevens de Hendrik Boogaardschool is toegevoegd. Het IKC moet 
huisvesting bieden aan de volgende gebruikers: 

 OBS Montessori 

 CBS De Bron (Christinaplaats) 

 RKBS Hendrik Boogaard (Sportlaan) 

 De Kinderkoepel 
 
Het programma van eisen voor de nieuwbouw is in concept gereed. Uitgangspunt in dit programma van eisen is 
een totale ruimtebehoefte van ca. 4.381 m2 BVO. De footprint voor de school bedraagt ca. 2.235 m2, uitgaande 
van het realiseren van de school in twee bouwlagen. 
 
Enkele belangrijke uitgangspunten voor het IKC zijn: 

 Vormgeven van de doorlopende leerlijn (0-12 jaar); 

 Duurzaam en innovatief ontwerp; 

 Gebruik van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen; 

 Goed binnenklimaat; 

 De school en omgeving zijn veilig (o.a. logistiek en looproutes); 

 Overzichtelijk gebouw en omgeving; 

 Gymlokaal op loopafstand; 

 De groenvoorzieningen en infrastructuur maken onderdeel uit van het IKC. 
 
De start van de bouw is beoogd  in 2018. Het IKC wordt opgeleverd en in gebruik genomen voor  
1 september 2019. 
 
 
Kinderkoepel  
De kinderopvanginstelling is thans gehuisvest in een semi-permanente huisvesting van ongeveer 800 m2 aan de 
Schoolslag. Gezien het recente bouwjaar is onderzocht of het technisch, functioneel en economisch mogelijk is 
om deze voorziening te verplaatsen naar een andere locatie binnen de gemeentegrenzen van Hellevoetsluis. Uit 
het onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om de voorziening, indien wenselijk, te verplaatsen naar een andere 
locatie buiten het visiegebied.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
4b. Sportcomplex   

 
In de commissie vergadering van 12 oktober 2016 heeft de commissie WWR een voorkeur uitgesproken voor 
variant 3. Deze variant gaat uit van de bouw van een geheel nieuw sportcomplex, bestaande uit een sporthal, 
zwembad (inclusief recreatief) en optioneel een sportschool. Specifiek betekent dit de volgende configuratie: 
- Sporthal met drie haldelen; 
- Wedstrijdbad met 5 banen en diep gedeelte voor duikplank en duikverenigingen;             
- Doelgroepenbad van 15 x 10 meter met een beweegbare bodem en inrijdgedeelte voor rolstoelers; 
- Recreatief zwembad met o.a. glijbaan, whirlpool en baby-, peuter-, kleutergedeelte.  
- Horeca met droog en nat gedeelte; 
- Voldoende bergruimte voor duikverenigingen, reddingsbrigade en overige vaste huurders; 

 
Gelet op de voorkeur van de raadscommissie WWR voor variant 3, zal in het eerste kwartaal van 2017 een 
programma van eisen (functioneel en exploitatie) worden opgesteld, een investerings- en exploitatiebegroting en 
een aanbestedingsadvies.  
 
Met betrekking tot de sportschool zal nog nader worden onderzocht of het toevoegen van een sportschool aan het 
nieuwe sportcomplex tot de mogelijkheden behoort. Daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat er uitgegaan 
wordt van een kostendekkende huur en het beperken van risico’s. 
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 Overzichtskaart definitieve gebiedsvisie Sportlaan e.o. 



 
 

5. Planomschrijving gebiedsvisie 
 
5a. Voorkeursscenario ontwerp-gebiedsvisie 
 
Voor de situering van het IKC en het sportcomplex zijn in het kader van de ontwerp gebiedsvisie verschillende 
modellen en scenario’s onderzocht. Hierbij is, naast aspecten als uitstraling en bereikbaarheid, onder ander ook 
rekening gehouden met de verdeling van grondeigendommen, de financiële consequenties en de risico’s voor 
gemeentelijke herontwikkeling. Uiteindelijk is gekozen voor ‘scenario 5’ waarin zowel het sportcomplex en het IKC 
op het terrein van Vermaat zijn gesitueerd, ten oosten van de huidige ontsluitingsweg van het terrein. Gebleken is 
dat het vanuit meerdere aspecten wenselijk is om de voorzieningen te concentreren op een locatie, vanuit 
financieel oogpunt, realisatie/bouw, gebruik en exploitatie, duurzaamheid en efficiënt ruimtegebruik, denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een grote mate van verantwoord dubbelgebruik van de parkeerplaatsen. Voordeel van de 
situering van de voorzieningen op het huidige terrein van Vermaat is dat de voorzieningen op een zichtlocatie aan 
de Amnesty Internationallaan komen te liggen en dat geen sprake is van bestaande woningen in de directe 
omgeving. Voor wat betreft de bereikbaarheid van de locatie is het voordelig dat het gebied direct kan worden 
ontsloten vanaf de AI-laan, een hoofdontsluitingsroute voor auto’s en fietsers, en de aanwezigheid van een halte 
voor openbaar vervoer op loopafstand.  
 

