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1. AANLEIDING 
 

 

Werkgelegenheid is één van de speerpunten van beleid waar de gemeente zich voor inzet. 

Onderdeel van die inzet is de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kickersbloem 3. Voor de 

ontwikkeling van het bedrijventerrein zijn een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, ex-

ploitatieplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld.  Het stedenbouwkundig plan is procedureel afge-

rond. In deze Nota Zienswijzen gaat het om het bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwa-

liteitsplan. 

 

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Kickersbloem 3’ biedt een juridisch-planologisch 

kader voor de aanleg en ontwikkeling van de eerste fase van het bedrijventerrein Kickersbloem 

3. Het plan voorziet in de mogelijkheid tot uitgifte van circa 50-55 ha netto bedrijventerrein met 

daarbij behorende infrastructuur (nieuwe brug) en landschappelijke inpassing binnen de planpe-

riode van 10 jaar.  

 

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad tevens een exploitatieplan 

Kickersbloem 3 vast te stellen omdat op de betreffende gronden bouwplannen als bedoeld in 

het Besluitruimtelijke ordening mogelijk worden gemaakt. Een exploitatieplan wordt vastgesteld 

omdat de gemeente niet met alle grondeigenaren een overeenkomst heeft kunnen sluiten, en zij 

het noodzakelijk acht om naast het stellen van locatie-eisen ook een tijdvak en fasering op te 

nemen 
 

Om aan de voorkant van het proces meer richting aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving 

te bieden is het (ontwerp)beeldkwaliteitsplan Kickersbloem 3 opgesteld. Het beeldkwaliteits-

plan vormt uiteindelijk het toetsingskader voor de commissie ruimtelijke kwaliteit. Het plan bevat 

per deelgebied, en overkoepelend voor het hele plan, de criteria en uitgangspunten voor onder 

andere de gebouwen, hun uiterlijke verschijning en de overgangen van privé naar openbaar. 

 

De drie hierboven genoemde documenten hebben ter inzage gelegen en hierop is gereageerd 

in de vorm van zienswijzen. Na afloop van de zienswijzeperiode hebben indieners van zienswij-

zen die zich hiervoor aangemeld hebben, de mogelijkheid gehad om tijdens een hoorzitting hun 

zienswijze nog mondeling toe te lichten. Dit was bedoeld als extra service en uit oogpunt van 

extra zorgvuldigheid bij het inventariseren.. 

 

Deze notitie gaat achtereenvolgens in op:  

 de gevoerde procedure en de ontvankelijkheid van de zienswijzen (hoofdstuk 2); 

 de inhoudelijke zienswijzen en de reactie van de gemeente hierop (hoofdstuk 3). Indien 

deze leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan, exploitatieplan en/of beeldkwaliteits-

plan zijn de wijzigingen aangegeven. Er is een onderverdeling gemaakt in een thematische 

en een individuele beantwoording (zie hoofdstuk 4 voor een nadere toelichting); 

 

Als bijlage bij deze notitie zijn opgenomen:  

 Schaduwdiagrammen; 

 Een overzicht van de wijzigingen op het ontwerp bestemmingsplan, exploitatieplan en/of 

beeldkwaliteitsplan, waaronder de ambtshalve wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding 

van behandeling van de documenten in de commissie WWR d.d. 16 juni 2014. 
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 De verslagen van de Hoorzittingen. 

 

Samenwerking met Kickersvoet B.V. 

Tussen de gemeente en Kickersvoet B.V. is een anterieure overeenkomst gesloten waarbij 

afspraken gemaakt zijn over de samenwerking, wijze van en condities waaronder uitgifte 

plaatsvindt en het kostenverhaal. 
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2. PROCEDURE 
 

 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Kickersbloem 3’, het ontwerp exploitatieplan 

‘Kickersbloem 3’ en het ontwerp ‘beeldkwaliteitsplan Kickersbloem 3’ zijn op grond van het be-

paalde in artikel 3.8 lid 1 sub a en artikel 6.12 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening en op grond 

van het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 19 juni 2014 tot en 

met 31 juli 2014 ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt via 

www.ruimtelijkeplannen.nl (dit geldt alleen voor het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp 

exploitatieplan), in de vorm van PDF-bestanden op de gemeentelijke website: 

www.hellevoetsluis.nl/inwoners en in papieren vorm bij het Klantcontactcentrum in het gemeen-

tehuis tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 

 

Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 

Een ieder heeft gedurende de inzagetermijn schriftelijk dan wel mondeling zijn/haar zienswijze 

kenbaar kunnen maken tegen het ontwerp.  

 

Zienswijzen ontwerp exploitatieplan 

Iedere belanghebbende heeft gedurende de inzagetermijn schriftelijk dan wel mondeling 

zijn/haar zienswijze kenbaar kunnen maken tegen het ontwerp. Als belanghebbenden bij een 

ontwerp exploitatieplan wordt aangemerkt: 

 Degene die een grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot de in het 

ontwerp exploitatieplan betrokken gronden, of; 

 Degene die eigenaar is van de in het exploitatieplan betrokken gronden, of; 

 Degene die kan aantonen rechtstreekse belangen te hebben bij het exploitatieplan. 

 

Zienswijzen ontwerp beeldkwaliteitsplan 

Belanghebbenden hebben gedurende de inzagetermijn schriftelijk dan wel mondeling zienswij-

zen kenbaar kunnen maken. Een beeldkwaliteitsplan als toetsingskader voor bouwaanvragen is 

te kwalificeren als pakket met beleidsregels. Tegen de vaststelling van een beeldkwaliteitsplan 

als toetsingskader voor bouwaanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.  

 

De ingediende zienswijzen 

Gedurende de periode dat de documenten ter inzage hebben gelegen, zijn 47 zienswijzen ont-

vangen. Een aantal zienswijzen is inhoudelijk gelijk. Bij groepering van deze zienswijzen gaat 

het om 10 inhoudelijk verschillende zienswijzen.  

 

De volgende zienswijzen zijn identiek aan elkaar:  

 

1. Zienswijze 1:  

 <reclamant 1.1> 

 <reclamant 1.2> 

2. Zienswijze 2: 

 <reclamant 2.1>   

 <reclamant 2.2> 

 <reclamant 2.3> 

 <reclamant 2.4> 
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 <reclamant 2.5> 

 <reclamant 2.6> 

 <reclamant 2.7> 

 <reclamant 2.8> 

 <reclamant 2.9> 

 <reclamant 2.10> 

 <reclamant 2.11> 

 <reclamant 2.12> 

 <reclamant 2.13> 

 

Naast bovenstaande zienswijzen zijn nog de volgende zienswijzen ingediend: 

 

3. <reclamant 3> 

4. <reclamant 4> 

5. <reclamant 5> 

6. <reclamant 6> 

7. <reclamant 7> 

8. <reclamant 8> 

9. Habitat Advocatenkantoor omgevingsrecht, Panamalaan 6-H, 1019 AZ Amsterdam, na-

mens: 

 <reclamant 9.1> 

 <reclamant 9.2> 

 <reclamant 9.3> 

 <reclamant 9.4> 

 <reclamant 9.5> 

 <reclamant 9.6> 

 <reclamant 9.7> 

 <reclamant 9.8> 

 <reclamant 9.9> 

 <reclamant 9.10> 

 <reclamant 9.11> 

 <reclamant 9.12> 

 <reclamant 9.13> 

 <reclamant 9.14> 

 

In enkele zienswijzen wordt niet alleen ingegaan op het ontwerpbestemmingsplan, maar wordt 

tevens ingegaan op het exploitatieplan en/of beeldkwaliteitsplan. In één zienswijze wordt alleen 

op het exploitatieplan ingegaan. Het betreft zienswijze 10. Deze zienswijze is door meerdere 

personen ingediend en inhoudelijk gelijk.  

 

10. Zienswijze 10 

 <reclamant 10.1> 

 <reclamant 10.2> 

 <reclamant 10.3> 

 <reclamant 10.4> 

 <reclamant 10.5> 

 <reclamant 10.6> 

 <reclamant 10.7> 
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 <reclamant 10.8> 

 <reclamant 10.9> 

 <reclamant 10.10> 

 <reclamant 10.11> 

 <reclamant 10.12> 

 <reclamant 10.13> 

 <reclamant 10.14> 

 <reclamant 10.15> 

 <reclamant 10.16> 

 <reclamant 10.17> 

 <reclamant 10.18> 

 <reclamant 10.19> 

 <reclamant 10.20> 

 <reclamant 10.21> 

 <reclamant 10.22> 

 <reclamant 10.23> 

 

Eén partij heeft een reactie ingediend die formeel gezien geen zienswijze is op het ontwerpbe-

stemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan. Deze partij beschrijft een gerelateerd 

onderwerp dat samenhangt met de ontwikkeling van bedrijventerrein Kickersbloem 3 en loopt 

daarom tevens mee in de procedure. Het betreft de volgende partij: 

 

A. <reclamant A> 

 

Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de zienswijzen anoniem geformuleerd. 

Derhalve is geen lijst opgenomen van de personen/instanties die een zienswijze hebben inge-

diend. 

 

Ontvankelijkheid reclamanten zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan 

Een zienswijze is ontvankelijk als deze uiterlijk de laatste dag van de periode van ter inzage 

legging is verzonden en binnen één week na deze dag is ingekomen (artikel 6:9 lid 2 Awb). Een 

zienswijze dient voorzien te zijn van het adres van reclamant en dient gemotiveerd te zijn. Alle 

zienswijzen zijn binnen deze periode ingekomen, zijn voorzien van adressen van de reclaman-

ten en zijn gemotiveerd. Alle zienswijzen zijn daarmee ontvankelijk. Daarbij wordt opgemerkt 

dat DAS Nederlandse Rechtsbijstand, namens <reclamant 3>, binnen de termijn van ter inzage 

legging een pro forma zienswijze heeft ingediend (zienswijze 3). Ingevolge vaste jurisprudentie 

is deze indiener daarom onverwijld in de gelegenheid gesteld om de pro forma zienswijze als-

nog binnen twee weken van gronden te voorzien. Indiener heeft van deze gelegenheid gebruik 

gemaakt en alsnog tijdig de gronden naar voren gebracht. 

 

Ontvankelijkheid reclamanten zienswijzen met betrekking tot het beeldkwaliteitsplan 

Een zienswijze is ontvankelijk als deze uiterlijk de laatste dag van de periode van ter inzage 

legging is verzonden en binnen één week na deze dag is ingekomen (artikel 6:9 lid 2 Awb). Een 

zienswijze dient voorzien te zijn van het adres van reclamant en dient gemotiveerd te zijn. Alle 

zienswijzen zijn binnen deze periode ingekomen, zijn voorzien van adressen van de reclaman-

ten en zijn gemotiveerd. Alle zienswijzen zijn daarmee ontvankelijk.  
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Ontvankelijkheid reclamanten zienswijzen met betrekking tot het exploitatieplan 

Alvorens nader in te gaan op de zienswijzen met betrekking tot het exploitatieplan, is van be-

lang om na te gaan in hoeverre de desbetreffende indiener kan worden aangemerkt als belang-

hebbende bij het exploitatieplan. Het begrip belanghebbende bij een exploitatieplan wordt gede-

finieerd in artikel 8.2 lid 4 Wro. Dit artikel bepaalt dat als belanghebbende bij een besluit als 

bedoeld in artikel 6.12 lid 1 en 2 Wro en artikel 6.15 lid 1 Wro in elk geval wordt aangemerkt: 

a. Degene die een grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot de in het 

besluit opgenomen gronden, of: 

b. Degene die eigenaar is van de betreffende gronden. 

Geen van de reclamanten die hebben geageerd op het exploitatieplan heeft een grondexploita-

tieovereenkomst gesloten of is eigenaar van de betreffende gronden.  

 

Ingevolge vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is 

ook degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij de financiële delen van het exploitatie-

plan dan wel andere van het financiële deel los te koppelen onderdelen belanghebbend. Er kan 

niet gesteld worden dat reclamanten zodanige belangen hebben bij het financiële deel van het 

exploitatieplan dat zij om die reden als belanghebbende moeten worden aangemerkt. Van een 

rechtstreeks belang bij het financiële deel van het exploitatieplan is immers alleen sprake indien 

indiener op basis van het exploitatieplan een financiële verplichting (lees: betaling van een ex-

ploitatiebijdrage) heeft richting de gemeente dan wel indiener een grondexploitatieovereen-

komst heeft gesloten met de gemeente met betrekking tot gronden die zijn gelegen in het ex-

ploitatiegebied. Deze omstandigheid doet zich hier niet voor. Tevens is niet gebleken dat één 

van de reclamanten rechtstreekse belangen heeft bij de andere van het financieel deel los te 

koppelen onderdelen van het exploitatieplan. Om die reden kan niet worden gezegd dat indie-

ners over die band aangemerkt zouden moeten worden als belanghebbende bij het exploitatie-

plan. 

 

Op grond van het bovenstaande moet worden vastgesteld dat geen van de reclamanten als 

belanghebbende bij het exploitatieplan kan worden aangemerkt. De zienswijzen die zijn gericht 

tegen het exploitatieplan zijn om die reden niet-ontvankelijk.  

 
In de voorliggende Nota van Beantwoording worden de ingediende zienswijzen die gericht zijn 
tegen het exploitatieplan toch van een antwoord voorzien. Op deze wijze wordt voor zover mo-
gelijk openheid van zaken verstrekt. 
 

Hoorzitting 

Er hebben vijf reclamanten gebruik gemaakt van de gelegenheid om tijdens een hoorzitting een 

toelichting te geven op hun zienswijze. Van de hoorzittingen zijn verslagen opgesteld die naar 

de betreffende reclamanten zijn gestuurd. Deze verslagen zijn als bijlage bij deze nota ge-

voegd. 
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3. BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN 
 
 

3.1 Uitleg thematische en individuele beantwoording 
 

Thematische beantwoording 

Van de ingediende zienswijzen kunnen onderwerpen worden afgeleid die veelvuldig voorko-

men. In verband hiermee is ervoor gekozen om de vaak voorkomende onderwerpen als the-

ma’s in de Nota van Beantwoording te behandelen. De thema’s zijn: 

1) Borging, aanleg en instandhouding van water, groen, landschappelijke inpassing 

2) Verkeersafwikkeling Kickersbloem 3 en Oostelijke Randweg 

3) Borging aanleg brug over het Kanaal door Voorne 

4) Opslag en containers 

5) Bouwhoogten en stedenbouwkundig accent 

6) Hoogte lichtmasten 

7) Milieucategorie 4.1 en 4.2 toestaan op maximaal 10 ha netto 

8) Nut en noodzaak bedrijventerrein en Ladder Duurzame Verstedelijking 

Per thema is verwezen naar de op het betreffende thema van toepassing zijnde zienswijze(n). 

Deze zijn aangeduid met een nummer-lettercode (bijvoorbeeld 1a). Daarna is een beantwoor-

ding gegeven en een conclusie. Indien van toepassing – is ingegaan op de wijziging die vanwe-

ge de op het betreffende thema ingediende zienswijze is doorgevoerd in het bestemmingsplan, 

exploitatieplan en/of beeldkwaliteitsplan. 

 

Individuele beantwoording 

Verder zijn alle zienswijzen individueel behandeld, puntsgewijs samengevat en van een beant-

woording en conclusie voorzien. Daar waar voor wat betreft beantwoording en/of conclusie ver-

wezen wordt naar de thematische beantwoording, is dit aangegeven. In een enkel geval wordt 

naar andere individuele zienswijzen verwezen. 

  

 

3.2 Thematische beantwoording zienswijzen 
 
1) Borging, aanleg en instandhouding van water, groen, landschappelijke inpassing 

 

Dit artikel heeft betrekking op zienswijzen 1a, 1b, 1g, 1j, 2c, 3f, 7f, 7g, 7j, 8a, 8d, 9c. 

 

 Algemeen 

De gemeente streeft naar een duurzaam en landschappelijk goed ingepast bedrijventerrein. 

Groen en water maken daar een belangrijk onderdeel van uit. In het ontwerpbestemmings-

plan is hoofdzakelijk uitgegaan van toelatingsplanologie zonder publiekrechtelijke borging 

van de aanleg en instandhouding van het groen, dit met uitzondering van de ‘groene wig’. 

De aanleg en instandhouding van de overige groenvoorzieningen was uitsluitend via de pri-

vaatrechtelijke weg geborgd.  

Om de borging ook publiekrechtelijk te verankeren en tegemoet te komen aan wensen van 

omwonenden zoals geuit in de zogenaamde plangroepen en later geuit in de zienswijzen, 

nemen wij in het bestemmingsplan een regeling op om dit te borgen.  
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De landschappelijke inpassing en de hiermee verband houdende aanleg en instandhouding 

van groen en water wordt daarmee op verschillende manieren geborgd:  

1. Publiekrechtelijk: onder andere door het opnemen van regels in het bestemmingsplan 

die realisering van groen en water op het bedrijventerrein mogelijk maken. Verder zijn 

voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan en exploitatieplan (artikel 6.12 

en verder Wro) opgenomen.  

2. Privaatrechtelijk: via zogenaamde kavelpaspoorten waarin aanleg- en instandhoudings-

verplichtingen vastgelegd worden voor de groene inpassing op de kavels. Deze kavelpas-

poorten worden aangehecht aan te sluiten koopovereenkomsten.   

 

Borging van de groene randen (eindbeeld) 

In het ontwerp bestemmingsplan is ten aanzien van de aanleg van groen uitsluitend voor-

waardelijk verplichtend geregeld dat er een zone – een zogenaamde ‘Groene Wig’ - gerea-

liseerd moet worden met een oppervlakte van minimaal 7.400 m² ter plaatse van de aan-

duiding ‘specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling 4’. In deze zone zijn uitslui-

tend groenvoorzieningen, water, fiets- en wandelpaden, calamiteitendoorgangen alsmede 

maximaal 2 ontsluitingen voor gemotoriseerd verkeer toegestaan.  

 

Gezien het streven naar een duurzaam en landschappelijk goed ingepast bedrijventerrein 

achten wij het publiekrechtelijk borgen van de aanleg en instandhouding van de groene 

randen op het bedrijventerrein uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening even-

eens noodzakelijk.  

 

Daarom wordt in aanvulling op het ontwerp bestemmingsplan voor de borging van de groe-

ne randen op het bedrijventerrein een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan 

opgenomen. Deze regelt dat de aanleg en instandhouding van de groenvoorziening als 

voorwaarde wordt gesteld aan de ingebruikname van de percelen met de bestemming ‘Be-

drijventerrein’ die grenzen aan de bestemmingen ‘Groen-Water’, ‘Natuur’, ‘Verkeer’ met na-

dere aanduiding ‘water’ en gronden die grenzen aan de aanduiding ‘specifieke vorm van 

verkeer – stedenbouwkundige drager’. De aanleg van de groenvoorzieningen moet onder 

andere voldoen aan de profielen van het stedenbouwkundig plan. Deze is als bijlage bij de 

regels opgenomen. Bovengenoemde profielen geven een eindbeeld van de groenvoorzie-

ning weer. In de regels gaat het om de aanplant, instandhouding en beheer met als doel om 

dat eindbeeld te realiseren. Het is evident dat het ten aanzien van beplanting enkele jaren 

duurt voordat dit opgenomen eindbeeld bereikt wordt. Het gaat erom dat de aanzet in de 

vorm van aanplant is geborgd. De voorwaardelijke verplichting geldt niet voor gronden met 

de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - afwijkende 

bouwregeling 2 (hoogte – accent kanaal)’ omdat hier de bestaande groenvoorziening zal 

worden ingepast.  

 

In het ontwerp bestemmingsplan is de aanleg van de groene wig gekoppeld aan het realise-

ren van functies op gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ (artikel 5.5.2). Dit zou be-

tekenen dat bij het realiseren van een functie op een willekeurige plek binnen het bedrijven-

terrein dit zou leiden tot het verplicht moeten aanleggen van de groene wig. Het ongewijzigd 

handhaven van deze bepaling achten wij niet doelmatig uit een oogpunt van een goede 

ruimtelijke ordening en het roept daarnaast vragen in de handhaving- en uitvoeringsfeer op. 

Daarom wordt het artikel dat de aanleg en instandhouding van de groene wig regelt zodanig 

gewijzigd dat voorwaardelijk verplichtend wordt geregeld dat percelen met de bestemming 
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‘Bedrijventerrein’ die grenzen aan de groene wig, pas in gebruik worden genomen als de 

groene wig is aangelegd. 

 

Borging van de groene inpassing op kavelniveau 

De groene inpassing op de kavels wordt mogelijk gemaakt door het bestemmingsplan. De 

als ‘Bedrijventerrein’ aangewezen gronden zijn immers mede bestemd voor de aanleg van 

groenvoorzieningen. De groene inpassing zelf wordt verder door middel van kavelpaspoor-

ten vastgelegd (zie kopje algemeen, onder punt 2).  

 

Borging van het groen bij gefaseerde ontwikkeling 

Het bedrijventerrein wordt gefaseerd bouwrijp gemaakt. Om te zorgen voor een groene af-

zoming per bouwrijpmaak-fase wordt niet alleen de aanleg van groen en water voorwaarde-

lijk verplichtend geregeld voor de eindsituatie, Ook wordt voorwaardelijk verplichtend de 

aanleg en instandhouding van groen en water op de stedenbouwkundige dragers die een 

bouwrijpmaak-fase begrenzen, geregeld. 

Voor de aanleg en instandhouding van groen en water binnen en aansluitend aan de ste-

denbouwkundige dragers (bestemming Bedrijventerrein met aanduiding ‘specifieke vorm 

van verkeer – stedenbouwkundige drager’ en bestemming Verkeer met nadere aanduiding 

‘water’) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarbij de aanleg van groen en 

water tegelijkertijd aangelegd moet worden met de definitieve infrastructuur. 

 

Het 4e kwadrant van Kickersbloem 3 wordt in dit bestemmingsplan niet meegenomen als te 

ontwikkelen gebied (bestemd als ‘Agrarisch met waarden’ en ‘Bedrijventerrein’ met aandui-

ding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein – baggerspeciedepot’). De groene inpassing van 

de rand van dit gebied, als overgang naar landelijk gebied aan de oostzijde en noordzijde, 

is om deze reden niet vastgelegd. De gemeente is zich bewust van de noodzaak tot een 

goede landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein, ook als het 4e kwadrant niet tot 

ontwikkeling komt en heeft daarom bovengenoemde aanpassingen gedaan. Op deze ma-

nier wordt de aanleg en instandhouding van een goede landschappelijke inpassing op de 

overgang van Kickersbloem 3 (1ste fase) richting het vooralsnog als ‘Agrarisch met waarden’ 

bestemde 4e kwadrant tevens geborgd in het bestemmingsplan. 

 

Borging van het water 

De aanleg van voldoende waterberging is reeds geborgd in het ontwerpbestemmingsplan. 

In artikelen 5.5.7 en 8.3.5 is bepaald dat toegestane bouwwerken en nieuwe verhardingen 

(zoals wegen, paden en parkeervoorzieningen) alleen mogen worden gerealiseerd indien 

aangetoond is dat de toename van de afvoer van afstromend regenwater gecompenseerd 

wordt conform de eisen van het waterschap, alsmede dat deze compensatie tenminste naar 

evenredigheid van de realisatie van verhardingen gerealiseerd dient te worden. Hiermee is 

geborgd dat er voldoende water wordt gerealiseerd. 

 

 Inrichtingsplannen 

 De feitelijke inrichting van de groenzones en landschappelijke inpassing wordt uitgewerkt 

in een inrichtingsplan. Voor de inrichting van de waterhuishouding wordt een waterhuis-

houdkundig plan opgesteld. In de voorwaardelijke verplichting voor de aanleg van de groe-

ne randen wordt een bepaling opgenomen over het niet onevenredig belemmeren van de 

agrarische bedrijfsvoering van omliggende percelen voor wat betreft de beplantings-

/boomhoogte en –typen.  
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Conclusie 

De zienswijzen die betrekking hebben op dit thema worden gedeeltelijk gegrond verklaard. 

De volgende onderdelen van het bestemmingsplan worden aangepast: 

 In de artikelen 5 t/m 8 (Bedrijventerrein, Groen – Water, Natuur en Verkeer) wordt een 

voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de borging van de groene randen, waarbij 

onder andere voldaan moet worden aan de profielen van het stedenbouwkundig plan. 

Ingebruikname van de gronden is pas toegestaan nadat de groenvoorziening is aange-

legd. Voor de gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ die grenzen aan de be-

stemming 'Verkeer' met aanduiding 'water' en de gronden die grenzen aan de aandui-

ding 'specifieke vorm van verkeer - stedenbouwkundige drager' wordt een bepaling op-

genomen dat deze groenvoorzieningen tegelijkertijd aangelegd moet worden met de 

definitieve infrastructuur (niet zijnde de bouwwegen). De voorwaardelijke verplichting 

geldt niet voor gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met aanduiding ‘specifie-

ke bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling 2 (hoogte – accent kanaal)’. 

 Aan artikel 5.5.2 (Bedrijventerrein) wordt een bepaling toegevoegd dat de gronden met 

de bestemming 'Bedrijventerrein' die direct grenzen aan de 'groene wig' pas in gebruik 

mogen worden genomen als de 'groene wig' onder voorwaarden, zoals aangegeven in 

het overzicht ambtshalve wijzigingen (hoofdstuk 4) onder artikel 5.5.2, is aangelegd. 

Tevens wordt toegevoegd dat de 'groene wig' in de eindsituatie dient te voldoen aan het 

profiel 'groene wig' dat is opgenomen in bijlage 2 bij de regels. 

 

2) Verkeersafwikkeling Kickersbloem 3 en Oostelijke Randweg 

 

 Dit thema heeft betrekking op zienswijze 1h, 1i, 2d, 3g, 6b,7c 

 

 Noodzaak twee ontsluitingen Kickersbloem 3 

Om de eerste fase van het nieuwe bedrijventerrein op een adequate wijze te ontsluiten, de 

verkeersdruk op bestaande wegen niet onevenredig te laten toenemen en om te voorkomen 

dat onacceptabele congestie ontstaat, wordt een brug over het Kanaal door Voorne ge-

bouwd. Dit wordt de primaire ontsluiting van het bedrijventerrein. Via de brug over het Ka-

naal door Voorne wordt het bedrijventerrein verbonden met de bestaande wegenstructuren 

rondom Hellevoetsluis.  

 

Daarnaast wordt ook een ontsluiting op de Ravenseweg gerealiseerd, deze is secundair. 

Een tweede ontsluiting voor het bedrijventerrein Kickersbloem 3 is met het oog op een goe-

de ontsluiting naar het hoofdwegennet nodig, om een goede bereikbaarheid te kunnen ga-

randeren. Met een tweede ontsluiting verdeelt het verkeer zich beter en wordt voorkomen 

dat bestaande wegen dichtslibben en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein ongewenst 

aan kwaliteit inlevert. Daarnaast moet er in geval van calamiteiten of wegwerkzaamheden 

een alternatieve route voor hulpdiensten zijn. 

 

 Positie brug over het kanaal door Voorne 

De vervoersrelatie tussen Kickersbloem 3 en het hoofdwegennet via de N57 is evident voor 

veel bedrijven die zich op Kickersbloem 3 zullen vestigen. Het belang van een goede en be-

trouwbare verbinding met het Rotterdamse havengebied is het meest gewaarborgd met een 

tweede brug/oeververbinding en, op de langere termijn een Oostelijke Randweg. De keuze 

voor de plek van de brug is logisch en vloeit voort uit de gekozen stedenbouwkundige 

hoofdstructuur.  
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 Oostelijke Randweg 

De Oostelijke Randweg maakt geen onderdeel uit van het bestemmingsplan Bedrijventer-

rein Kickersbloem 3. De eventuele aanleg van de Oostelijk Randweg is gekoppeld aan de 

2e fase (het vierde kwadrant) van het bedrijventerrein Kickersbloem 3. Het bestemmings-

plan Bedrijventerrein Kickersbloem 3 voorziet niet in de aanleg van de 2e fase. Wanneer de 

Oostelijke Randweg wordt aangelegd, moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld 

met daarin duidelijk gemotiveerd waarom de Oostelijke Randweg nodig is en hoe deze zich 

verhoudt in relatie tot milieu, landschap, verkeer en dergelijke.  

 

Voor zover de verbeelding van het bestemmingsplan bij reclamanten de indruk heeft ge-

wekt dat het tracé van de Oostelijke Randweg daarop al is vastgelegd, kan worden vastge-

steld dat dit niet het geval is. Daar waar de eventuele Oostelijke Randweg zou kunnen ko-

men zijn de huidige bestemmingen ‘Agrarisch’, ‘Verkeer’ en ‘Water’ overgenomen. Omdat in 

het aangrenzende bestemmingsplan Buitengebied een ‘gat’ zit ter plaatse van het mogelijke 

tracé, is er sprake van gronden waarvoor nog geen actueel bestemmingsplan geldt. Om dit 

te repareren wordt het gat gedicht met het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kickersbloem 

3, dat de betrokken gronden dus conserverend bestemt. Ook alternatieve tracés van de 

Oostelijke Randweg vanuit dit ontsluitingspunt zijn in dit bestemmingsplan niet aan de orde. 

 

 Het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het ontwerpbestemmingsplan 

Kickersbloem 3, is geactualiseerd na ter inzage legging van het ontwerp. Uit de resultaten 

van dit verkeersonderzoek blijkt dat het verkeer van, naar en via Kickersbloem 3 – met de 

voorgestelde maatregel in de vorm een nieuwe brug over het Kanaal door Voorne – leidt tot 

een marginale toename van knelpunten op het omliggende wegennet. Gezien de te ver-

wachten maatregelen op het omliggende wegennet in de toekomst en de mogelijkheid om 

bij de dimensionering van het kruispunt van de aansluiting van de burg op de Kanaalweg-

westzijde en ook het kruispunt Kanaalweg Westzijde-Nijverheidsweg-Nieuweweg rekening 

te houden met de verwachte verkeersstromen, acht de gemeente de verkeersafwikkeling 

voldoende. Bovendien gaan er stemmen in de metropoolregio op om de N57 te verdubbe-

len, om de Rotterdamse haven en de recreatief/groene woongebieden van Voorne-Putten 

en verder bereikbaarder te maken en houden. Hiertoe dienden bestuurders van de regio-

gemeenten, samen met onder meer het Havenbedrijf, een pleitnota in bij de voorzitter van 

de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Deze pleitnota is nu in behandeling door 

de MRDH. De MRDH heeft dan ook serieus in haar Strategische Bereikbaarheidsagenda 

en Economisch Vestigingsklimaat tot doel gesteld de minder goede autobereikbaarheid op 

Voorne-Putten hoog op de agenda staan. Daartoe zoekt zij intensief samenwerking met 

Rijkswaterstaat (N57) en de Provincie (Kanaalweg Westzijde, Groene Kruisweg/N218) om 

te komen tot behoud en verbetering van de regionale ontsluiting. Verder zal de ontwikkeling 

van Kickersbloem 3 gefaseerd plaatsvinden en zal niet in één keer de maximaal berekende 

verkeersgeneratie toegevoegd worden aan het omliggende wegennet.  

 

Voor de omliggende woongebieden zijn de milieugevolgen van het niet aanleggen van de 

Oostelijke Randweg opnieuw berekend. Hieruit blijkt dat nog steeds sprake is van een goed 

woon- en leefklimaat. Voor zowel de aanleg van de nieuwe wegen (Ontsluitingsweg Kic-

kersbloem 3 en Brug over het Kanaal) als de te construeren wegen (Kanaalweg Westzijde 

en Braberseweg) wordt voldaan aan de wettelijke normen, zoals opgenomen in de Wet ge-

luidhinder.  
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In het kader van het gemeentelijk geluidbeleid en een goede ruimtelijke ordening zijn de ge-

luidbelastingen als gevolg van de uitstraling (verkeersaantrekkende werking) van Kicker-

bloem 3 inclusief de aanleg van de nieuwe brug over het Kanaal door Voorne in beschou-

wing genomen.  

 

De geluidbelasting neemt, als gevolg van de verkeersaantrekkende werking, 1 tot 3 dB toe 

op de Kanaaldijk Westzijde, de Ravenseweg en de Nieuweweg. Berekend is dat zowel in 

de huidige (zonder ontwikkeling van Kickersbloem 3) als in de nieuwe situatie (met ontwik-

keling van Kickersbloem 3) niet geheel zal worden voldaan aan de streefwaarden zoals die 

zijn opgenomen in het gemeentelijk geluidbeleid. In het Geluidbeleidsplan 2008 – 2017 en 

de Beleidsvisie Duurzaamheid en milieu 2015 – 2020 zijn streefwaarden en maximale 

waarden opgenomen voor verschillende gebiedstypen. De gebieden rondom hoofdver-

keerswegen als Nieuweweg, Kanaalweg westzijde en Ravenseweg vallen onder het ge-

biedstype gemengd gebied waarbij een streefwaarde geldt van 48 dB en een maximale 

waarde van 58 dB.   

 

De realisering van Kickersbloem 3 zal gefaseerd plaatsvinden waardoor ook de uiteindelijke 

berekende geluidbelasting niet direct zal optreden. Om uiteindelijk aan de streefwaarden 

van het geluidbeleid te voldoen is als actie opgenomen dat bij regulier onderhoud van we-

gen geluidreducerende maatregelen overwogen zullen worden.  
 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatie van het wegverkeerslawaai 

en industrielawaai inzichtelijk gemaakt. Bij de bepalende woningen Kanaalweg Oostzijde 

188 en woningen aan de Molendijk is de bijdrage van Kickersbloem 3 op de gecumuleerde 

geluidbelasting respectievelijk 3 en 1 dB. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten 

hoogste 44 dB(A). Er zijn geen wettelijke normen met betrekking tot cumulatie en er zijn 

geen streefwaarden voor cumulatie opgenomen in het gemeentelijke geluidbeleid. De wo-

ningen voldoen aan de wettelijke normen voor industrielawaai en wegverkeerslawaai en te-

vens aan de streefwaarden die in het gemeentelijk beleid zijn opgenomen voor industriela-

waai. Gelet daarop achten wij de cumulatie van het wegverkeerslawaai en industrielawaai 

acceptabel. 

 

Conclusie 

De zienswijzen die betrekking hebben op dit thema worden gedeeltelijk gegrond verklaard. 

Het volgende onderdeel van het bestemmingsplan wordt aangepast: 

 De toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast aan het geactualiseerde ver-

keersonderzoek. Het geactualiseerde verkeersonderzoek wordt als bijlage bij de toe-

lichting gevoegd. 

 

3) Borging aanleg brug over het Kanaal door Voorne 

 

 Dit thema heeft betrekking op zienswijze 1h, 1i, 2d, 3g,4b. 

 

 De aanleg van de brug is opgenomen in het exploitatieplan. Om ook juridisch-planologisch 

te borgen dat de brug wordt aangelegd in de eerste fase (binnen de bestemmingsplanperi-

ode) van de ontwikkeling van Kickersbloem 3, waardoor wordt voorkomen dat de extra ver-

keersstroom (tijdelijk) louter wordt afgewenteld op de Ravenseweg, wordt een voorwaarde-

lijke verplichting opgenomen. Deze verplichting wordt gekoppeld aan de voorwaarde dat de 
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brug moet zijn aangelegd en in gebruik genomen indien minimaal 5 hectare (netto) in ge-

bruik is genomen voor of ten dienste van de bestemming Bedrijventerrein. 

Hiermee wordt voorkomen dat de Ravenseweg gedurende langere tijd dan uitsluitend de 

aanvangsfase als hoofdontsluiting voor Kickersbloem 3 zal blijven functioneren en daarmee 

mogelijk nadelige gevolgen voor de verkeersafwikkeling zal hebben. Daarnaast is er door 

de Stadsregio subsidie verleend (d.d. 12 december 2014) voor de aanleg van de brug en 

zijn aan deze subsidie realisatieafspraken gekoppeld. De subsidie en bijbehorende afspra-

ken maken het – zeker in aanvulling op de publiekrechtelijke opgenomen voorwaardelijke 

verplichting in het bestemmingsplan – in voldoende mate aannemelijk dat de brug ook 

daadwerkelijk gerealiseerd zal worden.  

  

Ten aanzien van de zienswijzen met betrekking tot fijn stof en geluidsoverlast blijkt uit de 

onderzoeken dat aan de wettelijke normen wordt voldaan. De berekende verkeersintensitei-

ten van de aansluiting van Kickersbloem 3 op de Ravenseweg zullen in de eindsituatie (50-

55 ha netto bedrijventerrein in gebruik genomen) maximaal 1.700 mvt/etmaal zijn en daar-

mee hoger dan de berekende 1.071 mvt/etmaal in de situatie dat maximaal 5 ha (netto) van 

het bedrijventerrein in gebruik genomen is (9,1% van het totaal te ontwikkelen bedrijventer-

rein). Aangetoond is dat ook de te verwachten optredende effecten qua geluid en lucht, in-

dien een tijdelijke situatie ontstaat dat Kickersbloem 3 uitsluitend via de Ravenseweg is ont-

sloten, binnen de gestelde wettelijke normen vallen. 

 

Conclusie 

De zienswijzen die betrekking hebben op dit thema worden gedeeltelijk gegrond verklaard. 

Het volgende onderdeel van het bestemmingsplan wordt aangepast: 

 In de toelichting wordt melding gedaan van de door de Stadsregio verstrekte subsidie 

voor de aanleg van de brug over het Kanaal door Voorne. 

 In artikel 9 (Water) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen om te borgen dat 

de brug in de eerste fase (binnen de planperiode) van de ontwikkeling van Kickers-

bloem 3 wordt aangelegd. Als voorwaarde is gesteld dat de brug moet zijn aangelegd 

en in gebruik genomen indien minimaal 5 hectare (netto) in gebruik is genomen voor of 

ten dienste van de bestemming Bedrijventerrein. 

 In artikel 5.5.10 (bedrijventerrein) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen 

om de aanleg van de brug bij ingebruikname van meer dan 5 hectare (netto) bedrijven-

terreinen te borgen.  

 

4) Opslag en containers 

 

 Dit thema heeft betrekking op zienswijze 1d, 2k, 2v, 7a. 

 

In zowel het Beeldkwaliteitsplan als het Bestemmingsplan is aandacht besteed aan opslag 

op de percelen. 

 

In het bestemmingsplan is in artikel 5.5.1, sub c bepaald dat geen opslag is toegestaan 

voor de voorgevellijn. Deze regel geldt voor het gehele terrein. Op deze wijze wordt vol-

doende geborgd dat opslag van goederen niet direct aan de openbare weg kan plaatsvin-

den.  
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Voor wat betreft opslag langs landschappelijke randen en opslag langs de hoofdontslui-

tingswegen (assenkruis) inclusief het Kanaal door Voorne gelden de volgende regels vanuit 

het bestemmingsplan: 

 Langs de landschappelijke randen (Bestemming ‘Natuur’ en ‘Groen-Water’) geldt 

over een diepte van 16 meter gerekend vanaf de bestemmingsgrens, als bedoelt in 

de artikelen 6 en 7, een maximale hoogte voor opslag van 3 meter. Deze regeling is 

alleen van toepassing op de kavels die met de achterste perceelsgrens grenzen 

aan de bestemming ‘Natuur’ en ‘Groen-Water’. Voor de kavels die met de voorzijde 

grenzen aan de bestemming ‘Natuur’ geldt dat opslag voor de voorgellijn niet is 

toegestaan.  

 Langs de hoofdwegen en langs het Kanaal door Voorne wordt gestreefd naar een 

begeleiding van het openbaar gebied door hoogwaardige bebouwing. Om dit te be-

reiken gelden vaste rooilijnen, een minimale bouwhoogte van 8 meter en een mini-

maal bebouwingspercentage van 60%. Om echter te voorkomen dat dit percentage 

grotendeels wordt opgevuld met bebouwing voor opslag in de vorm van containers 

is de volgende regeling aan het bestemmingsplan toegevoegd: langs de hoofd-

structuur (‘specifieke vorm van verkeer - stedenbouwkundige drager’ en verkeer 

met aanduiding ‘water’) en langs het Kanaal door Voorne (afwijkende bouwregeling 

1 - kanaalzone)) dient de voorgevelbreedte van het (hoofd)gebouw, niet zijnde con-

tainers, minimaal 60% van kavelbreedte te bedragen. Tevens wordt toegevoegd dat 

de minimale bouwhoogte van 8 meter niet geldt voor containers.  

 

Bovenstaande punten komen ook terug in het Beeldkwaliteitsplan. Aanvullend is in het BKP 

nog geregeld dat op beeldbepalende locaties, zoals langs de hoofdstructuur (assenkruis), 

langs het kanaal en langs de landschappelijke randen, opslag van goederen zal worden af-

geschermd door groen/beplanting, welke minimaal de hoogte van de opslag moet evena-

ren, of een (schijn)gevel in samenhang met het (hoofd)gebouw ontworpen.  

 

Conclusie 

De zienswijzen die betrekking hebben op dit thema worden gedeeltelijk gegrond verklaard. 

Het volgende onderdeel van het bestemmingsplan wordt aangepast: 

 Aan artikel 5.2.1 wordt een bepaling toegevoegd. Deze regelt dat de voorgevelbreedte 

van (hoofd)gebouwen, niet zijnde containers, gekeerd naar de gronden met de aandui-

ding ‘specifieke vorm van verkeer - stedenbouwkundige drager’ en grenzend aan gron-

den met de bestemming ‘Verkeer’ met aanduiding ‘water’, minimaal 60% van kavel-

breedte dient te bedragen. De breedte van een gebouw in de vorm van een container 

gekeerd naar de gronden met de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - steden-

bouwkundige drager’ en grenzend aan gronden met de bestemming ‘Verkeer’ met aan-

duiding ‘water’, mag maximaal 30% van de kavelbreedte bedragen. 