 
5b. Verdieping van ontwerp-gebiedsvisie naar definitieve gebiedsvisie en Masterplan 
 
De ontwerp gebiedsvisie geeft voor de verschillende deelgebieden inzicht in de programmatische verdeling van 
functies en aantallen en geeft tevens een eerste impressie van de uitstraling van het voorzieningencluster. Voor 
het vervolgproces is het met name van belang om het overkoepelende visiegebied niet uit het oog te verliezen en 
om de deelprojecten vanuit een bredere scope te blijven benaderen. Dit zorgt uiteindelijk voor samenhang in de 
buurt en herkenbaarheid. Om dit te bereiken is gelijktijdig met het opstellen van de definitieve gebiedsvisie reeds 
gestart met het opstellen van een Masterplan voor het totale visiegebied. In het Masterplan wordt met name 
aandacht besteed aan de structurerende elementen binnen het totale visiegebied, zoals de waterstructuur, de 
groenstructuur en langzaamverkeerroutes. Behalve dat deze elementen een rol spelen als het gaat om 
waterberging of de bereikbaarheid van de voorzieningen zijn ze van groot belang voor samenhang en de beleving 
van de buurt. Op dit moment is sprake van naar binnen gekeerde terreinen die weinig relatie hebben met elkaar of 
met de omgeving. Streven is om deze gesloten opzet om te draaien en de gebieden met elkaar te verbinden door 
groen- en waterstructuren te realiseren door het hart van het gebied. Ook de langzaamverkeersverbindingen 
zullen zoveel mogelijk worden gekoppeld aan het groen en het water, zodat er vanuit de omgeving aantrekkelijke 
en veilige wandel- en fietsroutes ontstaan richting onder andere het voorzieningencluster. De conceptuele 
benadering voor wat betreft groen, water en langzaamverkeer is op hoofdlijnen vast opgenomen in de definitieve 
gebiedsvisiekaart. In hoofdstuk 6 worden de verschillende structurerende elementen nader omschreven. De 
bijbehorende conceptuele kaartjes geven vast een doorkijk naar het Masterplan.  
 
 
 
5c. Planomschrijving  
 
Herontwikkeling locatie Vermaat 
Voor het terrein Vermaat wordt uitgegaan van een gefaseerde herontwikkeling. Gestart zal worden met de 
herontwikkeling van het deelgebied ten oosten van de ontsluitingsweg, waarbij het garagebedrijf plaats zal maken 
voor een groene entree en de realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC). Voor het IKC wordt uitgegaan van 
een duurzaam en statig gebouw in twee bouwlagen gericht op de Amnesty Internationallaan. Anderzijds is het ook 
van belang om rekening te houden met de kleinere schaal en de beleving van het kind.  Voor het schoolplein 
wordt gestreefd naar een (deels) openbaar schoolplein met veel groen. Streven is om het schoolplein deel te laten 
uitmaken van de buurt. Mogelijk dat voor de jongste kinderen rekening moet worden gehouden met een aparte, 
meer beschutte buitenruimte. Dit zal tezamen met de situering van de fietsenstallingen worden meegenomen in de 
ontwerpfase van het IKC. 
In afwijking op de ontwerp gebiedsvisie is het parkeerterrein, wat eerder tussen de voorzieningen was bedacht, 
verschoven naar de oostzijde van het terrein, in de vorm van ‘laanparkeren’ langs de groene singel. Voordelen 
hiervan zijn:  
- er ontstaat ruimte voor groen tussen het IKC en het Sportcomplex waar beide voorzieningen mogelijk gebruik 
van kunnen maken, denk aan zicht op groen vanuit de leslokalen en vanuit het zwembad, speelveld of mogelijk 
zelfs een ligweide. 
- er ontstaat een logische parkeer- en ontsluitingsroute rond het voorzieningencluster (zie themakaartje verkeer).  

- het schept een mogelijkheid om het sportcomplex ook iets op te schuiven richting het zuiden, waardoor ruimte 
ontstaat tussen het sportcomplex en de karakteristieke booghallen van Helvoet.  
Dit laatste punt is vooral van belang voor het realiseren van een doorlopende groenstructuur die de buurten met 
elkaar verbindt. Hiernaast schept het ook kansen voor de toekomst, waarbij de karakteristieke booghallen van 
Helvoet op een passende wijze zouden kunnen worden ingepast in de stedenbouwkundige opzet van de wijk en 
gedacht kan worden aan functiewijziging.  
Mogelijk dat een deel van deze open ruimte wel moet worden gebruikt voor parkeren. Dit zal nog nader worden 
onderzocht in het Masterplan tesamen met de exacte situering van de voorzieningen, het schoolplein, de 
fietsenstallingen, enz.  
Ook voor het sportcomplex geldt dat het gebouw goed zichtbaar moet zijn vanaf de AI-laan en dat het een 
duurzaam en mooi gebouw moet worden met een uitnodigende uitstraling. De uiteindelijke vormgeving en 
beeldkwaliteit van de twee stedelijke voorzieningen zullen in samenspraak tussen de architecten en de 
stedenbouwkundige supervisor (gemeente) nader worden bepaald. Dit geldt ook voor de inrichting van het 
openbaar gebied rond de voorzieningen.  
Voor het deelgebied ten westen van de ontsluitingsweg wordt uitgegaan van een gefaseerde herontwikkeling naar 
woningbouw. In de eerste fase kunnen programmatisch gezien maximaal 90 woningen worden gebouwd. Gedacht 
wordt voornamelijk aan appartementen langs de AI-laan met een stedelijke uitstraling in combinatie met groen en 
water. Voor de bouwhoogte wordt vooralsnog uitgegaan van circa 5 bouwlagen aan de AI-laan. Richting het 
achterliggende terrein is het stedenbouwkundig gezien wenselijk om de bouwhoogte te verlagen naar circa 3-4 
bouwlagen, in aansluiting op de omliggende woningen. Het meest westelijke deelgebied van het Vermaatterrein 
behoudt in het bestemmingsplan voorlopig nog een bedrijfsmatige bestemming, vanwege een tekort aan 
woningbouwprogramma op dit moment. Detailhandel en horeca zijn hier in principe niet mogelijk binnen 
provinciaal en gemeentelijk beleid. Ambitie van de grondeigenaar en gemeente is wel om op termijn het gehele 
terrein te herontwikkelen naar een stedelijke woonlocatie in combinatie met mogelijk maatschappelijke 
voorzieningen en/of dienstverlening in met name de plint aan de AI-laan. Hierbij is het vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt wenselijk om de woningen niet alleen te richten op de AI-laan maar ook op het groene binnengebied, 
zodat ook hier een aangenaam woonmilieu ontstaat. Voor de beleving van de nieuwe buurt en de bereikbaarheid 
van de voorzieningen is het van belang dat het gebied via meerdere hoogwaardige routes wordt ontsloten. 
Gestreefd wordt dan ook naar een tweede ontsluitingsweg voor langzaamverkeer (fietsers en voetgangers) vanaf 
de Rijksstraatweg met een parkachtige uitstraling. Streven is om deze route ook door te trekken richting de 
Sportlaan in aansluiting op de groen- en waterstructuur. Deze route kan tevens gebruikt worden door 
hulpdiensten.  
 
Herontwikkeling locaties ten oosten van de Sportlaan-Molenweg (Helvoet, Lekkerkerk en gemeente) 
Voor de herontwikkelingslocaties ten oosten van de Sportlaan-Molenweg, wordt uitgegaan van het doorzetten van 
de verbindende groen- en waterstructuur richting het oosten. Het groen en het water zullen in de vorm van een 
‘kamstructuur’ de gebieden aan weerszijden van de Sportlaan insteken. zodat ook deze locaties deel gaan 
uitmaken van het grotere geheel.  
Voor het terrein van Helvoet en Lekkerkerk wordt uitgegaan van herontwikkeling met circa 50 woningen. Dit zullen 
overwegend grondgebonden woningen worden, in aansluiting op de omliggende bebouwing. Hiernaast wordt 
gestreefd naar het realiseren van een tweede ontsluitingsweg voor de Meubelpromenade, met een aansluiting op 
de Amnesty Internationallaan. Het is niet de bedoeling deze ontsluitingsweg voor autoverkeer helemaal door te 
trekken tot aan de Moriaanseweg. Dit is wel wenselijk voor langzaamverkeer, zodat doorgaande fietsroutes 
ontstaan richting met name het voorzieningencluster.  
Voor het terrein van de gemeente zullen, na realisatie van het nieuwe sportcomplex en het Integraal Kind Centrum 
de huidige gebouwen van de voorzieningen worden gesloopt. Dit zal naar verwachting in de loop van 2020 
plaatsvinden. Het vrijkomend gebied wordt herontwikkeld als groene woonlocatie, met een lage 
bebouwingsdichtheid. Gedacht wordt aan circa 20-25 kavels waarop vrijstaande woningen kunnen worden 
ontwikkeld of geschakelde woningen. Afhankelijk van de vraag en belangstelling zal de ontwikkeling van deze plot 
in de periode van 2020 t/m 2023 plaatsvinden. 
 
Verkaveling deelgebieden 
De uiteindelijke verkaveling, de woningbouwtypologie en de uitstraling van de bebouwing en het openbaar gebied 
zullen nog nader worden onderzocht en uitgewerkt in samenspraak met de grondeigenaren. Vanuit het Masterplan 
zullen randvoorwaarden worden opgesteld om te komen tot een samenhangend stedelijk gebied.  Deze 
randvoorwaarden vormen een richtinggevend kader voor de toekomstige uitwerking van de deelgebieden, waarbij 
met name de structurerende elementen en de beeldkwaliteit een belangrijke rol spelen. Hierbinnen dient sprake te 
zijn van een flexibel kader om goed in te kunnen spelen op de actuele vraag en behoeftes (zie H6d City Plot).  
Om te voorkomen dat verkeerde verwachtingen ontstaan is ervoor gekozen om geen verkavelingssuggesties op te 
nemen in de gebiedsvisiekaart. Dit zal nader worden uitgewerkt in het Masterplan. 
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5d. Verkeersafwikkeling en parkeren  
 
Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen door zowel omwonenden als de gemeenteraad op 18 januari 2017 
heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden van de verkeersafwikkeling en het parkeervraagstuk. Zie voor een 
uitgebreide beschrijving van de studie naar de verkeersoplossing voor de Amnesty Internationallaan bijlage 4 bij 
het raadsvoorstel. 
Met de verplaatsing van de functies naar het terrein Vermaat verschuift een belangrijk deel van de 

verkeersstromen van de Sportlaan naar de ontsluiting van het terrein Vermaat op de Amnesty Internationallaan 

die tussen beide rotondes Sportlaan en Rijksstraatweg ligt. Aan de hand van de berekeningen wordt aangenomen 

dat bij volledige realisatie van de in de gebiedsvisie voorgestelde ontwikkelingen er gemiddeld circa 2.300 

motorvoertuigen per dag zijn te verwachten. Het gegeven dat er op schooldagen veel fietsers (600 in het drukste 

uur) van het voortgezet onderwijs op het twee richtingen fietspad ten noorden van de Amnesty Internationallaan 

passeren en dat er nog extra fietsers bij zullen komen vanwege het IKC, leiden in de kruispuntberekeningen tot de 

conclusie dat de huidige vormgeving van de T-aansluiting het verkeer in de nieuwe situatie niet goed genoeg kan 

verwerken. Met name bij het verlaten van het terrein Vermaat zorgen de (forse) fietsstromen voor ongewenste 

lange wachttijden. Daarom is onderzoek gedaan naar oplossingsrichtingen waaruit twee realistische en effectieve 

varianten naar voren zijn gekomen. 