 Aan artikel 5.2.5 wordt een bepaling toegevoegd. Deze regelt dat de voorgevelbreedte 

van (hoofd)gebouwen, niet zijnde containers, op gronden met de aanduiding ‘specifieke 

bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling 1 (kanaalzone)’ van het (hoofd)gebouw, en 

gekeerd naar de bestemming ‘Groen-Water’, minimaal 60% van kavelbreedte dient te 

bedragen. De breedte van een gebouw in de vorm van een container gekeerd naar de 

bestemming Groen - Water, mag maximaal 30% van de kavelbreedte bedragen. 

 Aan artikel 1 is het begrip container toegevoegd. 

 Aan artikel 5.2.3 wordt een bepaling toegevoegd dat de minimale bouwhoogte niet geldt 

voor containers.  
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 Aan artikel 5.5.1 wordt toegevoegd dat opslag tevens niet is toegestaan op een afstand 

kleiner dan 2 meter tot de zijdelingse perceelsgrenzen. 

 

5) Bouwhoogten en stedenbouwkundig accent 

 

Dit thema heeft betrekking op zienswijze 1a, 2j, 4d, 7f en 8b. 

 

 Toegestane hoogtes 

Uit het onderzoek ‘Marktconform programma van eisen logistiek d.d. 18 maart 2013, Stec 

Groep’ blijkt dat een bouwhoogte van 12 meter (zoals het geval is op Kickersbloem 1 en 2) 

niet toereikend is voor de huidige marktvraag. Dit onderzoek laat zien dat er gevraagd wordt 

om een minimale bouwhoogte van 13 meter, tevens is er een trend gaande van gebouwen 

met een hoogte van 15 - 20 meter of meer.  

 

De gemeente wil de markt in zekere mate faciliteren en ziet op bepaalde plekken binnen 

Kickersbloem 3 ruimte voor het toestaan van deze hogere bouwhoogten. Het toestaan van 

hogere bouwhoogten maakt efficiënt ruimtegebruik mogelijk, rekening houdend met de om-

geving.  

Het stedenbouwkundig uitgangspunt is dat de toegestane hoogtes aan de randen van het 

terrein lager zijn, namelijk 9 meter en naar het midden van het terrein oplopen naar 12 tot 

15 meter. De hoogste bouwhoogte op bedrijventerrein Kickersbloem 3 is bepaald op 18 me-

ter (met uitzondering van één accent aan het Kanaal met een hoogte van 24 meter).  

 

 Hoogte-accent 

Op één plek is het dus mogelijk om hoger te bebouwen. Dat is in het plan een accent ge-

noemd. Dit gebouw vormt een accent langs het kanaal en markeert zo de entree van het 

bedrijventerrein. Dit accent met een hoogte van 24 meter zal als “landmark” zichtbaar zijn 

vanuit het landschap, maar in bescheiden mate. Vooral komende vanaf de Kanaalweg is 

het een markering van het terrein.  

 

 10%-regel 

In het ontwerpbestemmingsplan is de algemene afwijkingsregel van 10% (artikel 21.1 sub 

a) ook van toepassing op het bebouwingsaccent, waar een maximale hoogte van 24 meter 

geldt. Mede gelet op de zienswijze is dit bij nader inzien niet gewenst. De hoogte van 24 

meter een absoluut maximum is. Het ontwerpbestemmingsplan wordt hierop aangepast. 

Bovengenoemde 10%-regel wordt derhalve in het vast te stellen bestemmingsplan uitgeslo-

ten voor de gronden met de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouwrege-

ling 2' (hoogte-accent kanaal).  

 

 Doorzicht op terrein 

De bouwhoogten die op de verbeelding van het bestemmingsplan Kickersbloem 3 worden 

aangegeven betreffen maximale bouwhoogten. Daarnaast is de bebouwing op het terrein 

beperkt door de bouwvlakken en de daarin opgenomen bebouwingspercentages. Hiermee 

is geborgd dat er sprake blijft van doorzicht op het terrein.  

 

 Boomgrens 

Wanneer in een landschap waarin de horizon vergrijst, gebouwen boven de boomgrens uit-

komen, vormen deze een rechte lijn (kunstmatige horizon). Met de combinatie van het stel-
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len van maximale hoogten, beperkingen in bebouwing en landschappelijke inpassing van 

het bedrijventerrein wordt dit voorkomen. Door langs de randen van het bedrijventerrein 

grotendeels uit te gaan van natuurvriendelijke oevers langs watergangen, grondwallen en 

bosplantsoen van inheemse beplanting wordt een groene singel opgetrokken rond het be-

drijventerrein en zal de bebouwing van maximaal 18 meter uiteindelijk worden ingepakt 

door een groene landschappelijke rand. Alleen het accent van 24 meter en de bebouwing 

langs het Kanaal zijn dan nog zichtbaar vanaf de zijde van de Kanaalweg, ter markering 

van het bedrijventerrein en de entree.  

 

 Conclusie 

De zienswijzen die betrekking hebben op dit thema worden gedeeltelijk gegrond verklaard. 

Het volgende onderdeel van het bestemmingsplan worden aangepast: 

 Het gebruik van de afwijkingsregel zoals opgenomen in artikel 21.1 sub a wordt uitge-

sloten voor  

o Artikel 5.2.6: de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouwrege-

ling 2' (hoogte-accent kanaal). 

 

6) Hoogte lichtmasten 

 

 Dit thema heeft betrekking op zienswijze 1c, 2j, 6a. 

 

 Hoogte lichtmasten 

 In het ontwerpbestemmingsplan is ten aanzien van lichtmasten geregeld dat deze een gelij-

ke hoogte mogen hebben als de aanduiding maximale bouwhoogte. De lichtmasten mogen 

in elk geval 10 meter bedragen over het hele terrein ongeacht de aanduiding voor maximale 

bouwhoogte. Daarbij is gesteld dat op gronden waarvan de afstand tot de bestemming 'Na-

tuur' minder bedraagt dan 16 meter, geen lichtmasten zijn toegestaan in verband met de 

beoogde rust en kwaliteit van de natuurzone. Het toestaan van lichtmasten met een grotere 

hoogte dan 10 meter, zoals voorgesteld in het ontwerpbestemmingsplan is naar aanleiding 

van de zienswijzen heroverwogen. Om onevenredige lichtoverlast te voorkomen zal de 

hoogte van de lichtmasten beperkt worden tot 10 meter.  

 

 Op gronden waarvan de afstand tot de bestemming 'Natuur' minder bedraagt dan 16 meter, 

zijn geen lichtmasten zijn toegestaan. 

 

 Conclusie 

De zienswijzen die betrekking hebben op dit thema worden gedeeltelijk gegrond verklaard. 

Het volgende onderdeel van het bestemmingsplan wordt aangepast: 

 Artikel 5.2.11 sub b: lichtmasten waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 10 

meter, met dien verstande dat op gronden waarvan de afstand tot de bestemming 'Na-

tuur' minder bedraagt dan 16 meter, geen lichtmasten zijn toegestaan. 
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7) Milieucategorie 4.1 en 4.2 toestaan op maximaal 10 ha netto 

 

 Dit thema heeft betrekking op zienswijze 1e, 1g, 1j, 2e, 8c 
 

Algemeen 
 Het bestemmingsplan Kickersbloem 3 maakt bedrijven van verschillende milieucategorieën 

mogelijk. In het midden van het bedrijventerrein zijn bedrijven van categorie 4.1 en catego-

rie 4.2 toegestaan. Hierbij geldt wel als extra voorwaarde dat bedrijven van deze categorie-

en gezamenlijk maximaal 10 hectare netto-oppervlak mogen beslaan. Uit de verbeelding 

volgt waar de bedrijven van milieucategorie 4.1 en 4.2 precies zijn toegestaan.  

 

Er heeft op basis van onder meer beleid een zorgvuldige afweging ten grondslag gelegen 

aan de keuze om maximaal 10 hectare bedrijven van milieucategorie 4.1 en 4.2 toe te staan 

op het bedrijventerrein. Zo is gekeken naar de Structuurschets Kickersbloem 3. In de Struc-

tuurschets Kickersbloem 3 van 14 oktober 2004 werd nog de stelling ingenomen dat geen 

bedrijven zouden moeten worden toegelaten van een zwaardere milieucategorie dan cate-

gorie 3. Er hebben zich sinds 2004 diverse ontwikkelingen voorgedaan binnen Hellevoet-

sluis waardoor de gemeente gegroeid is. Een en ander heeft ervoor gezorgd dat het ruimte-

lijke beleid uit de Structuurschets Kickersbloem 3 van 2004 niet meer actueel is. Om het 

gemeentelijke ruimtelijke beleid te actualiseren, heeft de gemeente de Structuurvisie Helle-

voetsluis 2015 + opgesteld (vastgesteld op 13 oktober 2011). 

 

In een Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2013 zijn sturende randvoorwaarden gegeven op welke 

wijze kan worden ingestemd met het toelaten van de milieucategorieën 4.1 en 4.2 op be-

drijventerrein Kickersbloem 3. Vervolgens zijn met een voorbereidingsgroep bestaande uit 

(raads)commissieleden enkele sessies gehouden over hoe te sturen op de vestiging van 

‘zwaardere bedrijvigheid’ op Kickersbloem 3. Deze sessies hebben geresulteerd in de be-

perking van milieucategorie 4.1/4.2 bedrijven tot 10 hectare netto en daarnaast tot het uits-

luiten van Besluit risico zware ongevallen (BRZO) inrichtingen, geluidzoneringsplichtige be-

drijfsactiviteiten, m.e.r.-plichtige en m.e.r.- beoordelingsplichtige bedrijfsactiviteiten.  

 

Van belang is ook dat de provincie Zuid-Holland het beleid voert dat een bestemmingsplan 

dat betrekking heeft op een bedrijventerrein, bedrijven moet toestaan uit de hoogst mogelij-

ke milieucategorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten passend bij de omgeving van het 

bedrijventerrein. Om de toelaatbare milieucategoriëen op het bedrijventerrein te bepalen, is 

gekeken naar de richtafstanden uit de publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Met toepas-

sing van inwaarts zoneren, waarbij de maximale milieucategorie afhankelijk is van de af-

stand tot de woningen in de omgeving, is de milieuzonering op het terrein bepaald. Daarbij 

is tevens de belasting van de bedrijven in acht is genomen.  

 

Echter, gelet op het gegeven dat de gemeente sterk hecht aan het behoud en de verster-

king van de natuurlijke en landelijke uitstraling van Voorne – Putten in het algemeen en Hel-

levoetsluis in het bijzonder, is ervoor gekozen om in het bestemmingsplan niet te voorzien 

in de mogelijkheid tot vestiging van bedrijven van milieucategorie 5.1. De maximaal toegela-

ten milieucategorie is daarom beperkt tot 4.2, waarbij categorie 4.1 en 4.2 bedrijven slechts 

op een beperkt gedeelte van het terrein tot een gezamenlijk maximum van 10 hectare netto 

zijn toegelaten. De afstand van het aanduidingsvlak tot de dichtstbijzijnde gevoelige objec-
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ten is minimaal gelijk en in de meeste gevallen zelfs groter dan de afstand als vermeld in de 

VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering (300 meter voor 4.2-bedrijven). 

 

Gelet hierop heeft een zorgvuldige beleidsmatige en milieutechnische afweging plaatsge-

vonden bij keuze voor de op het terrein toegelaten milieucategorieën.  

 

 10%-regel 

In het ontwerpbestemmingsplan is de algemene afwijkingsregel van 10% (artikel 21.1 sub 

a) ook van toepassing op de zone waar 10 hectare milieucategorie 4.1/4.2 bedrijven is. Om 

te voorkomen dat deze 10 hectare kan worden vergroot, is een ambtshalve wijziging door-

gevoerd zodanig dat expliciet is bepaald dat de 10% afwijkingsregel op maatvoering niet 

van toepassing wordt verklaard op het maximum van 10 hectare netto-oppervlak voor de 

vestiging van 4.1 en 4.2-bedrijven.  

 

 Conclusie 

De zienswijzen die betrekking hebben op dit thema worden gedeeltelijk gegrond verklaard. 

Het volgende onderdeel van het bestemmingsplan wordt aangepast: 

 Het gebruik van de afwijkingsregel zoals opgenomen in artikel 21.1 sub a wordt uitge-

sloten voor: 

o Artikel 5.1.1 onder d: aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.2 (…) tot een 

maximum van 10 hectare netto-oppervlak binnen deze aanduiding’. 

 

8) Nut en noodzaak bedrijventerrein en Ladder Duurzame Verstedelijking 

 

 Dit thema heeft betrekking op zienswijzen 1j, 2b, 2l, 3c, 4a, 4b. 

 

 In het ontwerpbestemmingsplan is de Ladder voor duurzame verstedelijking doorlopen en is 

de actuele regionale behoefte (trede 1 van de Ladder) in voldoende mate aangetoond. 

Daarnaast is ingegaan op het al dan niet kunnen opvangen van (een gedeelte van) de regi-

onale behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied (trede 2) en de multimodale bereik-

baarheid van de locatie Kickersbloem 3 (trede 3).  

 

Om te bepalen of een actuele, regionale behoefte bestaat aan de ontwikkeling van het be-

drijventerrein Kickersbloem 3 (ingevolge trede 1 van de Ladder), is onder meer gekeken 

naar de Monitor Bedrijventerreinen van de Stadsregio Rotterdam d.d. 4 juni 2014. Uit de 

marktupdate van Stec blijkt dat in de regio Voorne – Putten sprake is van een laag leeg-

standspercentage van gemiddeld 2%. Uit zowel de Monitor Bedrijventerreinen als de mark-

tupdate volgt dat er voldoende marktruimte bestaat voor de ontwikkeling van het bedrijven-

terrein Kickersbloem 3. Zo bestaat voor Voorne – Putten een uitbreidingsvraag van 88 – 

113 hectare netto. Het bedrijventerrein Kickersbloem 3 omvat 50-55 hectare netto en past 

daarmee binnen de bestaande marktruimte (Zie Marktupdate bedrijventerrein Kickersbloem 

3, Stec groep 3 oktober 2014). 

  

Overigens is bij het ontwerpbestemmingsplan nog de oude versie van de marktupdate ge-

voegd omdat de meest recente versie waar nu vanuit wordt gegaan op het moment van het 

ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan nog niet gereed was. De actuele mark-

tupdate 3 oktober 2014 wordt aan het bestemmingsplan toegevoegd.  
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Uit deze marktupdate is opnieuw gekeken naar de mogelijkheden om de regionale behoefte 

te accommoderen in bestaand stedelijk gebied. Uit de update blijkt dat de bestaande voor-

raad en inbreidings-/transformatielocaties in binnenstedelijk gebied weinig kansen blijken te 

bieden voor accommodatie van de vraag, kwalitatief maar vooral ook kwantitatief. Uit de 

marktupdate blijkt dat er in bestaand stedelijk gebied maximaal 22,4 hectare netto van de 

totale regionale vraag (op Voorne-Putten) kan worden opgevangen. De totale regionale 

vraag ligt tussen de 88 en 113 hectare bruto. Hieruit blijkt voldoende dat er binnen bestaand 

stedelijk gebied op Voorne-Putten niet voldoende ruimte is om de behoefte op te vangen. 

Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de Marktupdate Bedrijventerreinen 

Kickersbloem 3 van 3 oktober 2014, deze is als bijlage aan het bestemmingsplan gevoegd.  

 

Daarbij acht de gemeente de vestiging van een bedrijventerrein dat moet voorzien in de 

vestiging van bedrijven tot en met milieucategorie 4.2 in binnenstedelijk gebied niet wense-

lijk. Daarmee bestaat de noodzaak voor de ontwikkeling van Kickersbloem 3 op een uitbrei-

dingslocatie. Het bestemmingsplan laat een grote verscheidenheid aan bedrijven toe en in 

verschillende milieucategorieën. In de Gebiedsvisie Voorne-Putten, die vastgesteld is door 

alle gemeenteraden op Voorne-Putten, is de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kickers-

bloem 3 opgenomen. Ten aanzien van de nog te ontwikkelen bedrijventerreinen Briellester 

en Bernissester hebben de gemeenten op Voorne-Putten in de Gebiedsvisie ervoor geko-

zen de ontwikkeling van die bedrijventerreinen een andere invulling te geven in de noord-

rand van Voorne-Putten. De gedachten gaan uit naar recreatie(bedrijven) en kwalitatief 

hoogwaardige bedrijvigheid (bijv. in de haven gerelateerde zakelijke dienstverlening) in een 

groene setting. De invulling van de Briellester en Bernissester in de noordrand moet nog 

nader uitgewerkt worden. Die gebiedsuitwerking bevindt zich momenteel in de voorberei-

dingsfase. Bedrijventerrein Kickersbloem 3 beperkt zich niet tot enkele sectoren, maar is 

het juist een flexibel bedrijventerrein dat aan veel verschillende sectoren en branches vesti-

gingsruimte biedt. 
 

Gelet op het hiervoor genoemde is tevens de nut en noodzaak van het bedrijventerrein Kic-

kersbloem 3 afdoende aangetoond. Er is een uitbreidingsvraag naar het kunnen vestigen 

van bedrijven op Voorne – Putten. Het vestigen van bedrijven op een inbreidingslocatie is 

niet wenselijk en niet mogelijk gebleken.  

 

Nu het bedrijventerrein niet op een bestaande locatie kan worden gerealiseerd, is een goe-

de ontsluiting van het bedrijventerrein, hetgeen ziet op de derde trede van de ladder voor 

duurzame verstedelijking, van belang. De ontsluiting van het bedrijventerrein – in het bij-

zonder na aanleg van een brug over het Kanaal door Voorne – voldoet. Ter juridisch-

planologische zekerstelling van de garantie op een deugdelijke ontsluiting is de aanleg van 

de brug over het Kanaal door Voorne als een voorwaardelijke verplichting opgenomen. De 

ontsluiting is effectief en efficiënt uit het oogpunt van het vervoer als ook uit oogpunt van 

gebruik van de locatie als bedrijventerrein. Daarnaast is de locatie bereikbaar met het 

openbaar vervoer en de fiets en/of brommer. Er is dus sprake van een aantal mogelijkhe-

den om het terrein op een eenvoudige wijze te bereiken. Hiermee is voldoende aangetoond 

dat ook aan de derde trede van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt voldaan.  
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Conclusie 

De zienswijzen die betrekking hebben op dit thema worden gedeeltelijk gegrond verklaard. 

Het volgende onderdeel van het bestemmingsplan wordt aangepast: 

 In artikel 9 (Water) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen om te borgen dat 

de brug in de 1e fase (binnen de planperiode) van de ontwikkeling van Kickersbloem 3 

wordt aangelegd. Als voorwaarde is gesteld dat de brug moet zijn aangelegd en in ge-

bruik genomen indien minimaal 5 hectare (netto) in gebruik is genomen voor of ten 

dienste van de bestemming Bedrijventerrein. 

 In artikel 5.5.10 (bedrijventerrein) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen 

om de aanleg van de brug bij ingebruikname van meer dan 5 hectare (netto) bedrijven-

terreinen te borgen.  

 De toelichting wordt uitgebreid met een onderbouwing over de derde trede van de Lad-

der Duurzame Verstedelijking.  

 De geactualiseerde Marktupdate van 3 oktober 2014 vervangt de marktupdate van 19 

mei 2014 die bij het ontwerpbestemmingsplan was toegevoegd.  

 De toelichting wordt aangepast aan de hand van de Marktupdate van 3 oktober 2014. 
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3.3 Individuele beantwoording zienswijzen 
 

Zienswijze 1 

 

Reactie 

a. Gebouwen van 24 meter en misschien wel meer dan 26 meter zijn onwenselijk. Het niet dui-

delijk wat de noodzaak hiervoor is. Dergelijke hoogtes zijn niet fatsoenlijk in te passen in het 

landschap. 

 

 Beantwoording 

Er wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 5. Voor de duidelijkheid wordt 

aangegeven dat de afwijkingsbevoegdheid met 10% ten aanzien van de hoogte op het be-

bouwingsaccent 2 (afwijkende bouwregeling 2 artikel 5.2.6, het accent met een maximale 

hoogte van 24 meter) niet van toepassing wordt verklaard. Een hoogte-accent van 24 meter 

is daarmee het absolute maximum. 

 

Verder wordt opgemerkt dat er naar aanplant van grote maten van beplanting/bomen wordt 

gestreefd zodat er meteen een zekere mate van groen aanwezig is. Daarnaast is het stre-

ven om zoveel mogelijk bestaand groen te behouden, bijvoorbeeld de bomen langs het Ka-

naal door Voorne ter hoogte van het accent. De overige bebouwing aan in ieder geval de 

randen wordt ingepast in het landschap en de inpassing wordt in het bestemmingsplan ook 

voorwaardelijk geborgd. Voor de wijze waarop deze borging plaatsvindt, wordt verwezen 

naar de thematische beantwoording onder 1. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. Het volgende onderdeel van het 

bestemmingsplan wordt aangepast: 

 Het gebruik van de afwijkingsregel zoals opgenomen in artikel 21.1 sub a wordt uitge-

sloten voor  

o Artikel 5.2.6: de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouwrege-

ling 2' (hoogte-accent kanaal). 