De voorkeursvariant gaat uit van het zogenoemde LARGAS-principe (“Langzaam Rijden Gaat Sneller”), waarbij 

het kruisen van de rijbanen Amnesty Internationallaan via de middenberm naar en vanaf het terrein Vermaat wel 

mogelijk blijft. Het doorgaande verkeer wordt volgens deze opzet vanwege de uitbuiging van de doorgaande 

rijbanen met een aangepaste (lagere) snelheid langs het kruisende verkeer over het verkeersplein geleid. Dit type 

oplossing is vooral ingegeven om een adequate doorstroming van het verkeer te behouden in het belang van de 

luchtkwaliteit en heeft zich inmiddels als oplossing op diverse plaatsen bewezen, maar is binnen Hellevoetsluis 

wel nieuw. 

Bij de andere variant is uitgegaan van een vereenvoudiging van de verkeersafwikkeling, door het verkeer vanaf de 

Amnesty Internationallaan alleen nog maar via de noordelijke rijbaan toe te laten (rechts erin) en verkeer vanaf de 

ontwikkellocatie alleen nog maar via de noordelijke rijbaan in de richting van de rotonde Rijksstraatweg te laten 

rijden (rechts eruit) en het kruisen via de middenberm van de Amnesty Internationallaan niet meer toe te staan. De 

aanwezigheid van beide rotondes Sportlaan en Rijksstraatweg maken het mogelijk om verkeer van en naar het 

terrein Vermaat volgens het principe rechts erin – rechts eruit af te wikkelen. Echter geeft dit wel extra 

verkeersbelasting op de twee rotondes, waardoor deze variant iets minder gunstig is.  

Beide varianten verschillen in de geraamde kosten, het vereenvoudigde principe van rechts erin – rechts eruit 

komt op een geraamd bedrag van € 190.000,- terwijl de LARGAS-oplossing circa € 230.000,- gaat kosten. Deze 

laatste variant heeft echter de voorkeur omdat deze ten opzichte van de variant rechts erin-rechts eruit op de 

getoetste criteria beter scoort. Hiermee wordt gekozen voor een duurzame oplossing.  

Naast de verkeersafwikkeling is de parkeercapaciteit ten behoeve van het IKC (3 basisscholen plus 

kinderdagverblijf) een belangrijk onderdeel dat goed moet aansluiten op de parkeerbehoefte tijdens de bepalende 

piekmomenten. De situering van het IKC, de sporthal en het zwembad maken dubbelgebruik van de 

parkeerplaatsen goed mogelijk, waardoor de hoeveelheid parkeerplaatsen minder kan zijn. Volgens de opgestelde 

parkeerbalans zijn er op het maatgevende in circa 190 parkeerplaatsen nodig. Het gaat daarbij om 

parkeercapaciteit ten behoeve van personeel van de scholen en het KDV en parkeerruimte voor ouders die hun 

kinderen met de auto komen brengen en halen, alsmede personeel en bezoekers van het zwembad en de 

sporthal. Bij de uitwerking van het ontwerp voor het plangebied wordt rekening gehouden met een logische 

verkeerscirculatie rond het voorzieningencluster, zodat de afwikkeling van het verkeer niet alleen goed verloopt 

maar ook voldoende veiligheid biedt aan de voetgangers die van en naar de geparkeerde auto’s lopen. 
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6. Thematische uitwerking structurerende elementen  
 
In dit hoofdstuk wordt alvast een doorkijk gegeven naar de opzet van het Masterplan aan de hand van de 
structurerende elementen: groen, water en langzaamverkeer.  
 
 
6a Groenstructuur 
 
Voor wat betreft de groenstructuur wordt gestreefd naar het realiseren van een doorlopende structuur door het 
hart van de buurt. Op grotere schaal gezien is het streven om het groen ook te laten aantakken op de groene 
ringstructuur langs de hoofdwetering (zie kaartje) zodat er vanuit hier meerdere groene (recreatieve) routes 
ontstaan richting het visiegebied. Voor het groen binnen het visiegebied  wordt uitgegaan van een verbindende 
structuur in oost-westrichting. Aan deze verbindende structuur liggen meerdere groene ruimtes die qua afmeting 
en mogelijk inrichting en gebruik van elkaar kunnen verschillen. Mogelijk dat een deel van de groene ruimte 
binnen het voorzieningencluster moet worden gebruikt voor parkeren. Dit zal nog nader worden onderzocht in het 
Masterplan. Doel is wel dat de doorgaande groene lijn herkenbaar blijft en op deze manier kan bijdragen aan het 
realiseren van samenhang binnen de buurt.   

 
 
 
 
 
 
6b Waterstructuur 
 
Ook voor de waterstructuur is het van belang om aan te sluiten op de bestaande waterstructuur van Hellevoetsluis 
en hierbij rekening te houden met de stroomrichting van het water. Het water stroomt globaal gezien richting het 
noord-oosten, vanuit de Vestinggracht naar het gemaal aan de Kanaalweg Westzijde. Aandachtspunt vormt vooral 
de aansluiting van het visiegebied op de hoofdwaterstructuur aangezien verbindende watergangen in de directe 
omgeving ontbreken. Het meest voor de hand liggende model gaat uit van het realiseren van een watergang langs 
de AI-laan vanaf ongeveer de rotonde bij de brandweer. Het water kan dan vanuit hier richting het westen stromen 
en zo een aantakking maken op het visiegebied. Uiteindelijk stroomt het water het gebied weer uit langs de 
Sportlaan richting het water langs de Oostdijk. De exacte inpassing van een nieuwe watergang langs de AI-laan 
dient nog nader te worden onderzocht en afgestemd met omwonenden. Qua kosten is wel vast rekening 
gehouden met de aanleg van een verbindende watergang tussen het plangebied en de hoofdwaterstructuur.  
Mogelijk dat een tweede verbinding kan worden gemaakt ter hoogte van het Korfbalpad en de groene parkruimte 
in het verlengde hiervan. De wenselijkheid en haalbaarheid hiervan zal nog nader worden onderzocht.  
Binnen het plangebied wordt uitgegaan van een doorlopende open waterstructuur, primaire structuur, bestaande 
uit brede waterpartijen of vijvers. Deze watergangen dienen een ruime dimensie te hebben zodat ze jaarrond 
voldoende watervoerend zijn en voldoende buffercapaciteit  hebben.  
Hiernaast is sprake van een secundaire structuur die met name zorg draagt voor het opvangen en afvoeren van 
regenwater. Deze structuur zal in het Masterplan, in aansluiting op de verkaveling, worden uitgewerkt. 
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6c. Thematische uitwerking verkeersstructuur 

 
Voor de verkeersstructuur wordt uitgegaan van verbindende langzaamverkeersroutes door de nieuwe 
woonbuurten en langs het voorzieningencluster. De langzaamverkeersroutes sluiten zoveel mogelijk aan op de 
groen en waterstructuur door het gebied zodat er aantrekkelijke en veilige fiets- en wandelroutes ontstaan.  
De bijgevoegde kaart geeft een overzicht van de gewenste toekomstige verbindingen voor autoverkeer (zwart 
gestippeld) en langzaamverkeer (rood gestippeld), in aansluiting op de bestaande omliggende fiets- en 
autostructuur. Hieronder volgt een toelichting op de kaart: 
1. realiseren van een langzaamverkeersverbinding tussen de Sportlaan en de Rijksstraatweg. 
2. streven naar een langzaamverkeersverbinding tussen de Moriaanseweg-oost en de Sportlaan.    
3. realiseren van een langzaamverkeersverbinding vanaf de AI-laan richting het voorzieningencluster. 
4. realiseren van een goede aansluiting van het voorzieningencluster op de AI-laan volgens het LARGAS-principe. 
5. aanleggen van een ontsluitingsstructuur rond het voorzieningencluster, met haaksparkeren langs de singel. 
6. streven naar een tweede ontsluiting voor autoverkeer naar het voorzieningencluster vanaf de Sportlaan, 
situering nader te bepalen.   
7. streven naar het aanleggen van een tweede ontsluitingsweg voor de Meubelpromenade met een directe 
aansluiting op de AI-laan.  
8. ontsluiting van de locatie Helvoet vanaf de Sportlaan en de Molenweg.  
 
 
 
 
 
 
 
6d. Cityplot concept 
 
In het Masterplan wordt voor de verkaveling van de verschillende deelgebieden uitgegaan van het Cityplot-
concept. Het Cityplot concept gaat uit van een vierkante of rechthoekige footprint waarbinnen verschillende 
woningtypologieën en functies kunnen worden gerealiseerd, door mogelijk verschillende initiatiefnemers. Op deze 
manier ontstaat een flexibel kader waarbinnen een grote differentiatie in typologie en functie mogelijk is. De City-
plot maakt het mogelijk om een deel van de plot voorlopig nog open te laten en in te vullen met bijvoorbeeld groen 
of een speelvoorziening, Door de gefragmenteerde opzet kan het programma zich makkelijker aanpassen aan de 
actuele behoefte en de vraag van de markt.  
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7. Gemeentelijke uitgangspunten 
 
 
7a. Woonvisie 2016-2020 
In Hellevoetsluis is sprake van een bevolkingstransitie, waarbij ontgroening, gezinsverdunning en vergrijzing 
kernbegrippen zijn. Deze ontwikkeling heeft niet alleen gevolgen voor de woningvoorraad in zijn totaliteit maar 
meer nog voor de gewenste samenstelling van die woningvoorraad: de vraag naar starterswoningen zal afnemen, 
de vraag naar woningen geschikt voor senioren zal toenemen, alsook de vraag naar ‘kleinere’ woningen. 
 
Voor de nabije toekomst is het van belang wel nieuwe woningen te realiseren, circa 500 woningen in de periode 
tot 2020 en 400 woningen in de periode 2020-2025. Nieuw te bouwen woningen moeten zoveel mogelijk de 
kwalitatieve tekorten in de bestaande voorraad invullen Dit betekent onder andere meer geschikte voorraad voor 
senioren. Ook wordt ingezet op het verbeteren van de doorstroming en dient de betaalbaarheid van de woningen 
jaarlijks gemonitord te worden.  
 