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 

b. Er is geen fatsoenlijke borging: te weinig groen en water. 

 

 Beantwoording 

Er wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 1. 

 

Conclusie 

De zienswijzen die betrekking hebben op dit thema worden gedeeltelijk gegrond verklaard. De 

volgende onderdelen van het bestemmingsplan worden aangepast: 

 In de artikelen 5 t/m 8 (Bedrijventerrein, Groen – Water, Natuur en Verkeer) wordt een 

voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de borging van de groene randen, waarbij 

onder andere voldaan moet worden aan de profielen van het stedenbouwkundig plan. 

Ingebruikname van de gronden is pas toegestaan nadat de groenvoorziening is aange-

legd. Voor de gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ die grenzen aan de be-

stemming 'Verkeer' met aanduiding 'water' en de gronden die grenzen aan de aandui-
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ding 'specifieke vorm van verkeer - stedenbouwkundige drager' wordt een bepaling op-

genomen dat deze groenvoorzieningen tegelijkertijd aangelegd moeten worden met de 

definitieve infrastructuur (niet zijnde de bouwwegen). De voorwaardelijke verplichting 

geldt niet voor gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met aanduiding ‘specifie-

ke bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling 2 (hoogte – accent kanaal)’. 

 Aan artikel 5.5.2 (Bedrijventerrein) wordt een bepaling toegevoegd dat de gronden met 

de bestemming 'Bedrijventerrein' die direct grenzen aan de 'groene wig' pas in gebruik 

mogen worden genomen indien de 'groene wig' onder voorwaarden, zoals aangegeven 

in het overzicht ambtshalve wijzigingen (hoofdstuk 4) onder artikel 5.5.2, is aangelegd. 

Tevens wordt toegevoegd dat de 'groene wig' in de eindsituatie dient te voldoen aan het 

profiel 'groene wig' dat is opgenomen in bijlage 2 bij de regels. 

 

c. Er is sprake van zeer hoge lichtmasten. 

 

 Beantwoording 

Verwezen wordt naar de thematische beantwoording onder 6. 

 

Conclusie  

De zienswijzen die betrekking hebben op dit thema worden gedeeltelijk gegrond verklaard. Het 

volgende onderdeel van het bestemmingsplan wordt aangepast: 

 Artikel 5.2.11 sub b: lichtmasten waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 10 

meter, met dien verstande dat op gronden waarvan de afstand tot de bestemming 'Na-

tuur' minder bedraagt dan 16 meter, geen lichtmasten zijn toegestaan. 

 

d. Een verdere uitbreiding van het autobandendepot met containerwanden wordt mogelijk ge-

maakt.  

 

 Beantwoording 

Het is juist dat het bestemmingsplan een eventuele uitbreiding van het autobandendepot 

met containerwanden mogelijk maakt. Daarvoor is wel vereist dat wordt voldaan aan de re-

gels van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Daarnaast dient te worden ge-

toetst aan het Activiteitenbesluit. In sommige gevallen zal ook nog een omgevingsvergun-

ning vereist zijn. Daarmee wordt geborgd dat niet zonder meer iedere uitbreiding mogelijk 

zal zijn.  

 

Met betrekking tot containers wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 4.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

e. Er is sprake van 10 hectare milieucategorie 4.2. 

 

 Beantwoording 

Het is juist dat het bestemmingsplan voorziet in maximaal 10 hectare voor bedrijven in mili-

eucategorie 4.2. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de thematische beantwoor-

ding onder 7. Aanvullend daarop is een ambtshalve wijziging doorgevoerd zodanig dat ex-

pliciet is bepaald dat de 10% afwijkingsregel op maatvoering niet van toepassing wordt ver-

klaard op het maximum van 10 hectare netto-oppervlak voor de vestiging van 4.1 en 4.2-
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bedrijven. Op deze manier wordt geborgd dat de 10 hectare niet kunnen worden vergroot 

met 10%. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard.  

 

f. De brug wordt betaald door de burgers van Hellevoetsluis en niet door de private partijen.  

 

 Beantwoording 

De kosten van de brug zijn opgenomen in het exploitatieplan. Deze  kosten worden volledig 

verhaald op de eigenaren van gronden die zijn gelegen in het exploitatiegebied van Kic-

kersbloem 3. Dit houdt in dat de  gemeenschap niet mee betaalt aan de brug over het Ka-

naal door Voorne.  

 

Daarnaast zijn de kosten voor de betreffende brug ook volledig opgenomen in de grondex-

ploitatieopzet en zijn er met één van de gebiedseigenaren in dit kader anterieure afspraken 

gemaakt.  

 

Voor gebiedseigenaren waarmee geen anterieure overeenkomst is gesloten, is een Exploi-

tatieplan als bedoeld in artikel 6.12 e.v. Wro opgesteld waarin ook de kosten voor de brug 

volledig zijn opgenomen. Daarmee is ook het kostenverhaal in die situatie geborgd en ko-

men deze kosten niet ten laste van de burgers van Hellevoetsluis. 
 
Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

g. Reclamant voorziet risico’s voor stank en brand voor omwonenden. De plannen zijn nadelig 

voor het aanzicht van het landschap en het wordt mogelijk gemaakt om zware bedrijven te rea-

liseren die niet in Hellevoetsluis thuis horen.  

 

 Beantwoording 

Voor de gemeente is veiligheid en borging van een goed woon- en leefklimaat een prioriteit. 

Om die reden heeft er in het kader van het bestemmingsplan een toets plaatsgevonden op 

basis van de richtafstanden uit de publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Met behulp van 

deze publicatie zijn de in het bestemmingsplan toegestane milieucategorieën bepaald (zie 

ook de beantwoording onder d.). Ook wordt er voldoende afstand gehouden tot gevoelige 

objecten zoals woningen. Daarnaast zijn bepaalde risicovolle inrichtingen uitgesloten. Tot 

slot wordt er in het kader van een aanvraag van een omgevingsvergunning getoetst aan de 

milieuwetgeving, het Activiteitenbesluit en het gemeentelijke beleid met betrekking tot rele-

vante milieuaspecten. Voor de volledigheid: deze toets is verbonden aan de procedure voor 

een omgevingsvergunning en niet noodzakelijk in het kader van vaststelling van het be-

stemmingsplan. Met betrekking tot de zware bedrijven wordt verwezen naar de beantwoor-

ding onder e. en met betrekking tot het landschap naar de beantwoording onder b. Gelet op 

de uitgebreide toetsing ligt het niet voor de hand dat de door reclamant gevreesde risico’s 

zich zullen voordoen. Verder wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 7. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard.  
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h. De brug zal het kanaal extra gaan belasten. Als de Oostelijke Randweg komt, wordt deze 

door een ander stuk polder aangelegd terwijl er geen alternatieven voor de Oostelijke Randweg 

en brug zijn onderzocht. Reclamant verwacht een onderzoek naar alternatieven of een afschrift 

van de uitgevoerde onderzoeken.  

 

 Beantwoording 

Met betrekking tot de Oostelijke Randweg wordt verwezen naar de thematische beantwoor-

ding onder 2. Met betrekking tot de brug over het Kanaal door Voorne wordt verwezen naar 

de thematische beantwoording onder 3.  

 

Mocht reclamant duiden op een toezegging die is gedaan aangaande een onderzoek naar 

alternatieven of een uitgevoerde onderzoeken tijdens één van de plangroepen, stelt de ge-

meente dat deze toezegging is gedaan vanuit de veronderstelling dat ontwikkeling van de 

eerste fase van Kickerbloem 3 en de mogelijkheid tot aanleg van de Oostelijke Randweg in 

één bestemmingsplan zouden zijn voorzien. Nu dit niet het geval is, acht de gemeente het 

verzoek om alternatieven voor het tracé van de Oostelijke Randweg of een afschrift van de 

uitgevoerde onderzoeken in het kader van onderhavig bestemmingsplan niet aan de orde. 

Met betrekking tot het aspect ontsluitingswijze wordt verwezen naar de thematische beant-

woording onder 2.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. De volgende onderdelen van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 De toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast aan het geactualiseerde ver-

keersonderzoek. Het verkeersonderzoek wordt als bijlage toegevoegd. 

 In artikel 9 (Water) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen om te borgen dat 

de brug in de 1e fase (binnen de planperiode) van de ontwikkeling van Kickersbloem 3 

wordt aangelegd. Als voorwaarde is gesteld dat de brug moet zijn aangelegd en in ge-

bruik genomen indien minimaal 5 hectare (netto) in gebruik is genomen voor of ten 

dienste van de bestemming Bedrijventerrein. 

 In artikel 5.5.10 (bedrijventerrein) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen 

om de aanleg van de brug bij ingebruikname van meer dan 5 hectare (netto) bedrijven-

terreinen te borgen.  

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard.  

 

i. De Oostelijke Randweg wordt door de burgers van Hellevoetsluis betaald en niet door ontwik-

kelaars en levert waardevermindering van huizen, lichtvervuiling, fijnstof en geluidsoverlast op. 

 

Beantwoording 

De mogelijkheid tot aanleg van de Oostelijke Randweg maakt geen onderdeel uit van het 

bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Kickersbloem 3’. In het kader van het bestemmingsplan 

‘Bedrijventerrein Kickersbloem 3’ is toetsing van de effecten van de aanleg van de Oostelij-

ke Randweg niet noodzakelijk. Verder wordt verwezen naar het antwoord onder g en de 

thematische beantwoording onder 2 en 3. 
 
Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 
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j. Als bedrijventerrein Kickersbloem 3 er moet komen, dan veel kleiner, geen milieucategorie 4.1 

en 4.2, veel betere landschappelijke inpassing met garanties. De brug, kruisingen en op termijn 

Oostelijke randweg dient door de private partijen betaald te worden.  

 

 Beantwoording 

De beantwoording van dit onderdeel van de zienswijze heeft plaats gevonden onder b, e, 

en h alsmede naar de thematische verantwoording onder 1, 7 en 8. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. Voor de wijzigingen wordt ver-

wezen naar de conclusies bij de punten b, e en h alsmede de thematische verantwoording on-

der 1, 7 en 8. 
 
Zienswijze 2 

 

Reactie 

a. Het bestemmingsplan Kickersbloem 3 is een voortzetting/wijziging van de ontwikkeling van 

aansluitende bedrijventerreinen Kickersbloem 1 en 2. Ten onrechte is dit gegeven niet betrok-

ken bij de boordeling of een milieueffectrapportage moet worden opgesteld.  

 

 Beantwoording 

Er is sprake van samenhangende activiteiten wanneer voor een zelfde soort activiteit af-

zonderlijke plannen worden gemaakt of afzonderlijke besluiten worden genomen voor ge-

bieden die bij elkaar in de buurt liggen en die elk afzonderlijk (net) niet aan de drempel-

waarde voldoen of als een activiteit in verschillende fasen worden opgeknipt. Deze situaties 

doen zich met betrekking tot Kickersbloem 1 en 2 niet voor. Bij de start van de planvor-

mingsprocedure waren bedrijventerrein Kickersbloem 1 en 2 reeds als zodanig bestemd en 

in gebruik genomen en kunnen daarmee beschouwd worden als de autonome situatie. In 

de milieuonderzoeken zijn de effecten van Kickersbloem 1 en 2 opgenomen als autonome 

situatie (dit laat zich onder meer zien in de achtergrondconcentraties). 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

b. De behoefteraming is niet actueel. Deze is opgesteld in 2012. Ook de actualisatie is niet cor-

rect, daar zijn verkeerde uitgangspunten gehanteerd. De cijfers uit de monitor bedrijventerrei-

nen van de Stadsregio Rotterdam laat een oplopende leegstand zien. Ook is in dat document 

uitgegaan van een groter aanbod van bedrijventerreinen dan wordt aangenomen door de ge-

meente. De aantrekkelijkheid van het terrein is beperkt aangezien er geen kantoren mogen 

worden gevestigd en het verder niet aantrekkelijk is voor logistieke bedrijven. Het is zodoende 

niet duidelijk welke noodzaak bestaat.  

 

 Beantwoording 

Wat betreft de behoefteraming wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 

8. Met betrekking tot het gestelde over kantoren wordt het volgende opgemerkt. Het is on-

juist dat kantoren niet zijn toegestaan op het terrein. Het is namelijk mogelijk om kantoren 

gerelateerd aan bedrijven op het terrein te vestigen. Een en ander is in overeenstemming 

met het provinciale beleid ten aanzien van kantoren. Daarin zijn de mogelijkheden voor kan-
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toren gerelateerd aan bedrijvigheid verruimd. Daarnaast kunnen er twee solitaire kantoren 

met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2 op het terrein worden gevestigd. Hiermee 

wordt aangesloten op de Verordening ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland. Overi-

gens kunnen op het bedrijventerrein vele typen bedrijvigheid worden gerealiseerd, waar-

door het bedrijventerrein niet afhankelijk is van een bepaald type bedrijvigheid. Dit is juist 

een kwaliteit van Kickersbloem 3.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

c. De aanleg van groenvoorzieningen aan de buitenranden van het plangebied en de voorzie-

ningen is op geen enkele wijze geborgd. Dit is een serieuze tekortkoming. Uitsluitend ter plaat-

se van de groene wig is dit geborgd. Een dergelijke verplichting zou voor alle groenvoorzienin-

gen moeten gelden. Zowel bij de bestemming ‘Natuur’ en ‘Groen’ als in delen van het plan waar 

groenvoorzieningen moeten worden aangebracht die zijn voorzien van een andere bestemming. 

Indien een voorwaardelijke verplichting ontbreekt is onzeker of de groenvoorzieningen en na-

tuur werkelijk zullen worden aangelegd.  

 

De borging moet plaatsvinden door middel van het opnemen van de bestemming ‘Groen-Water’ 

op alle plaatsen waar groen en water wordt gerealiseerd. Hierdoor is duidelijk dat de gronden 

niet voor andere doeleinden wordt gebruikt.  

 

Omdat fase 2 nog niet wordt uitgevoerd, of helemaal niet, is er geen sprake van landschappelij-

ke inpassing van het gedeelte dat grenst aan het 4e kwadrant. Door middel van een voorwaar-

delijke verplichting moet worden verzekerd dat landschappelijke inpassing plaatsvindt. Bijvoor-

beeld door de aanleg van een groenstrook dan wel het verplichten van groenstroken die dienen 

te worden aangelegd wanneer ook de 2e fase wordt uitgevoerd.  

 

 Beantwoording 

Er wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 1.  

 

Verder mag niet onvermeld blijven dat landschappelijke inpassing een combinatie is van de 

groene randen langs het bedrijventerrein en de bouwmogelijkheden op het terrein. Zo loopt 

de bouwhoogte trapsgewijs op vanaf de randen van het bedrijventerrein richting het mid-

den. De hoogste gebouwen liggen in principe op de grootste afstand van omwonenden. 

Ook door toepassing van de positionering van de gebouwen middels bouwvlakken en het 

hanteren van bebouwingspercentages wordt ervoor gezorgd dat er altijd sprake zal zijn van 

doorzichten. Dit in aanvulling op de doorzichten die middels de Groene Wig worden gecre-

eerd. Ook deze maatregelen dragen bij aan de landschappelijke inpassing.  

 
Conclusie 
De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. De volgende onderdelen van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 In de artikelen 5 t/m 8 (Bedrijventerrein, Groen – Water, Natuur en Verkeer) wordt een 

voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de borging van de groene randen, waarbij 

onder andere voldaan moet worden aan de profielen van het stedenbouwkundig plan. 

Ingebruikname van de gronden is pas toegestaan nadat de groenvoorziening is aange-

legd. Voor de gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ die grenzen aan de be-



Notitie beantwoording zienswijzen, ontwerp bestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en ontwerp exploi-

tatieplan ‘Bedrijventerrein Kickersbloem 3’  

28 

stemming 'Verkeer' met aanduiding 'water' en de gronden die grenzen aan de aandui-

ding 'specifieke vorm van verkeer - stedenbouwkundige drager' wordt een bepaling op-

genomen dat deze groenvoorzieningen tegelijkertijd aangelegd moeten worden met de 

definitieve infrastructuur (niet zijnde de bouwwegen). De voorwaardelijke verplichting 

geldt niet voor gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met aanduiding ‘specifie-

ke bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling 2 (hoogte – accent kanaal)’. 

 Aan artikel 5.5.2 (Bedrijventerrein) wordt een bepaling toegevoegd dat de gronden met 

de bestemming 'Bedrijventerrein' die direct grenzen aan de 'groene wig' pas in gebruik 

mogen worden genomen indien de 'groene wig' onder voorwaarden, zoals aangegeven 

in het overzicht ambtshalve wijzigingen (hoofdstuk 4) onder artikel 5.5.2, is aangelegd. 

Tevens wordt toegevoegd dat de 'groene wig' in de eindsituatie dient te voldoen aan het 

profiel 'groene wig' dat is opgenomen in bijlage 2 bij de regels. 

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 

d. In de aanmeldingsnotitie voor de Mer-beoordeling wordt uitgegaan van de Oostelijke Rand-

weg. Uit die notitie blijkt dat de Oostelijke Randweg nodig is om extra verkeer op te vangen. Dit 

wordt ook in de Structuurvisie 2015 – 2025 gesteld.  

 

Mede naar aanleiding van een vooroverlegreactie van de provincie Zuid-Holland is de aanleg 

van deze weg uit het plan gehaald. De voornaamste reden hiervoor was dat de keuze voor de-

ze weg niet was onderbouwd. Het schrappen van de weg is, in het licht van het belang dat aan 

de weg wordt gehecht voor de verkeersafwikkeling, niet onderbouwd. Ook blijkt niet of zonder 

de Oostelijke Randweg sprake is van verantwoorde verkeersafwikkeling.  

 

Door de fasering zal de nu voorgenomen ontsluiting via de Ravenseweg lange tijd als hoofdont-

sluiting voor Kickersbloem 3 functioneren met zeer nadelige gevolgen voor de verkeersafwikke-

ling. Hiermee is geen rekening gehouden bij de schattingen ten aanzien van de verkeersafwik-

keling.  

 

 Beantwoording 

In de door reclamant genoemde documenten is uitgegaan van het bedrijventerrein Kickers-

bloem 3 inclusief 2e fase (het vierde kwadrant). Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kic-

kersbloem 3 voorziet niet in de aanleg van de 2e fase. Om die reden is het verkeersonder-

zoek geactualiseerd, waarbij tevens in berekend wat de verkeersintensiteiten op de Raven-

seweg zullen zijn. 

 

Met betrekking tot de ontsluiting wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 

2. Met betrekking tot de borging van de brug over het Kanaal door Voorne, om daarmee te 

voorkomen dat de verkeersafwikkeling uitsluitend via de Ravenseweg geschiedt, wordt 

verwezen naar de thematische beantwoording onder 3.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. De volgende onderdelen van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 De toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast aan het geactualiseerde ver-

keersonderzoek. De resultaten hiervan worden in de toelichting beschreven. 
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 In de toelichting wordt melding gedaan van de door de Stadsregio verstrekte subsidie 

voor de aanleg van de brug over het Kanaal door Voorne. 

 In artikel 9 (Water) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen om te borgen dat 

de brug in de 1e fase (binnen de planperiode) van de ontwikkeling van Kickersbloem 3 

wordt aangelegd. Als voorwaarde is gesteld dat de brug moet zijn aangelegd en in ge-

bruik genomen indien minimaal 5 hectare (netto) in gebruik is genomen voor of ten 

dienste van de bestemming Bedrijventerrein. 

 In artikel 5.5.10 (bedrijventerrein) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen 

om de aanleg van de brug bij ingebruikname van meer dan 5 hectare (netto) bedrijven-

terreinen te borgen.  

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 

e. In de Structuurschets Kickersbloem 3 wordt gesteld dat er geen bedrijven mogelijk worden 

gemaakt in categorieën hoger dan 3. Op bedrijventerrein Kickersbloem 3 worden desondanks 

bedrijven in de milieucategorie 4.1 en 4.2 mogelijk gemaakt. Dit wordt in het bestemmingsplan 

of elders niet onderbouwd anders dan dat behoefte zou bestaan aan het verplaatsen van be-

drijven van categorieën 4.1 en 4.2 elders in Hellevoetsluis. Het is niet duidelijk waarom deze 

bedrijven niet naar een locatie buiten Hellevoetsluis kunnen worden verplaatst. Ook is onduide-

lijk wat in de huidige planvorming anders is dan de overwegingen die ten grondslag lagen in de 

structuurschets. Er wordt gevraagd om nadere onderbouwing. Juist de grotere belasting van 

dergelijke bedrijven kan worden gezien als reden om zulke bedrijven niet toe te laten.  

 

Dat de provincie dergelijke bedrijven toelaat is niet relevant als de gemeente eigen beleid voert.  

 

 Beantwoording 

Allereerst wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 7 en 8. Daarnaast is 

van belang dat verplaatsing naar een locatie buiten Hellevoetsluis voor veel bedrijven niet 

mogelijk dan wel wenselijk is. Er heeft een zorgvuldige beleidsmatige en milieutechnische 

afweging plaatsgevonden bij de keuze voor de op het terrein toegelaten milieucategorieën.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard.  