 
7b. Flora en fauna 
Vanuit flora en fauna zijn de volgende uitgangspunten van belang: 
- 30% groen, water en spelen 
- Natuurinclusief bouwen, denk daarbij aan nestgelegenheid voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen in de 
gebouwen en woningen, natuurvriendelijke oevers langs de watergangen, groene daken (bijvoorbeeld op het IKC) 
en voldoende openbaar groen, bij voorkeur ecologisch waardevol groen (dus inheemse struiken met bessen en 
bloemen) en variatie in groen (dus zoveel mogelijk soorten bomen en niet alleen gazon). Geen snippergroen.  
- Indien mogelijk bestaande waardevolle groene elementen behouden (denk aan struwelen of oude bomen) 
- Tijdens de onderzoeken voor het Soortenmanagementplan zijn geen beschermde soorten in het plangebied 
aangetroffen, maar wel huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen in de naastgelegen woonwijken. Voordat er 
daadwerkelijk gesloopt gaat worden, moeten deze onderzoeken geactualiseerd worden, omdat 
natuuronderzoeken beperkt geldig zijn.  

 
 
7c. Water en klimaatadaptatie 

 
Huidige situatie – aandachtspunten: 

 Waterberging: het plangebied ligt in een zeer ‘stenig’ deel van Hellevoetsluis, er is in de hele wijk (Nieuw-
Helvoet) weinig open water en openbaar groen. Hierdoor is het gebied kwetsbaar voor 
klimaatverandering, met name voor een toename van extreme neerslag (wateroverlast op straat) en een 
toename van stedelijke opwarming (hitte-eilandeffect). De gebiedsontwikkeling Sportlaan e.o. biedt – als 
grootste ontwikkellocatie in Hellevoetsluis-West - kansen om de huidige en toekomstige kwetsbaarheid 
van een veel groter gebied te verminderen. Deze kwetsbaarheid en de kansen die de gebiedsontwikkeling 
biedt zijn al in de Watervisie 2030 (vastgesteld in 2005) onderkend. In deze visie is het gebied Helvoet-
Vermaat aangeduid als “ruimtelijke ontwikkeling met extra opgave voor waterberging en maatschappelijke 
gebruikswaarde”. In de visie is ook aangegeven dat er op de locatie aandacht moet zijn voor zowel een 
goede interne waterstructuur als verbinding van de waterstructuur met de omgeving. 

 Ligging van het maaiveld: in 2015 is onderzocht waar in Hellevoetsluis  potentieel grote, diepe plassen 
ontstaan bij hevige regen. Uit deze studie blijkt dat grote delen van de terreinen van Helvoet en Vermaat 
onder water komen te staan. Waarnemingen in het veld bevestigen dit beeld. De oorzaak moet worden 
gezocht in zowel de lagere ligging ten opzichte van de omgeving als de (slechte) doorlatendheid van de 
ondergrond. Dit kan zowel een kans als een knelpunt zijn voor de ontwikkeling, afhankelijk van de 
gewenste functies.  

 Grondwater: de buurt Kulck-Zuid, ten oosten van het plangebied, is een aandachtsgebied voor zowel 
hoge als lage grondwaterstanden. Dat laatste vanwege de aanwezige funderingen (gedeeltelijk hout).  
 

Uitgangspunten  

 minimaal 10% van de toename van verharding wordt ingericht als open water of een gelijkwaardig 
alternatief (zoals doorlatende verharding met ondergrondse berging); 

 30% van het plangebied wordt bestemd voor de functies water, groen en spelen; 

 afvalwater en regenwater blijven gescheiden, het verontreinigd raken van afstromend regenwater wordt 
voorkomen, al dan niet met aanvullende maatregelen; 

 regenwater wordt zo veel mogelijk vastgehouden in het gebied, eventuele afvoer vindt plaats middels een  
apart regenwaterstelsel (= gescheiden riolering); 

 de grondwaterhuishouding wordt niet negatief beïnvloed, versterking van eventuele bestaande 
grondwaterproblematiek op de locatie of de nabije omgeving wordt voorkomen. Voorkeursvolgorde voor 
maatregelen bij nieuwbouw: 

1. bouwen zonder kruipruimtes 
2. aanleg van open water 
3. maaiveld ophogen met goed doorlatende grond, het bouwpeil dient qua hoogte goed aan te 

sluiten op de bestaande omgeving. 

 Bij voorkeur geen grondwatertechnische oplossingen zoals drainage (i.v.m. beheer/onderhoud en 
verslechtering van het functioneren op termijn). 

 
Aanvullende wensen met het oog op klimaatadaptatie 

 een robuust en natuurvriendelijk systeem van watergangen (sloten) dat ruimtelijk aanknopingspunten 
biedt voor een doorgaande water- en groenverbinding met de omgeving; 

 een groene openbare ruimte voor verkoeling en ontmoeting; 

 met het oog op het hitte-eilandeffect én het beheer hebben open water en groene bergingsvoorzieningen 
(zoals ‘wadi’s’) de voorkeur boven stenige maatregelen zoals waterdoorlatende verharding of 
waterpleinen; 

 streven naar 10% extra water en groen: d.w.z. 40% water + groen, in plaats van de gebruikelijke 30%.  

 
Uitgangspunten voor ontwerp watergangen 

 geen doodlopende sloten 

 eventuele vijvers verbinden met oppervlaktewaterstelsel 

 natuurvriendelijk profiel (1:4 of plasberm) 

 
Overige aandachtspunten 

 Herstraten van de Moriaansweg-Oost (in 2017). Momenteel worden kansen verkend om met (beperkte) 
aanpassing van het profiel de afstroming van regenwater te beïnvloeden. Afvloeiing richting het terrein 
van Helvoet is een optie. 

 Duiker Sportlaan (zie ‘verduikering’ in figuur = gele lijn met de zwarte streepjes). Is van belang voor de 
afwatering van het terrein van Vermaat en dient daarom behouden te blijven, tenzij een alternatief wordt 
geboden. Kwaliteit en exacte ligging dient nader te worden onderzocht.  
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7d. Leefbaarheid in Hellevoetsluis, Lemon vervolgmeting 2016 
Vanuit Wijkbeheer denken we graag mee als het gaat om wenselijke ontwikkelingen vanuit bewoners. 
In de Lemon Leefbaarheidsmonitor gaat het bij deze ontwikkeling om de buurt Kulck-Zuid en Rijkstraatweg en 
omgeving. 
Daarbij valt op dat de Kluck-Zuid in het afgelopen jaar een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt en op vier 
aspecten erg goed scoort, voor betrokkenheid van buurtbewoners, criminaliteit en veiligheidsgevoel overdag en ’s 
nachts. In vergelijking met 2014 worden de algemene voorzieningen lager beoordeeld.  
De Rijkstraatweg en omgeving scoorde duidelijk lager, met name voor de kwaliteit van de woonomgeving, 
groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, ontmoetingsplekken, vervuiling, verkeersoverlast en de ontwikkeling van 
de buurt. Vooral de score voor verkeersoverlast en ontmoetingsplekken zijn onvoldoende en significant onder het 
gemiddelde van Hellevoetsluis.  
 
7e. Duurzaamheid en de energievisie   
Het stedenbouwkundig plan moet worden getoetst aan de GPR-stedenbouw waarbij gestreefd wordt naar een 
gemiddelde van 7,5 of hoger. Het IKC en het zwembad en eventuele afzonderlijke woningen moeten getoetst 
worden aan de GPR-gebouw waarbij voor het onderdeel energie minimaal een 8 moet worden gehaald.  
Gelijktijdig met het uitwerken van de ontwerp-gebiedsvisie is een energievisie opgesteld voor het zogenaamde 
voorzieningencluster (gebied Vermaat voor wat betreft het sportcomplex en het IKC). De energievisie heeft geleid 
tot het kiezen voor een variant waarbij energie op een duurzame wijze wordt opgewekt (luchtgekoelde 
warmtepomp en zonnepanelen) Deze energievisie heeft zich gezien de urgentie van dit onderdeel van de 
ontwikkeling op de genoemde voorzieningen gericht. Er zal nog een uitgebreide energievisie worden opgesteld 
voor de overige deelgebieden. Hiervan is de planning in tijd veel ruimer. 
 
7f. Milieu 
De gemeente is gelijktijdig met de gebiedsvisie bezig met optellen van het bestemmingsplan Nieuw-Helvoet. De 
nieuwe plannen voor het visiegebied Sportlaan e.o. worden, indien mogelijk, direct meegenomen in de actualisatie 
van het bestemmingsplan. De hiervoor benodigde milieu-onderzoeken zullen in het kader van het 
bestemmingsplan worden uitgevoerd.  

7g. Verkeer  
Bij de ontwikkeling van het gebied in en rondom de Sportlaan zijn er, conform het Gemeentelijk Verkeer en 
Vervoerplan Hellevoetsluis 2013 (kortweg GVVP) een aantal zaken waarmee rekening moet worden gehouden. 
Het gaat daarbij met name om: 
- Wegcategorisering, de Amnesty Internationallaan en een gedeelte van de Sportlaan zijn aangeduid als 
gebiedsontsluitingswegen en hebben een verkeersfunctie. De overige wegen zijn erftoegangswegen en hebben 
een verblijfsfunctie. Het voorzieningencluster wordt direct ontsloten vanaf de AI-laan. Voor wat betreft de 
aansluiting gaat de voorkeur uit naar het zogenoemde LARGAS-principe (“Langzaam Rijden Gaat Sneller”), 
waarbij het kruisen van de rijbanen Amnesty Internationallaan via de middenberm naar en vanaf het terrein 
Vermaat wel mogelijk blijft. Het doorgaande verkeer wordt volgens deze opzet vanwege de uitbuiging van de 
doorgaande rijbanen met een aangepaste (lagere) snelheid langs het kruisende verkeer over het verkeersplein 
geleid. Dit type oplossing is vooral ingegeven om een adequate doorstroming van het verkeer te behouden in het 
belang van de luchtkwaliteit en heeft zich inmiddels als oplossing op diverse plaatsen bewezen, maar is binnen 
Hellevoetsluis wel nieuw. 
- Fietsvoorzieningen, de functies van zwembad, sporthal en scholen moeten goed bereikbaar zijn met de fiets 
vanaf de hoofdfietsroute langs de AI-laan. Het is belangrijk om in de uitwerking rekening te houden met een 
logisch en veilig verloop van deze secundaire fietsroute en aan te blijven sluiten om genoemde bestemmingen. 
Tevens dient rekening te worden gehouden met voldoende fietsparkeerplaatsen voor de voorzieningen.  
- Vrachtverkeerroutes, het eerste gedeelte van de Sportlaan tussen de AI-laan en de Molenweg is aangewezen 
als een onderdeel van de goederenvervoer routes binnen Hellevoetsluis. In het GVVP wordt dit deel als een 
belangrijk onderdeel van de ontsluiting van Helvoet gezien en (deels) de woonpromenade.   
- Parkeernormen, de parkeeropgave voor de verschillende functies binnen het te ontwikkelen plan wordt bepaald 
aan de hand van de parkeernormen Hellevoetsluis 2011, zoals opgenomen in het GVVP. Dit geldt voor zowel het 
parkeren van de auto als de fiets. Dubbelgebruik van parkeerplaatsen is mogelijk en wordt berekend met behulp 
van de zogenoemde aanwezigheidspercentages van het CROW. 
 