 

f. Voor zover de inrichting van de kavels afhankelijk is van het beeldkwaliteitsplan dient borging 

plaats te vinden via het bestemmingsplan. De wijze waarop het beeldkwaliteitsplan nu door-

werkt in de vergunningverlening brengt met zich mee dat het de status van welstandsbeleid 

heeft en relatief makkelijk kan worden gewijzigd en waarvan bij vergunningverlening gemoti-

veerd kan worden afgeweken.  
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 Beantwoording 

Om sturing te geven aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit wordt naast het bestemmings-

plan een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld als wel-

standsnota en dient derhalve als toetsingskader voor bouwaanvragen net zoals het be-

stemmingsplan. Daar waar het bestemmingsplan kaders biedt voor het gebruik van gron-

den, is het beeldkwaliteitsplan kaderstellend voor de kwalitatieve aspecten zoals vormge-

ving, kleur en materialisatie. De ruimtelijk relevante essentie uit het beeldkwaliteitsplan is 

doorvertaald in het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld voor wat betreft opslag (zie beantwoor-

ding onder u.) maar ook elementen vanuit openbaar gebied zoals de bebouwingspercenta-

ges, hoogten, accenten, rooilijnen, stedenbouwkundige dragers, parkeren en de Groene 

Wig. Met deze doorwerking is in principe al een belangrijk deel van de kavelinrichting be-

paald. Het volledig vertalen van het beeldkwaliteitsplan is niet noodzakelijk aangezien het 

beeldkwaliteitsplan altijd als instrument wordt gebruikt bij het toetsen van een aanvraag van 

een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. De mogelijkheid af te kunnen wijken 

van zowel een beeldkwaliteitsplan als een bestemmingsplan is een bevoegdheid van het 

bevoegd gezag en zal gepaard moeten gaan met een deugdelijke motivering. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

g. Onduidelijk is welke bronvermogens gehanteerd zijn. Bij andere bestemmingsplannen wor-

den hogere waarden gebruikt. Een betere motivering is nodig en wellicht herberekening. Ook 

omdat de streefwaarden op veel plaatsen net bereikt worden zodat een berekening met een 

hoger bronvermogen tot overschrijding kan leiden.  

 

 Beantwoording 

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Kickersbloem 3 moet worden beoordeeld of 

vanwege de geluidproductie ten gevolge van het gehele bedrijventerrein bij de bestaande 

omliggende woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat. Hiervoor 

geldt geen wettelijke normstelling. Het gemeentelijke geluidbeleid biedt wel een beoorde-

lingskader. Dit kader is ook gehanteerd in het akoestisch onderzoek. 

 

Omdat er nog geen sprake is van bedrijven, is er ook nog geen actuele geluidbelasting. Het 

is daarom gebruikelijk om uit te gaan van een fictieve geluidbelasting: kavelkentallen in 

dB(A)/m2 gekoppeld aan de VNG-milieucategorie. Dit geeft een redelijke maat voor de be-

oordeling van de toekomstige geluidbelasting. 

 

Er zijn geen wettelijke of vastgestelde kavelkentallen. Daarom is een inschatting gemaakt 

van de geluidproductie op basis van de karakteristieken van Kickersbloem 3. Het bedrijven-

terrein richt zich vooral op lokale en regionale, kleinschalige en middelgrote bedrijven in de 

sectoren bouw, handel, reparatie, productie, logistiek en beperkte dienstverlening (cat. 1-4) 

en opvang van (boven)regionale bedrijven (categorie 3-4). Op Kickersbloem 3 zijn geen 

'grote lawaaimakers' toegestaan en Kickersbloem 3 richt zich niet op de vestiging van zwa-

re industrie. Er is geen sprake van een geluidgezoneerd bedrijventerrein.  

 

Op basis hiervan is gekozen voor fictieve kavelkentallen 40/45/50/55 dB(A)/m2 voor respec-

tievelijk bedrijven in de milieucategorieën 1/2/3/4. 
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Dit past ook goed binnen de waarden in andere onderzoeken, zoals door reclamant aange-

haald in het onderzoek voor het bedrijventerrein Vossenberg West in Tilburg. (realistisch 

cat.1 en 2: 40-50; cat.3: 40-55; cat. 4: 40-60).De indeling in categorieën voor Kickersbloem 

3 is wat meer gespecificeerd dan het bedrijventerrein Vossenberg West in Tilburg. Dit is 

dan ook de reden dat voor Kickersbloem 3 is gekozen voor één waarde per categorie. Deze 

waarde past ook binnen de bandbreedte die voor Vossenberg West is aangehouden. Met 

deze realistische geluidproductie en het opnemen van een voorwaardelijke verplichting, die 

zorgt voor een borging van de toetsing aan het gemeentelijke geluidsbeleid, kan aan het 

gemeentelijke geluidbeleid worden voldaan. De vastgelegde milieucategorieën bieden 

daarom een garantie voor het aanvaardbare woon- en leefklimaat. De geluidwaarden be-

treffen richtlijnen. In de praktijk kan het zo zijn dat een categorie 3 bedrijf de geluidruimte 

nodig heeft van een categorie 2 bedrijf en andersom. Uiteindelijk zal bij het verlenen van de 

Omgevingsvergunning of in het kader van de melding Activiteitenbesluit per bedrijf nog 

moeten worden beoordeeld of aan de geldende geluidnormen kan worden voldaan. 

 

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wordt explicieter en voorwaardelijk verplich-

tend een relatie gelegd met het gemeentelijke geluidbeleid. Dit betekent dat er voor bepaal-

de gebieden een nadere toets plaatsvindt op het aspect geluid voor bedrijven die zich willen 

vestigen. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. Voor het onderdeel ‘gemeentelijk geluid-

beleid’ wordt verwezen naar de conclusie onder punt h en de thematische beantwoording onder 

punt 2. 

 

h. De vergelijking van de berekende belasting van woningen door verkeer met de streefwaar-

den uit het gemeentelijk beleid is niet begrijpelijk. De vergelijking van de berekende belasting 

van woningen door verkeer met de streefwaarden uit het gemeentelijk beleid is niet begrijpelijk. 

In het beleid is 48 db uitdrukkelijk als streefwaarde opgenomen met als maximale waarde 53 

db. Deze waarden staan ook in het Milieu Structuurplan 2008-2012 van Hellevoetsluis. Een 

toelichting is nodig waarom de substantieel hogere waarden in het akoestisch onderzoek Kic-

kersbloem 3 toch aanvaardbaar zouden zijn. In het bijzonder moet worden toegelicht welke 

norm per locatie is toegepast.  

 

 Beantwoording 

In de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu 2014-2020 zijn streefwaarden opgenomen voor 

verkeerslawaai en industrielawaai. Voor verkeerslawaai is de voorkeursgrenswaarde 48 dB 

met een maximum voor gemengd gebied van 58 dB, woongebied 53 dB en buitengebied 53 

dB. Voor industrielawaai is de streefwaarde 55 dB(A) voor bedrijventerreinen, 50 dB(A) voor 

woongebied en gemengd gebied en 40 dB(A) voor buitengebied uitdrukkelijk als streef-

waarde opgenomen met als maximale waarde 43 dB.  

 

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wordt explicieter en voorwaardelijk verplich-

tend een relatie gelegd met het gemeentelijke Geluidsbeleid. Dit betekent dat er voor be-

paalde gebieden een nadere toets plaatsvindt op het aspect geluid voor bedrijven die zich 

willen vestigen. Verder wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder punt 2 

en de individuele beantwoording onder punt g.  
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Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. De volgende onderdelen van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 In artikel 5 wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen met betrekking tot geluid van 

inrichtingen: 

o Op de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - geluid' mogen alleen 

bedrijven worden gerealiseerd binnen de op de verbeelding aangegeven categorie con-

form de Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 bij deze regels), die voldoen aan de vol-

gende voorwaarden: 

 de geluidsbelasting op de gevels van omliggende bestaande woningen mag niet 

meer bedragen dan 40 dB(A).  

 in afwijking van het bovenstaande zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van bedrijf - geluid' bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten in categorie 1 en 2 altijd 

toegestaan. 

 De toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast aan het geactualiseerde ver-

keersonderzoek. De resultaten hiervan worden in de toelichting beschreven. Het verkeers-

onderzoek wordt als bijlage toegevoegd. 

 

i. Met betrekking tot stikstofdepositie heeft reclamant de volgende punten ingediend: 

 

1. Er is geen gebruik gemaakt van de juiste uitgangspunten voor de modelberekeningen. Bij-

voorbeeld een bron hoogte te laag voor hogere categorieën waardoor ammoniak verder 

reikt dan op basis van huidige berekeningen bepaald is.  

2. Op geen enkele wijze blijkt hoe zeker is gesteld dat de instandshoudingsdoelstellingen be-

reikt worden, of hoe verdere achteruitgang zal worden voorkomen.  

Verder blijkt dat duidelijk dat significant negatieve effecten op stikstofgevoelige habitats in 

daarvoor aangewezen Natura 2000 gebieden niet uitgesloten zijn en ook niet gecompen-

seerd worden. Deze werkwijze is in strijd met Natuurbeschermingswet. Er wordt verzocht 

de onderzoeken aan te passen en/of de ontwikkeling zodat ze passen binnen de wet- en 

regelgeving.  

3. Het plan is aangemeld voor de Programmatische aanpak stikstof, deze is nog niet vastge-

steld zodat niet zeker is dat de toename van stikstofdepositie niet in de weg staat van het 

bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen.  

 

Beantwoording 

 Ad1) 

De berekening simuleert de werkelijkheid zo reëel mogelijk. De nu gehanteerde emissie-

hoogte van 5 meter betreft de gemiddelde hoogte van alle soorten activiteiten/bronnen met 

emissie NOx en/of NH3 die straks op het bedrijventerrein plaats kunnen gaan vinden. Dit 

zijn dus niet alleen emissiepunten op het dak van een bedrijfshal (vaak op een hoogte van 

ruim 10 meter), maar ook worden de emissies van de op het terrein rijdende, manoeuvre-

rende en stilstaande motorvoertuigen en mobiele werktuigen zoals heftrucks gesimuleerd. 

De emissiehoogte van dergelijke bronnen ligt een stuk lager en daarmee is 5 meter een re-

eel gemiddelde. Het modelleren van specifieke bronnen met de bijbehorende hoogte is 

praktisch niet uitvoerbaar en ook niet logisch aangezien op voorhand niet duidelijk is welke 

bedrijven op het bedrijventerrein gaan komen. Overigens geldt dat rekenen met een grotere 

bronhoogte over het algemeen leidt tot een meer gunstige verspreiding en daardoor lagere 

concentraties en deposities in de (directe) omgeving van de bronnen. 
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 Ad2) 

Ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan is de “Toets effecten additionele 

stikstofdepositie bestemmingsplan Kickersbloem 3 (Hellevoetsluis)” uitgevoerd. De toets 

betreft een Voortoets of Oriëntatiefase. Uit de Voortoets blijkt dat met zekerheid kan worden 

uitgesloten dat de realisatie van het bestemmingsplan significante negatieve effecten heeft. 

De minieme toename van stikstofdepositie door het plan op beperkte delen van de omlig-

gende Natura 2000-gebieden heeft geen negatief effect op de voorkomende habitattypen 

en soorten. Hiermee voldoet het plan aan de eisen van de Natuurbeschermingswet 1998. 

Compenserende maatregelen zijn niet aan de orde. 

 

Ad3) 

In de voortoets is ten overvloede vermeld dat het bedrijventerrein is aangemeld voor de 

PAS. In dezelfde passage is echter ook vermeld dat zonder vaststelling van de PAS realisa-

tie van het initiatief mogelijk is, omdat significant negatieve effecten zijn uitgesloten. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

j. Op het terrein worden substantieel grotere bouwhoogten toegelaten dan op aangrenzende 

bedrijventerreinen Kickersbloem 1 en 2. Dit valt op en is niet in lijn met een goede landschappe-

lijke inpassing. Zeker een gebouw met een hoogte van 24 meter, met vrijstelling nog 10% ho-

ger, zal in de praktijk flink boven de bomen uitsteken en goed zichtbaar zijn.  

 

De hoogte van de lichtmasten, waar deze 19 en 22 meter hoog kunnen worden moet naar be-

neden naar de reguliere hoogte van 10 meter. 

 

 Beantwoording 

Op Kickersbloem 3 wordt slechts in beperkte mate een hogere bouwhoogtes toegestaan 

dan op Kickersbloem 1 en 2. Met betrekking tot de bouwhoogten wordt verder verwezen 

naar de thematische beantwoording onder 5. Met betrekking tot de lichtmasten wordt ver-

wezen naar de thematische beantwoording onder 6. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt gedeeltelijk gegrond verklaard en wel op de volgende onderdelen: 

 Het gebruik van de afwijkingsregel zoals opgenomen in artikel 21.1 sub a wordt uitge-

sloten voor  

o Artikel 5.2.6: de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouwrege-

ling 2' (hoogte-accent kanaal). 

 Artikel 5.2.11 sub b: lichtmasten waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 10 

meter, met dien verstande dat op gronden waarvan de afstand tot de bestemming 'Na-

tuur' minder bedraagt dan 16 meter, geen lichtmasten zijn toegestaan. 

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 

k. Het is belangrijk welstandseisen te verankeren in het bestemmingplan Kickersbloem 3. Er 

zou een uitdrukkelijk verbod moeten komen voor opslag e.d. of activiteiten met eenzelfde uit-

straling zoals het permanent plaatsen van containers in het openbaar gebied of aan de randen 

van het plangebied.  
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 Beantwoording 

Er vindt geen opslag plaats in het openbare gebied en voor de randen gelden restricties. 

Met betrekking tot het aspect opslag/containers wordt verder verwezen naar de thematische 

beantwoording onder 4. Met betrekking tot de beeldkwaliteits-/welstandseisen en de relatie 

met het bestemmingsplan wordt verwezen naar de beantwoording onder punt f. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard.  

 

l. Stap 3 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is niet correct toegepast. De locatie is 

niet multimodaal ontsloten. 

 

 Beantwoording 

Er wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 8. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard.  

 

m. De kans is aanwezig dat het bestemmingsplan in deze vorm financieel niet uitvoerbaar is. In 

de zienswijze ten aanzien van het exploitatieplan wordt nader uitgewerkt waarom de financiële 

veronderstellingen onwaarschijnlijk zijn. Onduidelijk is of de gemeente voldoende middelen 

heeft om het plan uit te voeren. Niet is verzekerd dat de gemeente de kosten kan dragen indien 

de ontwikkeling onvoldoende van de grond komt. De uitvoerbaarheid is niet geborgd. 

 

 Beantwoording 

De gemeente heeft voor de ontwikkeling van het plangebied een exploitatieplan opgesteld 

waarin de uitgangspunten zijn neergelegd op welke wijze het plangebied zal worden ont-

wikkeld en op welke wijze en tot welk bedrag de kosten van de ontwikkeling worden ver-

haald op de grondeigenaren. Er wordt dan ook gesteld dat alle kosten verhaalbaar zijn.  

  

Het exploitatieplan heeft als doel om de kosten te verhalen van de andere eigenaren indien 

en voor zover de gemeente die gronden niet zal (kunnen) aankopen en/of deze eigenaren 

een beroep doen op zelfrealisatie. In het exploitatieplan wordt op basis van onder meer het 

rapport van Stec het uitgiftetempo, het tijdvak e.d. aangegeven. Tevens is het uitgangspunt 

van de gemeente om ontwikkelingen (zoals de aanleg van de brug en de kruising, maar in 

een latere fase, buiten de bestemmingsplanperiode, ook de randweg) pas te laten plaats-

vinden op het moment dat voldoende gronden zijn uitgegeven. In hoofdstuk 6 van de toe-

lichting wordt beschreven op welke wijze het plan economisch uitvoerbaar is. In de beant-

woording op de zienswijzen op het exploitatieplan is nader ingegaan op de financiële uit-

gangspunten. 

 

Daarnaast is met één van de gebiedseigenaren een anterieure overeenkomst gesloten 

waarin eveneens afspraken over het kostenverhaal zijn gemaakt. 

 
  



Notitie beantwoording zienswijzen, ontwerp bestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en ontwerp exploi-

tatieplan ‘Bedrijventerrein Kickersbloem 3’  

35 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

n. In de regels van het exploitatieplan komt geen duidelijke verwijzing voor naar de voorschrif-

ten in het beeldkwaliteitsplan ten aanzien van de openbare ruimte. 

 

 Beantwoording 

Het is correct dat in de regels geen expliciete verwijzing is opgenomen naar het beeldkwali-

teitsplan. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat het beeldkwaliteitsplan op zich geen in 

rechte afdwingbare eisen met zich kan mee brengen. In een exploitatieplan kunnen echter 

wel regels omtrent de uitvoering van werken en werkzaamheden worden opgenomen die in 

rechte kunnen worden afgedwongen, een en ander conform het bepaalde in artikel 6.13 lid 

2 Wro. Het beeldkwaliteitsplan vormt de basis voor de uitvoering van bedrijventerrein Kic-

kersbloem 3. Om een aantal zaken bij de uitvoering te kunnen afdwingen (zoals profielen 

en ruimtegebruik) heeft de gemeente deze zaken in het exploitatieplan opgenomen. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

o. De getaxeerde waarden voor inbreng en verwachte verkoopwaarde van de grond op Kic-

kersbloem 3 zijn hoog in verhouding tot de in het plangebied historisch (voor de crisis) gereali-

seerde opbrengsten voor de grond. De vraag is of het exploitatieplan een realistisch beeld geeft 

van de werkelijk te maken kosten en opbrengsten.  

 

 Beantwoording 

De inbrengwaarden zoals die in het exploitatieplan zijn opgenomen zijn gebaseerd op een 

taxatierapport welke is opgesteld door een onafhankelijke en deskundige taxateur. De in-

brengwaarden zijn gebaseerd op een residuele grondwaarde berekening. Deze berekening 

is gebaseerd op de opbrengsten van de uitgeefbare gronden en de in verband met de ont-

wikkeling te maken kosten. De betreffende taxateur heeft bij zijn oordeel omtrent de hoogte 

van de inbrengwaarde rekening gehouden met de uitgifteprijzen van bedrijventerreinen in 

de omgeving en regio en tevens heeft een toets plaatsgevonden op deze residuele waarde 

aan de hand van gerealiseerde transactiecijfers in de regio. Naar aanleiding van de inge-

diende zienswijzen heeft de gemeente de taxateur gevraagd om te bezien in hoeverre de 

ingediende zienswijzen leiden tot een aanpassing van het gegeven oordeel.  

   

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. Als gevolg van een ambtelijke wijziging 

wordt het taxatierapport op onderdelen verduidelijkt en uitgebreid. Het is adequater gronden die 

later in de tijd (latere fase) worden uitgegeven een andere (lees: lagere) inbrengwaarde dienen 

te hebben.  

 

p. Ook is de vraag of het exploitatieplan een werkelijk beeld geeft van kosten en opbrengsten 

en daarmee ook van de risico’s voor de gemeente Hellevoetsluis. Verder is ook niet duidelijk of 

het plan wel uitvoerbaar is.  
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 Beantwoording 

Het exploitatieplan heeft primair als doel om de kosten die verbonden zijn aan de exploitatie 

van de gronden gelegen in een exploitatiegebied te verhalen op de grondeigenaren en is 

nadrukkelijk geen grondexploitatie. De noodzaak van het exploitatieplan is gelegen in het 

feit dat de gemeente niet met alle grondeigenaren een grondexploitatieovereenkomst heeft 

gesloten zodat het kostenverhaal niet voor de volledige 100% verzekerd was. Op grond van 

de inrichtingseisen van een exploitatieplan, welke volgen uit de Wro, behoort een risicoana-

lyse niet tot een exploitatieplan. Het exploitatieplan is opgesteld door externe deskundigen 

en adviseurs. De in het exploitatieplan opgenomen kosten en opbrengsten zijn gebaseerd 

op taxaties en gangbare kostenkengetallen. De gemeente is van mening dat de in het ex-

ploitatieplan opgenomen kosten en opbrengsten goed onderbouwd zijn, een positief resul-

taat laten zien en daarmee een realistisch beeld geven van de uitvoerbaarheid.  Voor alle 

duidelijkheid wordt opgemerkt dat het in het kader van de Wro niet is toegestaan om een 

post onvoorzien (voor onder andere risico’s) op te voeren. Hierbij dient te worden gesteld 

dat het exploitatieplan minimaal jaarlijks dient te worden herzien. Indien nodig kunnen der-

halve minimaal jaarlijks de eenheidsprijzen worden geactualiseerd. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

q. Op pagina 14 van het taxatierapport van Grontmij wordt aangegeven welke gronduitgifte zal 

plaatsvinden. De hier verwachte uitgifte is hoger dan in het rapport van Stec over de verwachte 

uitgifte per jaar die eerder rond de 5 hectare ligt. Deze waarde is weer veel hoger dan de erva-

ring die in de afgelopen decennia is gedaan met de uitgifte van terreinen op Kickersbloem 1 en 

2, waar substantieel minder dan 5 jaar hectare per jaar is uitgegeven. De voor de berekening 

gebuikte cijfers met betrekking tot uitgifte zijn niet onderbouwd en onwaarschijnlijk hoog zodat 

de vraag is of het exploitatieplan berust op realistische inschattingen.  

 
Beantwoording 
De gemeente kan zich niet vinden in de stellingname dat de cijfers met betrekking tot de 
uitgifte niet zijn onderbouwd. Er heeft een nadere analyse plaatsgevonden van de fasering 
en de uitgifte van de gronden. Tevens zijn er voldoende waarborgen (in het exploitatieplan) 
dat de planning en fasering ook worden gehaald. De nadere analyse heeft wel geleid tot 
aanpassing in de fasering en dat de uitgifte van de gronden wordt teruggebracht naar  4 á 5 
ha per jaar. Eén en ander is ook aan de taxateur bekend gemaakt.   

Mede gelet op het feit dat in de gemeente Hellevoetsluis geen gronden meer zijn uitgege-
ven sinds 2001 en er duidelijk een vraag/behoefte aanwezig is naar nieuwe kavels op een 
bedrijventerrein zal de gemeente een inhaalslag moeten plegen. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard het exploitatieplan zal op de volgende 

wijze worden aangepast: 

 De uitgiftesnelheid gaat naar gemiddeld 5 ha per jaar. 

 De taxateur heeft in zijn taxatie eveneens rekening gehouden met het gewijzigde tempo 

van de gronduitgifte. ook deze input en ook daar wordt met een langzamer tempo reke-

ning gehouden.   

 



Notitie beantwoording zienswijzen, ontwerp bestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en ontwerp exploi-

tatieplan ‘Bedrijventerrein Kickersbloem 3’  

37 

r. Op pagina 14 van het taxatierapport inbrengwaarden is onduidelijk wat bedoeld wordt met 

rente over kosten en rente over opbrengsten. Onduidelijk is waarop deze rentepercentages 

gebaseerd zijn .Volgens het rapport is het uitgangspunt fictie waarbij de gemeente alle gronden 

koopt en als overheid kan lenen tegen een rente van 4,25%. De gemeente heeft slechts 16% 

van de gronden in eigendom. De vraag is of dit een reëel rentepercentage is.  

 

Beantwoording 
De in het taxatierapport opgenomen post rente over kosten en rente over opbrengsten heeft 
betrekking op de rente die de gemeente moet betalen respectievelijk kan ontvangen. Het 
rentepercentage wordt jaarlijks geactualiseerd en is gebaseerd op de rentekosten verbon-
den aan langjarige leningen die de gemeente heeft  afgesloten om de (voornamelijk) inves-
teringen te financieren. Dit percentage wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. 
De laatste maal is dat gebeurd bij de vaststelling van de begroting 2015 op 6 november 
2014.  

 

Het uitgangspunt van het exploitatieplan en daarmee het kostenverhaal door de gemeente 
is gebaseerd op het uitgangspunt dat voor de berekening van de kosten en de opbrengsten 
ervan wordt uitgegaan dat de gemeente het exploitatiegebied in zijn geheel in exploitatie zal 
nemen. Dit uitgangspunt is neergelegd in artikel 6.13 lid 4 van de Wro. Het feit dat de ge-
meente niet alle gronden in eigendom heeft mag geen afbreuk doen aan het wettelijk neer-
gelegde uitgangspunt. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

s. Op pagina 16 van het taxatierapport inbrengwaarden wordt gesproken over een inbreng-

waarde van € 64,71 p/m2 terwijl in bijlage 8 bij het exploitatieplan wordt gesproken over € 62,05 

per m2. Op het geheel leidt dit tot een fors verschil in de uitkomst van berekeningen.  

 

Beantwoording 

Het is correct dat in het taxatierapport in eerste instantie wordt gesproken over een com-

plexwaarde van € 64,71 per m² terwijl in bijlage 8 wordt gesproken over een bedrag van € 

62,05 per m².  

 

De reden voor dit verschil is als volgt. Voor de bepaling van de inbrengwaarde wordt geke-

ken naar de waarde op basis van het huidige gebruik en naar de waarde op basis van het 

toekomstige gebruik. De hoogste van deze twee waarden wordt geacht de inbrengwaarde 

te zijn. De waarde op basis van het toekomstige gebruik is bepaald aan de hand van een 

residuele methode. Deze methode komt erop neer dat van het totaal aan opbrengsten het 

totaal aan kosten wordt afgehaald om te bezien wat eigenlijk de gronden meest maximaal 

waard kunnen zijn om geen negatief saldo te hebben. Dit wordt gedaan met het gehele 

plangebied als uitgangspunt. Deze waarde is door de taxateur bepaald op € 64,71 per m². 

In het plangebied is echter ook een aantal percelen aanwezig dat een hogere waarde heeft 

dan de waarde op basis van het toekomstige gebruik. De waarde op basis van het huidige 

gebruik is bij deze gronden hoger. Om nu een juiste waarde op basis van het toekomstige 

gebruik te kunnen bepalen wordt van het bedrag dat meest maximaal aan de gronden kan 

worden uitgegeven het bedrag van de percelen die een hogere gebruikswaarde hebben af-
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gehaald. Het bedrag dat vervolgens resteert wordt gedeeld door de oppervlakte van de per-

celen die hun hoogste waarde hebben op basis van het toekomstige gebruik om zodoende 

het juiste bedrag op basis van het toekomstige gebruik per m² te kunnen bepalen. Dit be-

drag is € 62,05 per m².  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

t. Een deel van de kosten die verband houden met de ontwikkeling van Kickersbloem 3 blijven 

buiten het exploitatieplan. In het bijzonder kosten die verband houden met de Oostelijke Rand-

weg die alleen nodig is voor een goede ontsluiting van Kickersbloem 3 en niet voor andere doe-

len.  

 

Beantwoording 

De stelling van indiener dat bepaalde kosten buiten het exploitatieplan blijven is niet correct. 

Het betreft hier niet kosten die buiten het exploitatieplan blijven, maar het betreft elementen 

die niet binnen het exploitatiegebied zijn gelegen, maar als buitenplans element worden be-

schouwd. De kosten daarvan zijn echter meegenomen in het exploitatieplan respectievelijk 

de exploitatieopzet. Het gaat dan over de brug over het Kanaal door Voorne, de kruising 

met de N494 en het fietspad bij de Ravenseweg. De kosten daarvan zijn volledig in de ex-

ploitatieopzet van Kickersbloem 3 meegenomen. De kosten van de Oostelijke Randweg 

hebben een andere benadering omdat ook het bestaande gebied (Kickersbloem 1 en 2) 

daarvan profijt kan hebben. Om die reden zijn deze kosten opgenomen in de Nota kosten-

verhaal en vindt het verhaal van die kosten plaats via die Nota. In de exploitatieopzet is wel 

een bijdrage vanuit Kickersbloem 3 aan die ontwikkeling opgenomen. Naar aanleiding van 

de meest recente versie van de Nota kostenverhaal is besloten om de Oostelijke Randweg 

als buitenplans element aan te merken en de kosten daarvan volledig aan Kickersbloem 3 

toe te rekenen en deze op te nemen in het vast te stellen exploitatieplan. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. Als gevolg van een ambtelijke wijziging 

wordt het exploitatieplan aangepast: de Oostelijke Randweg wordt als buitenplans element 

aangemerkt en de kosten daarvan worden volledig aan Kickersbloem 3 toe gerekend. 

 

u. In de planschaderisicoanalyse is geen rekening gehouden met waardevermindering van 

agrarische gronden door gebruiksbeperkingen, hogere kosten/ verminderde opbrengsten en 

beperkingen van de mogelijkheid tot deelname aan ruilverkaveling. 

 

Beantwoording 

Het is de gemeente niet geheel duidelijk wat indiener met deze zienswijze bedoelt. De plan-

schaderisicoanalyse is opgesteld om inzicht te geven wat de eventuele nadelige gevolgen 

zijn van de voorgenomen planologische wijziging. In de betreffende risicoanalyse mag al-

leen worden gekeken naar de gevolgen die een gevolg zijn van de planologische wijziging 

en niet een gevolg zijn van andere dan planologische oorzaken. De opstellers zijn van oor-

deel dat het planologisch mogelijk maken van het bedrijventerrein geen nadelige gevolgen 

heeft voor het gebruik van de omliggende agrarische gronden en ook niet tot gevolg heeft 

dat er hogere kosten en verminderde opbrengsten zijn. Indiener laat na om aan te geven op 

welke kosten en opbrengsten hij doelt. Niet wordt ingezien waarom het vaststellen van het 
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bestemmingsplan tot gevolg zou hebben dat er sprake is van een beperking van de moge-

lijkheid tot deelname aan ruilverkaveling.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

v. Ten aanzien van het beeldkwaliteitsplan: dit plan fungeert als toetsingskader bij het verlenen 

van omgevingsvergunningen. Het verdient aanbeveling hierin uitdrukkelijk op te nemen dat 

geen vanaf de weg zichtbare opslag plaatsvindt. Voorts verdient het aanbeveling deze eis na-

drukkelijk op te nemen in de regels van het bestemmingsplan. 

 

 Beantwoording 

Met betrekking tot deze zienswijze wordt verwezen naar de beantwoording onder k.  

 

Conclusie 

Met betrekking tot de conclusies wordt verwezen naar de conclusie onder k. 

 

Zienswijze 3. 

 

Reactie 

a. Het project is in onderdeel A van de 2e bijlage behorende bij de Crisis- en Herstelwet (Chw) 

omschreven als: ‘op Kickersbloem zijn vooral bedrijven gevestigd in de sectoren bouw, dienst-

verlening (groot)handel en logistiek. De derde fase van het bedrijventerrein levert circa 47 ha 

(bruto) extra bedrijfsvloeroppervlakte op.’ Het lijkt er op dat de Chw alleen op dat onderdeel van 

het project van toepassing is. Blijkens de plantoelichting gaat het hier om de 1e fase van Kic-

kersbloem 3. De genoemde bruto bedrijfsvloeroppervlakte correspondeert niet met de opper-

vlakte genoemd in de plantoelichting. Het is dan ook niet ondenkbaar dit onderdeel van het 

project (fase 1) buiten de reikwijdte van het project zoals opgenomen in bijlage a van de Chw 

valt. 

 

 Beantwoording 

 Het project Kickersbloem 3 valt als onderdeel van de in Bijlage II, categorie Aa. "Overige 

ruimtelijke projecten” vermelde projecten, onder de Chw (7e tranche). Op 15 mei 2014 is 

het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, zevende tranche(Stb. 2014, nr. 168)in werking 

getreden. Als toelichting op het project is gegeven dat de derde fase van het bedrijventer-

rein circa 47 ha (bruto) extra bedrijfsvloeroppervlakte oplevert. Bedoeld wordt - en als zo-

danig staat dit ook vermeld in het besluit - de derde fase van het bedrijventerrein Kickers-

bloem in zijn totaliteit en niet de derde fase van Kickersbloem 3. Daarbij spreekt de toelich-

ting in het besluit over circa 47 ha (bruto) bedrijfsoppervlakte en niet over netto of bruto 

aantal hectare bedrijventerrein. Dit aantal staat ook vermeld in de toelichting van het be-

stemmingsplan (paragraaf 3.4) en betreft een omrekening van ha uitgeefbaar (netto) be-

drijventerrein (in totaliteit voor Kickersbloem 3 fase 1 en 2 samen van circa 65 ha) naar m² 

bruto vloeroppervlakte en is gehanteerd om het aantal arbeidsplaatsen dat Kickersbloem 3 

gaat opleveren te benaderen. Gezien de doelstellingen van de Chw is het niet geheel on-

logisch om dit getal en deze eenheid te gebruiken in plaats van te kiezen van aantal ha 

bruto of netto bedrijventerrein. Hierdoor blijkt voldoende dat het gehele project Kickers-

bloem 3 en daarmee ook fase 1, valt onder de werking van de Chw. 
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Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

c. Het plan zal het woon- en leefgenot van reclamant, ten opzichte van de vigerende pla-

nologische situatie, veranderen en niet ten goede. Een gedegen afweging van alle bij 

het plan betrokken belangen, zo ook die van reclamant ontbreekt.  

 

Beantwoording 

De planvorming omtrent bedrijventerrein Kickersbloem 3 heeft zorgvuldig plaatsgevonden. 

Op gemeentelijk beleidsmatig niveau is er al sinds 2004 sprake van de ontwikkeling van 

Kickersbloem 3 (Structuurschets Kickersbloem 3), dit beleidsvoornemen is voortgezet in de 

Structuurvisie 2015+ (vastgesteld op 13 oktober 2011). De belangenafweging heeft verder 

plaats gevonden op alle relevante planologische aspecten. Hierbij heeft niet alleen een uit-

gebreide beleidstoets plaatsgevonden, maar is ook een scala aan milieutechnische onder-

zoeken uitgevoerd om de effecten van het bedrijventerrein op de omgeving in beeld te 

brengen. Hieruit is gebleken dat aan alle gestelde wet- en regelgeving en daaruit vloeiende 

normstellingen wordt voldaan. Daarnaast is het plan zorgvuldig vormgegeven waarbij de 

landschappelijke inpassing een belangrijk afwegingskader is geweest. Dit blijkt uit de groe-

ne randen langs het bedrijventerrein, de trapsgewijs oplopende hoogte van de bebouwing 

(van laag naar hoog) en het werken met bouwvlakken met bebouwingspercentages waar-

door er altijd sprake zal zijn van doorzichten. Verder is ook de milieucategorisering traps-

gewijs opgebouwd waarbij de zwaarste bedrijvigheid het verst van woonbebouwing af is ge-

legen. 

 

Uit het bovenstaande en uit het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kickersbloem 3 inclusief 

bijlagen blijkt, dat er een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn ook 

de belangen van reclamant zo goed als mogelijk meegenomen. 

  

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

c. Bij de toets aan de Ladder voor Duurzame verstedelijking is een zinsnede opgenomen die 

niet is terug te vinden in toets zoals deze in het bestemmingsplan is opgenomen (onderstreept): 

Het is überhaupt onzeker of de locaties Bernissester en Briellester nog als ‘regulier’ bedrijven-

terrein ontwikkeld zullen worden. Hoge kosten en gebrek aan maatschappelijk draagvlak vor-

men een belemmering. De suggestie wordt gewekt dat ten aanzien van Kickersbloem 3 geen 

sprake is van hoge kosten en dat dit project wel op maatschappelijk draagvlak kan steunen. 

Beide suggesties lijken iedere feitelijke basis te ontberen. Is onderzoek gedaan naar draagvlak? 

Is er sprake van een reële vergelijking tussen de kosten van de bedrijventerreinen? Dit is van 

wezenlijk belang voor zover het van wezenlijke invloed is op trede 3 van de Ladder. 

 

Verder is reclamant van mening dat in de toets ten onrechte wordt gesuggereerd dat Kickers-

bloem 3 een goede ontsluiting heeft. Dit is niet het geval nu er juist moet worden voorzien in 

een geheel nieuwe ontsluitingsstructuur.  

 

 Beantwoording 

Allereerst wordt verwezen naar de thematische beantwoording 8. Verder merken wij op dat 



Notitie beantwoording zienswijzen, ontwerp bestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en ontwerp exploi-

tatieplan ‘Bedrijventerrein Kickersbloem 3’  

41 

in regionaal verband is afgesproken om Kickersbloem 3 voorrang te geven op andere be-

drijventerreinen in de regio, waaronder de locatie Bernissester en Briellester.  

 

Daarbij is onderzocht en blijkt uit het hoofdstuk over de economische uitvoerbaarheid zoals 

opgenomen in de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan (hoofdstuk 6) dat er voor wat 

betreft Kickersbloem 3 sprake is van een profijtelijke ontwikkeling. Er is sprake van maat-

schappelijk draagvlak vanuit de regio Voorne-Putten om Kickersbloem 3 voorrang te geven 

op de andere bedrijventerreinen in de regio Voorne-Putten. 

 

In de Gebiedsvisie Voorne-Putten, die vastgesteld is door alle gemeenteraden op Voorne-

Putten, is de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kickersbloem 3 opgenomen. Ten aan-

zien van de nog te ontwikkelen bedrijventerreinen Briellester en Bernissester hebben de 

gemeenten op Voorne-Putten in de Gebiedsvisie was destijds de keuze de ontwikkeling 

van die bedrijventerreinen een andere invulling te geven in de noordrand van Voorne-

Putten.. Thans wordt er gewerkt aan de gebiedsuitwerking van de Gebiedsvisie Voorne-

Putten: de Visie Noordrand Voorne-Putten. Deze bevindt zich op het moment van opstellen 

van het bestemmingsplan Kickersbloem 3 nog in de conceptfase. In het kader van de ont-

wikkeling van deze visie is naar voren gekomen dat de invulling van de Briellester en de 

Bernissester complementair zal zijn aan de bedrijvigheid op Kickersbloem 3.  

 

De bestemmingsplantoelichting bestaat uit een hoofdtekst en een aantal bijlagen waarin de 

complete onderzoeksresultaten naar bepaalde thema’s zoals milieu maar ook de behoefte-

raming en de Ladder voor Duurzame Verstedelijking zijn weergegeven. De essentie uit de 

onderzoeken is opgenomen in de hoofdtekst, maar ook de bijlagen maken onderdeel van 

de plantoelichting waarin de keuzes voor de bestemmingsregeling zijn verantwoord. Het al 

dan niet opnemen van een bepaalde zinsnede uit de bijlagen in de hoofdtekst van het be-

stemmingsplan doet daarom niets af aan de status van deze zinsnede. 

 

De derde trap van de ladder heeft betrekking op de vraag of een ontwikkeling multimodaal 

is ontsloten, of in de toekomst multimodaal ontsloten kan worden. Ten eerste wordt aange-

geven dat de ontsluiting van het bedrijventerrein voldoet. Daarnaast wordt opgemerkt dat 

de ontsluiting hiermee effectief en efficiënt is uit het oogpunt van het vervoer als uit oogpunt 

van gebruik van de locatie als bedrijventerrein Daarnaast is de locatie bereikbaar met het 

openbaar vervoer en de fiets en/of brommer. Er is dus sprake van een aantal mogelijkhe-

den om het terrein te bereiken. Hiermee is voldoende aangetoond dat aan stap 3 van de 

Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt voldaan. 

 

Het is correct dat in de huidige situatie de locatie nog niet voldoende goed is ontsloten. Dit 

laat onverlet dat met aanpassingen de ontwikkeling op een adequate wijze kan worden ont-

sloten. Hiermee wordt voldaan aan de derde trap van de Ladder voor Duurzame Verstede-

lijking. 

  

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

d. Het is reclamant onduidelijk of en zo ja hoe getoetst is aan artikel 3.1.6 lid 5 onder a, b, en c 

Bro. 
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 Beantwoording 

Artikel 3.1.6 lid 5 onder a, b, en c stelt:  

Voor zover bij de voorbereiding van het bestemmingsplan geen milieueffectrapport als be-

doeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt opgesteld, waarin de hierna volgende 

onderdelen zijn beschreven, worden in de toelichting ten minste neergelegd:  

a. een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische 

waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden;;  

b. voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige 

waarden van de in het plan begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende ge-

bied;  

c. een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer 

vastgestelde milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt uitgebreid ingegaan op de aspecten ge-

noemd in artikel 3.1.6 lid 5 onder a, b en c. In hoofdstuk 5 (en bijlagen) wordt uitgebreid ge-

toetst aan onderdelen a, b en c. Uit de toets blijkt de haalbaarheid van het bestemmings-

plan op die onderdelen.  

 

Onderdeel b wordt tevens behandeld in hoofdstuk 3, waar uitgebreid wordt beschreven hoe 

de ontwikkeling landschappelijk wordt ingepast en hoe het aan het bestemmingsplan ten 

grondslag liggende stedenbouwkundig plan is opgebouwd.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

e. Het plangebied is geprojecteerd in de richting van de woning van reclamant met de bestem-

ming Natuur. In die bestemming is 1 gebouw t.b.v. openbaar nut toegestaan en een, in principe, 

ongelimiteerd aantal, gebouwen voor waterstaatkundige doeleinden. Beide gebouwen kunnen 

vergunningvrij worden gebouwd (op grond van het Bor) indien niet hoger dan 3 meter en niet 

groter dan 15 m2. In het bestemmingplan is het gebouw voor openbaar nut niet begrensd qua 

maatvoering, het gebouw voor waterstaatsdoeleinden wel. Gerelateerd aan de maximale op-

pervlakte is de conclusie gerechtvaardigd dat een gebouw mogelijk is dat qua inhoud 5 m3 gro-

ter is dan vergunningsvrij mogelijk is. Kan sowieso niet worden volstaan met de mogelijkheid 

van vergunningvrij bouwen en kan artikel 7.2.2. in zijn geheel worden geschrapt?  