7h. Bodem  
Voor het gehele gebied van de visie is een historisch bodemonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is voor 
het gehele gebied gekeken naar wat er in het verleden op de locatie aan activiteiten heeft plaatsgevonden en 
waar bij herontwikkeling rekening mee moet worden gehouden.  

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal voor bodemverontreiniging verdachte locaties in het gebied aanwezig zijn 
die in het kader van de bestemmingswijziging en voorafgaand aan een eventuele herontwikkeling onderzocht 
moeten worden.  
Delen van de terreinen van Helvoet en Vermaat zijn in het kader van de eventueel transactie reeds verkennend 
onderzocht. Uit deze onderzoeken blijkt dat er geen tot slechts licht verhoogde concentraties zijn gemeten.  
 
Voor die delen die nog niet waren onderzocht tijdens het verkennend onderzoek is in het kader van de bouw van 
het IKC en het sportcomplex op het terrein van Vermaat een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit 
onderzoek zijn er rondom het truckcentrum in de koolashoudende bodemlaag verhoogde concentraties zware 
metalen in de bovengrond gemeten die nader onderzocht worden. Voor het overige terrein zijn er geen tot slechts 
licht verhoogde concentraties zijn gemeten.  
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8. Planning bestemmingsplan Nieuw-Helvoet in relatie tot de gebiedsvisie  
 

De gemeente is gelijktijdig met de gebiedsvisie bezig met de actualisatie van het bestemmingsplan Noordwest. De 
nieuwe naam van het bestemmingsplan is Nieuw-Helvoet. Het bestemmingsplan beslaat een groter gebied dan 
alleen het visiegebied Sportlaan e.o. Voor een groot deel is de actualisatie conserverend: de bestaande 
gebruiks- en bouwmogelijkheden blijven ongewijzigd. Voor het deelgebied Sportlaan en de locaties Helvoet, 
Vermaat en Lekkerkerk worden de nieuwe plannen, indien mogelijk, direct meegenomen in de actualisatie van het 
bestemmingsplan. Hiervoor worden dan ook nieuwe bestemmingen en voorschriften opgesteld, wat nodig is om 
de bouw en het gebruik van deze functies ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.   

Het bestemmingsplan in drie stappen: 
Het voorontwerp-bestemmingsplan is voor de locatie Sportlaan en omgeving  opgesteld op basis van de 
ontwerp-gebiedsvisie. De ontwerp-gebiedsvisie en het voorontwerp bestemmingsplan zijn op 29 december 2016 
ter inzage gelegd. Tevens is er op 1 februari 2017 een drukbezochte informatieavond georganiseerd. 
Belanghebbenden hebben hun reactie op de gebiedsvisie gegeven. Deze eerste fase van het voorontwerp 
bestemmingsplan is nu doorlopen. Op basis van de inspraakreacties en de gemaakte opmerkingen in de 
gemeenteraad is de ontwerp-gebiedsvisie aangepast.  De inspraakreacties en de eventuele aangepaste 
gebiedsvisie worden behandeld in B&W op 21 maart 2017 en indieners worden geïnformeerd over de 
beantwoording van hun inspraakreacties. Na commissiebehandeling op 5 april 2017 stelt de raad naar 
verwachting de definitieve gebiedsvisie vast op 20 april 2017. Eventueel kan het ontwerp-bestemmingsplan 
worden aangepast indien dit op punten noodzakelijk is. In de aanloop van de fase voorontwerp naar ontwerp 
worden de ideeën voor het sportcomplex, het IKC, en de woningen verder uitgewerkt tot plannen die mogelijk 
concreet genoeg zijn om op te kunnen nemen in het ontwerp bestemmingsplan. Tegen het 
ontwerpbestemmingsplan is er nog de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.  

Naar verwachting zal het definitieve bestemmingsplan eind 2017 worden vastgesteld en kan daarna worden 
begonnen met de realisatie van de verschillende projecten. 

 
 
 
 
 

9. Communicatie na vaststellen gebiedsvisie 
 

Na B&W-behandeling van de gebiedsvisie op 21 maart 2017 zullen de burgers van Hellevoetsluis worden 

geïnformeerd via een persbericht in de lokale krant en worden direct omwonenden en belanghebbenden 

geïnformeerd via een bewonersbrief. De mensen die een inspraakreactie hebben gegeven krijgen de inspraaknota 

gebiedsvisie Sportlaan e.o. toegestuurd. Hierin kunnen ze lezen hoe de gemeente is omgegaan met hun 

inspraakreactie.  

Na vaststelling van de gebiedsvisie wordt er blijvend gecommuniceerd over de ontwikkelingen richting de 

omwonenden en overige belanghebbenden. Aangezien de voorbereiding voor de bouw van het IKC en het 

sportcomplex als eerste van start zal gaan, zal hier als eerste over worden gecommuniceerd. Het doel is 

tweeledig. Ten eerste de bewoners informeren over de voortgang en het zo veel mogelijk beperken van overlast 

door de bouwactiviteiten. Ten tweede wordt de bewoners actief gevraagd mee te denken over de inrichting van 

bijvoorbeeld het groen in het plangebied. Er wordt bekeken welke vorm van participatie het meest passend is in 

deze planfase en of het burgerpanel hierbij kan worden ingezet. 
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