 

 Beantwoording 

De mogelijkheid om gebouwen en bouwwerken te realiseren wordt in een bestemmingsplan 

beperkt door het opnemen van maximale goot- en/of bouwhoogtes, oppervlakte etc. Ook 

als gebouwen onder voorwaarden vergunningvrij zijn toegestaan is het noodzakelijk om de-

ze gebouwen in het bestemmingsplan te beperken, omdat deze anders ongelimiteerd zijn 

toegestaan. Dat is niet gewenst. Artikel 7.2.1 wordt daarom aangevuld door voor nutsge-

bouwen een maximale bouwhoogte en oppervlakte op te nemen. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. Het volgende onderdeel van het 

bestemmingsplan wordt aangepast: 

 Artikel 7.2.1 en 7.2.2 (Natuur): Regeling wordt aangepast door voor nutsgebouwen en 

waterstaatsdoeleinden eenzelfde maximale bouwhoogte en oppervlakte op te nemen 

en de maximalisering voor nutsgebouwen te verwijderen.  
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Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 

f. Noch de bestemming ‘Natuur’, noch ‘Groen’ voorziet in de planologische gewaarborgde groe-

ne wal teneinde omwonenden van het bedrijventerrein het zicht op de bedrijfsbebouwing te 

onttrekken. Waarom niet?  

  

Beantwoording 

Binnen de door reclamant genoemde bestemmingen zijn voorwaardelijke verplichtingen 

opgenomen. Aan deze verplichtingen zijn profielen verbonden. Deze profielen geven weer 

hoe specifieke delen van het bedrijventerrein moeten worden ingericht. In de desbetreffen-

de profielen is de groene wal opgenomen als element. Op deze wijze wordt geborgd dat de 

groene wal wordt aangelegd. Verder wordt verwezen naar de thematische beantwoording 

onder 1.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. De volgende onderdelen van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 In de artikelen 5 t/m 8 (Bedrijventerrein, Groen – Water, Natuur en Verkeer) wordt een 

voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de borging van de groene randen, waarbij 

onder andere voldaan moet worden aan de profielen van het stedenbouwkundig plan. 

Ingebruikname van de gronden is pas toegestaan nadat de groenvoorziening is aange-

legd. Voor de gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ die grenzen aan de be-

stemming 'Verkeer' met aanduiding 'water' en de gronden die grenzen aan de aandui-

ding 'specifieke vorm van verkeer - stedenbouwkundige drager' wordt een bepaling op-

genomen dat deze groenvoorzieningen tegelijkertijd aangelegd moet worden met de 

definitieve infrastructuur (niet zijnde de bouwwegen). De voorwaardelijke verplichting 

geldt niet voor gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met aanduiding ‘specifie-

ke bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling 2 (hoogte – accent kanaal)’. 

 Aan artikel 5.5.2 (Bedrijventerrein) wordt een bepaling toegevoegd dat de gronden met 

de bestemming 'Bedrijventerrein' die direct grenzen aan de 'groene wig' pas in gebruik 

mogen worden genomen indien de 'groene wig' onder voorwaarden, zoals aangegeven 

in het overzicht ambtshalve wijzigingen (hoofdstuk 4) onder artikel 5.5.2, is aangelegd. 

Tevens wordt toegevoegd dat de 'groene wig' in de eindsituatie dient te voldoen aan het 

profiel 'groene wig' dat is opgenomen in bijlage 2 bij de regels. 

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 

g. Het aantal extra verkeersbewegingen op de Ravenseweg als gevolg van Kickersbloem 3 blijft 

beperkt tot 890 motorvoertuigbewegingen (mvt) per etmaal. De genoemde 7% is gerelateerd 

aan het totaal aantal mvt dat Kickersbloem 3 zal genereren. Niet aan het totaal aantal mvt dat 

nu reeds plaats vindt over de Ravenseweg. Er wordt geen inzicht geboden in de toename van 

verkeersdruk op de Ravenseweg als gevolg van Kickersbloem 3. Het is niet reëel om te spre-

ken van 890 mvt per etmaal. Die zullen voor het overgrote deel niet in de nacht plaatsvinden en 

in ondergeschikte mate in de zeer vroege ochtend en avond. In het bestemmingsplan wordt te 

lichtvaardig voorbij gegaan aan de gevolgen van het plan voor de woningen aan de Ravense-

weg. Zeker voor zover niet duidelijk is welk aandeel in die 890 voertuigbewegingen wordt ge-

vormd door vrachtverkeer.  
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 Beantwoording 

Er wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 2 en 3.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. De volgende onderdelen van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast aan het geactualiseerde ver-

keersonderzoek. Het verkeersonderzoek wordt als bijlage toegevoegd.  

 In artikel 9 (Water) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen om te borgen dat 

de brug in de 1e fase (binnen de planperiode) van de ontwikkeling van Kickersbloem 3 

wordt aangelegd. Als voorwaarde is gesteld dat de brug moet zijn aangelegd en in ge-

bruik genomen indien minimaal 5 hectare (netto) in gebruik is genomen voor of ten 

dienste van de bestemming Bedrijventerrein. 

 In artikel 5.5.10 (bedrijventerrein) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen 

om de aanleg van de brug bij ingebruikname van meer dan 5 hectare (netto) bedrijven-

terreinen te borgen.  

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 
Zienswijze 4. 
 

Reactie 

a. Reclamant geeft aan dat er veel vragen zijn omtrent de nut en noodzaak van minimaal 

500.000 m2 nieuw bedrijventerrein. Bij de geactualiseerde markttoets worden verouderde gege-

vens gebruikt (Monitor bedrijventerrein Stadsregio Rotterdam 2012). Er zijn adequatere, meer 

recente gegevens voorhanden die een andere richting op wijzen dan het optimistische wens-

denken dat ten grondslag lijkt te liggen aan Kickersbloem 3. Er wordt verzocht gebruik te maken 

van de meest recente informatie om een meer realistische inschatting van de plancapaciteit te 

kunnen maken. In Monitor 2013 wordt gesproken over een dubbel leegstandscijfer (4% in sep-

tember 2012 naar 7,5% in augustus 2013) en een veel groter beschikbaar areaal bedrijventer-

rein (50 hectare). Tot slot is er een kwalitatieve mismatch: op basis van verouderde gegevens 

wordt ingezet op sectoren en branches die de laatste jaren een dalende trend in ruimtebehoefte 

laten zien.  

 

 Beantwoording 

Er wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 8. 

 
Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

b. Stap 3 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is niet goed doorlopen. De locatie is 

niet multimodaal ontsloten en zal dat gedurende de planperiode naar verwachting ook niet wor-

den, zo blijkt onder meer uit de toelichting.  

 

 Beantwoording 

Voor het doorlopen van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt verwezen naar de 

thematische beantwoording onder 8. Ter juridisch-planologische zekerstelling van de garan-

tie op een deugdelijke ontsluiting is de aanleg van de brug over het Kanaal door Voorne 
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voorwaardelijk verplichtend geregeld. Wat de brug en de borging betreft wordt verder ver-

wezen naar de thematische beantwoording onder 3. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. Het volgende onderdeel van het 

bestemmingsplan wordt aangepast: 

 In artikel 9 (Water) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen om te borgen dat 

de brug in de eerste fase (binnen de planperiode) van de ontwikkeling van Kickers-

bloem 3 wordt aangelegd. Als voorwaarde is gesteld dat de brug moet zijn aangelegd 

en in gebruik genomen indien minimaal 5 hectare (netto) in gebruik is genomen voor of 

ten dienste van de bestemming Bedrijventerrein. 

 In artikel 5.5.10 (bedrijventerrein) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen 

om de aanleg van de brug bij ingebruikname van meer dan 5 hectare (netto) bedrijven-

terreinen te borgen.  

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard.  

 

c. Met betrekking tot ammoniakemissie is geen gebruik gemaakt van de juiste uitgangspunten 

voor de modelberekeningen. Bijvoorbeeld een bronhoogte te laag voor hogere categorieën 

waardoor ammoniak verder reikt dan op basis van huidige berekeningen bepaald is.  

 

Verder blijkt dat significant negatieve effecten op stikstofgevoelige habitats in daarvoor aange-

wezen Natura 2000 gebieden niet uitgesloten zijn en ook niet gecompenseerd worden. Deze 

werkwijze is in strijd met Natuurbeschermingswet. Er wordt verzocht de onderzoeken aan te 

passen en/of de ontwikkeling zodat ze passen binnen de wet- en regelgeving.  

 

 Beantwoording 

De berekening simuleert de werkelijkheid zo reëel mogelijk. De nu gehanteerde emissie-

hoogte van 5 meter betreft de gemiddelde hoogte van alle soorten activiteiten/bronnen met 

emissie NOx en/of NH3 die straks op het bedrijventerrein plaats kunnen gaan vinden. Dit 

zijn dus niet alleen emissiepunten op het dak van een bedrijfshal (vaak op een hoogte van 

ruim 10 meter), maar er worden ook de emissies van de op het terrein rijdende, manoeuvre-

rende en stilstaande motorvoertuigen en mobiele werktuigen zoals heftrucks gesimuleerd. 

De emissiehoogte van dergelijke bronnen ligt een stuk lager en daarmee is 5 meter een re-

eel gemiddelde. Het modelleren van specifieke bronnen met de bijbehorende hoogte is 

praktisch niet uitvoerbaar en ook niet logisch aangezien op voorhand niet duidelijk is welke 

bedrijven op het bedrijventerrein gaan komen. Overigens geldt dat rekenen met een grotere 

bronhoogte over het algemeen leidt tot een meer gunstige verspreiding en daardoor lagere 

concentraties en deposities in de (directe) omgeving van de bronnen. 

 

Ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan is de “Toets effecten additionele 

stikstofdepositie bestemmingsplan Kickersbloem 3 (Hellevoetsluis)” uitgevoerd. De toets 

betreft een Voortoets of Oriëntatiefase. Uit de Voortoets blijkt dat met zekerheid kan worden 

uitgesloten dat de realisatie van het bestemmingsplan significante negatieve effecten heeft. 

De minieme toename van stikstofdepositie door het plan op beperkte delen van de omlig-

gende Natura 2000-gebieden heeft geen negatief effect op de voorkomende habitattypen 

en soorten. Hiermee voldoet het plan aan de eisen van de Natuurbeschermingswet 1998. 

Compenserende maatregelen zijn niet aan de orde. 
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Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

d. Er is sprake van schaduwwerking: 

1) schaduwwerking op de omliggende gronden buiten het plangebied als gevolg van de ontwik-

keling van hoge gebouwen en dito beplanting. 

2) figuurlijke schaduwwerking: het totale landbouwareaal neemt af. Dit beperkt de ontwikke-

lingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven en heeft een prijsopdrijvend effect voor land-

bouwgrond. Er is sprake van waardevermindering van de bedrijven. In onderhavig plan is hier 

onvoldoende mee rekening gehouden.  

3) planologische schaduwwerking: de locatie van de brug ten behoeve van de eventueel nieuw 

aan te leggen Oostelijk Randweg zonder dat duidelijk is of deze weg er wel komt, is in onderha-

vig plan al opgenomen. Hiermee wordt voorgesorteerd op een wegtracé dat onvoldoende is 

onderzocht. De werkwijze betreft salamitactiek en volgens vaste jurisprudentie niet toegestaan.  

 

 Beantwoording 

 Ad1)  

Ten eerste wordt opgemerkt dat het ter plaatse van Kickersbloem 3 nu geldende bestem-

mingsplan Buitengebied 1996 de aanleg van groenvoorzieningen – in de vorm van een aan-

legvergunningenstelsel onder nadere condities – toelaat (artikel 13, lid 14 van het bestem-

mingsplan Buitengebied 1996). Dit betekent dus dat eventuele schaduwwerking als gevolg 

van de aanleg van groenvoorzieningen juridisch-planologisch gezien nu ook al mogelijk is. 

In de thematische beantwoording onder 5 wordt verder uitgebreid ingegaan op de wijze 

waarop de bouwhoogte van gebouwen in het plangebied trapsgewijs is opgebouwd: van 

laag aan de buitenzijde naar hoger aan de binnenzijde. Met deze trapsgewijze opbouw 

wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van omliggende landbouwgron-

den. Deze lagere gebouwen met de minste schaduwwerking liggen immers dichterbij de 

landbouwgronden dan de hogere gebouwen. 

 

Daarnaast is langs o.a. de Watermanseweg en de kreekzone een goede landschappelijke 

inpassing uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening van doorslaggevend belang. 

Dit is immers een zichtbare zijde vanuit het omringende landschap. Hier is gekozen voor 

een stevige landschappelijke inpassing met grondwal die het bedrijventerrein aan het zicht 

onttrekt. Deze strook beplanting zal invloed hebben op de aan de overzijde van de Water-

manseweg gelegen akkergronden. In het profiel is er voor gekozen de impact zo veel mo-

gelijk te beperken door de watergang met natuurvriendelijke oevers langs de Watermanse-

weg te positioneren. Hierdoor komt de hogere beplanting iets verder van de akker af te 

staan. Uit een simulatie blijkt dat het effect het grootst kan zijn tussen de maanden oktober 

en maart (herfst, winter, begin voorjaar). In deze maanden zit de beplanting niet in het blad. 

Gelet hierop en gezien het feit dat er in deze maanden geen gewassen op de gronden 

staan, zal de schaduwwerking niet tot onaanvaardbare effecten leiden. In het groeiseizoen 

(voorjaar, zomer) is het effect het minst en zeer gering. Hier blijkt de schaduw pas vanaf 

16.00 uur op een smalle strook langs de Watermanseweg op de akker te vallen. In de bijla-

ge bij deze notitie is de getoonde simulatie opgenomen. Voor de akkers en bebouwing aan 

de zuidzijde van de Ravenseweg treedt er geen schaduwwerking op. De zon draait van 

oost naar west door het zuiden. De schaduw van de gebouwen en de beplanting zal op het 

bedrijventerrein vallen. 
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 Ad2) 

Ten opzichte van het op het eiland Voorne – Putten aanwezig areaal aan landbouwgrond is 

de afname daarvan als gevolg van de ontwikkeling Kickersbloem 3 zeer beperkt. Door re-

clamant wordt niet hard gemaakt dat er sprake is van een prijsopdrijvend effect voor de 

landbouwgrond, noch van waardevermindering van de bedrijven.  

 

 Ad3)  

De aanleg van de brug is niet afhankelijk van de aanleg van de Oostelijke Randweg. De 

brug wordt aangelegd in het kader van de voorliggende ontwikkeling: de eerste fase van het 

bedrijventerrein Kickersbloem 3, voor de duidelijkheid: zonder het vierde kwadrant. Uit het 

verkeersonderzoek blijkt dat de brug een belangrijke rol speelt c.q. noodzakelijk is voor een 

goede afwikkeling van het verkeer. Met betrekking tot de 2e fase van Kickersbloem 3 wordt 

opgemerkt dat, wanneer deze ontwikkeling aan de orde is, er op basis van actuele gege-

vens een onderzoek zal plaatsvinden naar onder andere de verkeersafwikkeling. 

 

Er is geen sprake van salamitactiek. Dienaangaande wordt er voor de duidelijkheid op ge-

wezen dat in het plan de bestemming ‘Agrarisch’ toegekend is aan de gronden waar de 

eventuele Oostelijke Randweg zou kunnen komen te liggen. Omdat in het bestemmingsplan 

Buitengebied een ‘gat’ zat ter plaatse van het mogelijk tracé was sprake van een stuk grond 

waar geen actueel bestemmingsplan gold. Om dit te ‘repareren’ wordt het gat gedicht met 

het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kickersbloem 3. 

  

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. Het volgende onderdeel van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 In artikelen 5 t/m 8 wordt een voorwaardelijke bepaling opgenomen voor de borging van 

de groenvoorzieningen. Hieraan wordt de voorwaarden gekoppeld dat de omliggende 

agrarische bedrijfsactiviteiten niet onevenredig belemmerd mogen worden door de be-

plantings-/boomhoogte en -typen van de groenvoorzieningen.  

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard.  
 
Zienswijze 5. 

 

Reactie 

a. Reclamant verwacht dat de leefkwaliteit op persoonlijk vlak en de levensvatbaarheid van het 

bedrijf drastisch afneemt door de invloed van toenemende geluidsintensiteiten, toename van 

stikstof-fijnstof depositie en andere schadelijke stoffen. De woning (Kreekweg 4) valt binnen alle 

toegestane normen, er kan wel gesteld worden dat de diverse aspecten zich op de rand van de 

wettelijke normen bevinden en wat reclamant betreft buitensporig en ongewenst zijn. Dit brengt 

ook waardendrukkende effecten met zich mee. Reclamant verzoekt om een onderzoek naar de 

opeenstapeling van effecten. Ook wordt verzocht de verkeersintensiteit in de eerste jaren te 

monitoren en de conclusie aan reclamant te overleggen. 

 

 Beantwoording 

De gemeente deelt deze verwachting niet omdat voldoende uit de verrichte milieuonder-

zoeken is aangetoond op welke wijze of onder welke condities aan de wettelijke normen 

kan worden voldaan. Aan de grenswaarden zoals gesteld in de wetgeving wordt voldaan. 
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Daar waar mogelijk is, zijn ook de cumulatieve effecten in beeld gebracht. Zo is bijvoorbeeld 

nagegaan wat de cumulatieve effecten zijn van industrie- en wegverkeerslawaai. Hieruit 

volgt dat geen sprake is van onaanvaardbare cumulatieve effecten. 

 

Gelet op het vorenstaande bestaat geen aanleiding om uit een oogpunt van een goede 

ruimtelijke ordening niet over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. Indien re-

clamant van mening is dat de waarde van zijn gronden afneemt vanwege vermindering van 

het woongenot of beperking in de bedrijfsvoering dan kan reclamant een verzoek tot plan-

schade indienen. 

 

Met betrekking tot het verzoek van reclamant om de verkeersintensiteit te monitoren wordt 

het volgende opgemerkt. De gemeente voert ieder jaar gemeentebreed op diverse wegvak-

ken verkeerstellingen uit. Hiermee wordt de ontwikkeling van de verkeersafwikkeling op de 

hoofdwegen in Hellevoetsluis gemonitord.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. De volgende onderdelen van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast aan het geactualiseerde ver-

keersonderzoek. De resultaten hiervan worden in de toelichting beschreven. 

 de milieuonderzoeken met betrekking tot geluid en luchtkwaliteit zijn geactualiseerd 

naar aanleiding van het geactualiseerde verkeersonderzoek. Deze onderzoeken wor-

den als bijlage toegevoegd. 

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 

b. De uitbreiding van het bedrijf komt in gevaar. Reclamant stelt dat hij in het vigerende be-

stemmingsplan niet over een bouwblok beschikt, naar redelijkheid kan worden verwacht dat 

het bedrijf zou moeten beschikken over een bouwblok. Het argument dat in het nieuwe be-

stemmingsplan wel een bouwblok is opgenomen en dat hiermee een waardevermeerdering 

en bedrijfsperspectief gerealiseerd wordt is allesbehalve steekhoudend. De vorm van het 

bouwblok is niet ideaal en lijkt samenhang te vertonen met fase 2 van het bestemmings-

plan. Fase 2 staat de huidige bedrijfsvoering in de weg. Gewenste uitbreidingen van ge-

bouwen en het verruimen van het fysiek aanwezige bouwblok, in verband met de schaal-

vergroting, zijn naar verwachting lastiger. Reclamant verzoekt dan ook het bouwblok in het 

bestemmingsplan op te nemen op basis van de maximale toegestane grootte in het be-

stemmingsplan Buitengebied.  

 

De ontwikkelingsruimte was zeer waarschijnlijk beschikbaar gekomen als het ontwerpbestem-

mingsplan Kickersbloem 3 er niet was. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn de 

kansen op uitbreiding van het bouwblok drastisch verkleind door het voorgenomen bestem-

mingsplan.  

 

 Beantwoording 

Bij de toekenning van het bouwvlak is gekeken naar de bestaande, vergunde situatie en 

met name het vigerende bouwvlak (bestemmingsplan Buitengebied d.d. 1996). Zoals door 

reclamant is geconstateerd, wijkt het voorgestelde bouwvlak in het ontwerpbestemmings-

plan af van het bouwvlak zoals geldt op basis van het vigerende bestemmingsplan. De re-
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den hiervoor was dat een gedeelte van het bouwvlak zou komen te liggen in het beoogde 

tracé van de oostelijke randweg. Met het niet meenemen van dit tracé bestaat er geen re-

den om het bouwvlak af te stemmen op het vigerende bouwvlak. Het vastgestelde plan zal 

hierop worden aangepast.  

 

Het betreffende perceel is niet opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ omdat 

het is gelegen in of binnen het invloedsgebied van het tracé van de in de toekomst mogelijk 

aan te leggen Oostelijke Randweg. Omdat in het bestemmingsplan Buitengebied een ‘gat’ 

zat ter plaatse van het mogelijk tracé is er sprake van een stuk grond waar geen actueel 

bestemmingsplan geldt. Om dit te ‘repareren’ wordt het gat gedicht met het bestemmings-

plan Bedrijventerrein Kickersbloem 3 en worden ook de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijk-

heden van bedoeld perceel planologisch geregeld. Dit betekent concreet dat het perceel 

van reclamant vergelijkbare mogelijkheden krijgt als vergelijkbare agrarische percelen in het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. De volgende onderdelen van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 Plan wordt aangepast zodat het toe te kennen en vigerend bouwvlak gelijk zijn, met 

dien verstande dat wordt aangesloten op de mogelijkheden die vergelijkbare agrarische 

percelen hebben in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’.  

De bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kickersbloem 3 bie-

den ter plaatse van het perceel worden aangepast. Aan het gehele bouwvlak, dat in het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 1996’ aan het perceel van reclamant is toegekend, 

wordt de bestemming ‘Agrarisch’ toegekend ingevolge de systematiek en inhoud van 

het voor het overige buitengebied van Hellevoetsluis geldende bestemmingsplan ‘Bui-

tengebied’ inclusief relevante afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden.  

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 

c. Er is sprake van directe waardevermindering: door ongunstige plaatsing zijn de gebouwen 

direct minder waard terwijl de aanschafprijs gelijk blijft. Dit wordt versterkt door de beperking 

van de beoogde efficiencyslag die gemaakt zou gaan worden. Het aanschaffen van nieuwe 

machines kan, lastig aantoonbaar, een probleem vormen. Dit mondt mogelijk uit in een lagere 

productiviteit en wellicht mindere gewasopbrengsten.  

 

Door de toenemende verkeersintensiteit is er aantasting in het woongenot. In het ontwerpbe-

stemmingsplan wordt bevestigd dat dit leidt tot een toename van geluidsintensiteiten en in min-

dere mate depositie, en een rol kan spelen in de afname van de woningwaarde. Een afvoerrou-

te op enkele meters van de woning betekent een forse vermindering van toekomstige schades 

die toch als reëel en voorspelbaar mogen worden getypeerd. Er wordt verzocht de waarde en 

eventuele waardevermindering vast te stellen of bevestigen dat er geen waardevermindering 

optreedt.  

 

Beantwoording 

Uit de beantwoording onder 5b blijkt dat het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kickers-

bloem 3 zal worden aangepast, zodanig dat aan het gehele bouwvlak dat in het bestem-

mingsplan ‘Buitengebied 1996’ aan het perceel van reclamant is toegekend de bestemming 

‘Agrarisch’ wordt toegekend ingevolge de systematiek en inhoud van het voor het overige 
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buitengebied van Hellevoetsluis geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De huidige en 

eventueel gewenste bedrijfsvoering wordt dus niet beperkt door het bestemmingsplan Be-

drijventerrein Kickersbloem 3.  

 

Met betrekking tot de verkeersintensiteiten, geluidsintensiteiten en depositie blijkt uit de on-

derzoeken dat aan de gestelde normen wordt voldaan.  

 

Indien reclamant van mening is dat hij een reële kans heeft op planschade vanwege afna-

me van het woongenot of beperkingen in de bedrijfsvoering, zal een verzoek tot eventuele 

planschadevergoeding ingediend kunnen worden na vaststelling van het bestemmingsplan. 

Voor eventuele bouwschade, aantoonbaar als gevolg van bouwactiviteiten ten behoeve van 

de realisatie van Kickerbloem 3 en/of de brug, zijn de uitvoerende aannemers verzekerd. 

Aannemers hebben hiervoor een zogenaamde CAR verzekering afgesloten.  

 

Conclusie 

Er wordt verwezen naar de conclusie onder 5b. 

 

d. Reclamant verzoekt om met hem in gesprek te gaan over de invloed van het bestemmings-

plan op voormelde zaken en te voldoen aan hetgeen genoemd in de zienswijze.  

 

 Beantwoording 

Reclamant is uitgenodigd voor de hoorzitting alwaar de zienswijze nader kon worden toege-

licht. Van deze gelegenheid heeft reclamant geen gebruik gemaakt. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 
 
 
Zienswijze 6. 
 

Reactie 

a. Er moet worden voorkomen dat er een harde grens wordt gevormd tussen het bedrijventer-

rein en het agrarisch landschap. Omliggende woningen moeten niet gedurende de plan- en 

ontwikkelingsperiode van 10 jaar tegen verrommeling aan kijken.  

 

De verlichting van het bedrijventerrein met lichtmasten kan richting het buitengebied tot hinder-

lijke lichtoverlast leiden. Een groene inpassing kan ook hiervoor de overlast tot een minimum 

beperken. Evenals het stellen van duidelijk regels voor het plaatsen van de lichtmasten.  

 

De groene inpassing ziet reclamant het liefst langs de gehele Molendijk doorgetrokken. On-

danks de agrarische bestemming/ buffer tussen de Molendijk en het bedrijventerrein is inpas-

sing van het bedrijventerrein ook hier aan de orde: een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein 

is landschappelijk ingepast. Reclamant treedt graag in overleg over de inpassing en fasering.  

 

 Beantwoording 

Wat betreft de borging van de aanleg en instandhouding van de groene randen wordt ver-

wezen naar de thematische beantwoording onder 1. In aanvulling daarop wordt opgemerkt 

dat de door reclamant bestreden harde grens tussen het bedrijventerrein en het agrarisch 
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landschap ook wordt tegengegaan door het feit dat de bouwhoogte van de gebouwen 

trapsgewijs oploopt vanaf de randen van het bedrijventerrein richting het midden. Hierdoor 

liggen de hoogste gebouwen in principe op de grootste afstand van omwonenden. Ook door 

de door toepassing van de positionering van de gebouwen middels bouwvlakken en het 

hanteren van bebouwingspercentages wordt er voor gezorgd dat sprake zal zijn van door-

zichten. Dit in aanvulling op de doorzichten die middels de Groene Wig worden gecreëerd.  

 

Al met al is op deze wijze gegarandeerd dat er een vloeiende overgang komt tussen het 

bedrijventerrein en het agrarisch landschap. Het doortrekken van de groene inpassing langs 

de gehele Molendijk is daarom niet nodig uit een oogpunt van een goede ruimtelijke orde-

ning. Los daarvan zou een groene buffer ter plaatse diverse agrarische percelen doorsnij-

den. Ook om deze reden is het doortrekken van de groene inpassing langs de Molendijk 

ongewenst.  

 

 Wat betreft lichtmasten wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 6. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. De volgende onderdelen van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 Artikel 5.2.11 sub b: lichtmasten waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 10 

meter, met dien verstande dat op gronden waarvan de afstand tot de bestemming 'Na-

tuur' minder bedraagt dan 16 meter, geen lichtmasten zijn toegestaan. 

 In de artikelen 5 t/m 8 (Bedrijventerrein, Groen – Water, Natuur en Verkeer) wordt een 

voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de borging van de groene randen, waarbij 

onder andere voldaan moet worden aan de profielen van het stedenbouwkundig plan. 

Ingebruikname van de gronden is pas toegestaan nadat de groenvoorziening is aange-

legd. Voor de gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ die grenzen aan de be-

stemming 'Verkeer' met aanduiding 'water' en de gronden die grenzen aan de aandui-

ding 'specifieke vorm van verkeer - stedenbouwkundige drager' wordt een bepaling op-

genomen dat deze groenvoorzieningen tegelijkertijd aangelegd moeten worden met de 

definitieve infrastructuur (niet zijnde de bouwwegen). De voorwaardelijke verplichting 

geldt niet voor gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met aanduiding ‘specifie-

ke bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling 2 (hoogte – accent kanaal)’. 

 Aan artikel 5.5.2 (Bedrijventerrein) wordt een bepaling toegevoegd dat de gronden met 

de bestemming 'Bedrijventerrein' die direct grenzen aan de 'groene wig' pas in gebruik 

mogen worden genomen indien de 'groene wig' onder voorwaarden, zoals aangegeven 

in het overzicht ambtshalve wijzigingen (hoofdstuk 4) onder artikel 5.5.2, is aangelegd. 

Tevens wordt toegevoegd dat de 'groene wig' in de eindsituatie dient te voldoen aan het 

profiel 'groene wig' dat is opgenomen in bijlage 2 bij de regels. 

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 

b. De nieuw aan te leggen ontsluitingsweg, via de brug over het Kanaal door Voorne, zal moe-

ten functioneren als hoofdontsluitingsweg. De ontsluiting via de Ravenseweg zal ontmoedigd 

moeten worden. Er wordt een maatregelenpakket gevraagd om sluipverkeer richting Bernisse 

tegen te gaan. Bijvoorbeeld door het voor vrachtwagens en eventueel personenauto’s onmoge-

lijk maken om vanaf het bedrijventerrein linksaf te slaan richting Oudenhoorn. Reclamant ver-
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zoekt om samen met het kernplatform Oudenhoorn en andere betrokken partijen in gesprek te 

gaan en te komen tot een passende oplossing.  

Beantwoording 

De gemeente Hellevoetsluis beoogt hetzelfde als reclamant: de hoofdontsluiting plaats laten 

vinden via de brug over het Kanaal door Voorne. Verder wordt verwezen naar de themati-

sche beantwoording onder 2.In aanvulling daarop is de gemeente Hellevoetsluis bereid om 

in overleg met reclamant te gaan over een maatregelenpakket.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. Het volgende onderdeel van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 De toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast aan het geactualiseerde ver-

keersonderzoek. De resultaten hiervan worden in de toelichting beschreven. 

 In artikel 9 (Water) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen om te borgen dat 

de brug in de 1e fase (binnen de planperiode) van de ontwikkeling van Kickersbloem 3 

wordt aangelegd. Als voorwaarde is gesteld dat de brug moet zijn aangelegd en in ge-

bruik genomen indien minimaal 5 hectare (netto) in gebruik is genomen voor of ten 

dienste van de bestemming Bedrijventerrein. 

 In artikel 5.5.10 (bedrijventerrein) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen 

om de aanleg van de brug bij ingebruikname van meer dan 5 hectare (netto) bedrijven-

terreinen te borgen. 

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 

Zienswijze 7. 

  

Reactie 

a. Reclamant ontvangt graag de reden en wijze waarop het specifiek opnemen van de additio-

nele omschrijving met betrekking tot containers heeft plaatsgevonden, Tevens wordt verzocht 

de manier van containeropslag/ opstelplaats containers/ terrein containers uit te sluiten op Kic-

kersbloem 3. 

 

 Beantwoording 

Gewezen wordt op de thematische beantwoording onder 4.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard.  

 

b. De fasering uit de Structuurschets Kickersbloem 2003 is losgelaten. Er wordt verzocht de 

fasering te volgen of het bestemmingsplan aan te passen, of kenbaar te maken waarom de 

fasering is losgelaten.  

 

 Beantwoording 

De fasering afkomstig uit de Structuurschets Kickersbloem 3 is verouderd en ging uit van 

andere marktomstandigheden dan in de huidige situatie. Ook werd daarin nog uitgegaan 

van andere ontwikkelingen. De huidige fasering is gebaseerd op het advies van Stec uit 

2012 en de update daarvan in 2014. Op basis van de huidige omstandigheden is een oor-

deel gegeven omtrent de totale mogelijke omvang van het plangebied en het uitgiftetempo. 
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Op basis daarvan is de fasering (in Kickersbloem 3 fase 1 50-55 ha netto en fase 2 niet be-

stemd) zoals opgenomen in het bestemmingsplan vastgesteld. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

c. In de werkgroep is verzocht om de alternatieven voor de ontsluiting voor Kickersbloem 3 in-

clusief de onderliggende berekeningen kenbaar te maken. Deze zijn niet verstrekt, er wordt 

wederom om verzocht. 

 

 Beantwoording 

Mocht reclamant duiden op een toezegging die is gedaan aangaande een onderzoek naar 

alternatieven of een uitgevoerde onderzoeken tijdens één van de plangroepen, stelt de ge-

meente dat deze toezegging is gedaan vanuit de veronderstelling dat ontwikkeling van de 

eerste fase van Kickerbloem 3 en de mogelijkheid tot aanleg van de Oostelijke Randweg in 

één bestemmingsplan zouden zijn voorzien. Nu dit niet het geval is, acht de gemeente het 

verzoek om alternatieven voor het tracé van de Oostelijke Randweg of een afschrift van de 

uitgevoerde onderzoeken in het kader van onderhavig bestemmingsplan niet aan de orde. 

 

Met betrekking tot het aspect ontsluitingswijze wordt verwezen naar de thematische beant-

woording onder 2.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

d. Bijlage 9 van het exploitatieplan is niet leesbaar. Hierdoor is het niet controleerbaar en past 

de gemeente geen zorgvuldige besluitvorming toe.  

 

 Beantwoording 

De gemeente is van mening dat de grondexploitatieopzet die als bijlage 9 is opgenomen in 

voldoende mate leesbaar is. De gemeente zal desondanks indiener een nieuw exemplaar 

ter beschikking stellen zodat indiener nogmaals een en ander kan bezien.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. Wel ontvangt reclamant een nieuw exem-

plaar van bijlage 9 van het exploitatieplan. 

 

e. Zijn de kosten voor de aanleg van de groenzones meegenomen en zo ja wat is het bedrag 

hiervoor uitgesplitst per zijde van het bedrijventerrein en zo nee, waarom zijn er geen kosten 

opgenomen? 

 

Beantwoording 

Het uitgangspunt voor de berekening van het kostenverhaal en daarmee dus voor de te 

maken kosten is het ruimtegebruik zoals dit is opgenomen in het stedenbouwkundige plan. 

In het ruimtegebruik is rekening gehouden met groenzones en waterzones. In de exploita-

tieopzet is rekening gehouden met de aanleg van ca. 16 ha aan groen en water. Hiernaast 

zijn kosten opgenomen voor de aanleg van bomen, water, natuurlijke oevers etc. 

    

Conclusie 
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De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

f. De bouwhoogte en de aanplant van bomen en de soort bomen rondom het bedrijventerreinen 

dienen op elkaar aan te sluiten. Breedtes van alle groenzones rondom het plangebied (Kanaal-

zijde, Watermansweg, Ravenseweg, Molendijk) dienen opgenomen te worden in het bestem-

mingsplan om borging te garanderen.  

  

 Beantwoording 

Voor wat betreft de groenzones en borging daarvan wordt verwezen naar de thematische 

beantwoording onder 1. Met betrekking tot de hoogte en de aansluiting van de bomen op de 

hoogte van de bebouwing wordt verwezen naar thema 5.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. De volgende onderdelen van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 In de artikelen 5 t/m 8 (Bedrijventerrein, Groen – Water, Natuur en Verkeer) wordt een 

voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de borging van de groene randen, waarbij 

onder andere voldaan moet worden aan de profielen van het stedenbouwkundig plan. 

Ingebruikname van de gronden is pas toegestaan nadat de groenvoorziening is aange-

legd. Voor de gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ die grenzen aan de be-

stemming 'Verkeer' met aanduiding 'water' en de gronden die grenzen aan de aandui-

ding 'specifieke vorm van verkeer - stedenbouwkundige drager' wordt een bepaling op-

genomen dat deze groenvoorzieningen tegelijkertijd aangelegd moeten worden met de 

definitieve infrastructuur (niet zijnde de bouwwegen). De voorwaardelijke verplichting 

geldt niet voor gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met aanduiding ‘specifie-

ke bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling 2 (hoogte – accent kanaal)’. 

 Aan artikel 5.5.2 (Bedrijventerrein) wordt een bepaling toegevoegd dat de gronden met 

de bestemming 'Bedrijventerrein' die direct grenzen aan de 'groene wig' pas in gebruik 

mogen worden genomen indien de 'groene wig' onder voorwaarden, zoals aangegeven 

in het overzicht ambtshalve wijzigingen (hoofdstuk 4) onder artikel 5.5.2, is aangelegd. 

Tevens wordt toegevoegd dat de 'groene wig' in de eindsituatie dient te voldoen aan het 

profiel 'groene wig' dat is opgenomen in bijlage 2 bij de regels. 

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 

g. In het exploitatieplan zijn oude profielschetsen opgenomen. Waarom zijn de gewijzigde pro-

fielschetsen niet opgenomen? En waarom zijn de tekeningen met betrekking tot de bomen niet 

aangepast naar aanleiding van het ontbreken van goedkeuring van het Waterschap. Er wordt 

verzocht aan te geven waarom groen niet voor een groot deel binnen het plangebied is ingete-

kend.  

 

Beantwoording 

Abusievelijk zijn oude profielschetsen in het ontwerp-exploitatieplan opgenomen. Deze 

worden vervangen door de juiste profielen.  

 

Onduidelijk is waarom reclamant in de veronderstelling is dat er goedkeuring ontbreekt van 

het Waterschap inzake de bomen. Hierbij merken wij op dat de feitelijke inrichting van 

groenzones en dergelijke wordt afgestemd met de waterbeheerder indien het beleid van de 
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waterbeheerder daar om vraagt. Ook zal een watervergunning worden aangevraagd. De 

bomen en ligging daarvan die ingetekend zijn op de figuren in het exploitatieplan zijn dan 

ook indicatief. De feitelijke exacte inrichting van de groenzones en landschappelijke inpas-

sing wordt uitgewerkt in een inrichtingsplan. Ten aanzien van de borging van de aanleg van 

onder andere groen wordt in het bestemmingsplan voor bepaalde plekken een voorwaarde-

lijke verplichting voor de aanleg en instandhouding van dit groen opgenomen. Voor een na-

dere toelichting op de borging van de aanleg en instandhouding van groen wordt verwezen 

naar de thematische beantwoording onder 1 en de conclusie onder f. 

 

Conclusie 

Er wordt verwezen naar de conclusie onder f en de conclusie onder de thematische beantwoor-

ding onder 1. 

 

h. De buiten het plan liggende kreken worden meegeteld voor de watercompensatie binnen 

Kickersbloem 3. Er wordt verzocht aan te geven waarom.  

 

 Beantwoording 

Het door reclamant gestelde is niet correct, de benodigde waterberging wordt volledig bin-

nen het plangebied ingevuld. In bijlage 3 Kickersbloem waterparagraaf (en de bijlage 1 bin-

nen deze waterparagraaf van het ontwerpbestemmingsplan wordt dit nader toegelicht en 

onderbouwd met berekeningen). 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

i. Wanneer een Natuurbestemming de agrarische bedrijfsvoering belemmert zou het bestemd 

kunnen worden als Groen met waarden gekoppeld aan een voorwaardelijke verplichting. 

 

 Beantwoording 

De bestemming Natuur is gerelateerd aan de provinciale Ecologische Hoofdstructuur zoals 

verwoord en verbeeld in de provinciale Verordening Ruimte 2014. Feit is dat de verordening 

een instrument is dat verplicht doorwerkt richting bestemmingsplannen. De gemeente Hel-

levoetsluis heeft dan ook de verplichting de gronden van de Ecologische Hoofdstructuur 

zodanig te bestemmen dat deze voldoen aan de doelstelling van de Ecologische Hoofd-

structuur. Een bestemming Natuur ligt hiermee in lijn.  

 

Met betrekking tot de agrarische bedrijfsvoering wordt er een voorwaardelijke bepaling op-

genomen binnen de artikelen 5 t/m 8, waaronder de bestemming Natuur. In deze verplich-

ting wordt bepaald dat de beplantings-/boomhoogten en -typen van de groenvoorzieningen 

binnen die bestemmingen de omliggende agrarische bedrijfsvoering niet onevenredig mo-

gen belemmeren. 

 

Aangezien er in de huidige situatie reeds een sloot aanwezig is die valt binnen de Ecolo-

gische Hoofdstructuur, vormt de toevoeging van de bestemming ‘Natuur’ aan de overzijde 

van deze sloot geen extra belemmering voor de agrarische bedrijfsvoering. Met betrekking 

tot spuitzones zijn regels opgenomen in het Activiteitenbesluit. Er zijn onder andere regels 

opgenomen voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij sloten, om drift naar sloten te 
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voorkomen. Aangezien reeds in de huidige situatie een sloot aanwezig is, vormt de toevoe-

ging van de bestemming Natuur dus geen extra belemmering. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. Het volgende onderdeel van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 In artikelen 5 t/m 8 wordt een voorwaardelijke bepaling opgenomen voor de borging van 

de groenvoorzieningen. Hieraan wordt de voorwaarde gekoppeld dat de omliggende 

agrarische bedrijfsactiviteiten niet onevenredig belemmerd mogen worden door de be-

plantings-/boomhoogten en -typen van de groenvoorzieningen.  

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard 

 

j. Er wordt verzocht om een onafhankelijk landschapsdeskundige voor de aanleg van de groen-

zones en voor de invulling voor de voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan ten 

aanzien van groen.  

 

 Beantwoording 

Verwezen wordt naar de thematische beantwoording onder 1.  

 

De feitelijke inrichting van de groenzones en landschappelijke inpassing wordt uitgewerkt in 

een inrichtingsplan. De inrichting van de waterhuishouding zal worden uitgewerkt in een wa-

terhuishoudkundig plan. Voor deze plannen zijn op dit moment nog geen partijen aangewe-

zen.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

k. De Brug, Oostelijke Randweg en kruisingen worden deels betaald met gemeenschapsgeld, 

welke wordt ingebracht in een PPS constructie. Er wordt verzocht te motiveren waarom de an-

dere ontwikkelaars hier niet aan mee betalen. Waarom worden deze verhaald op de stad en 

belastingbetaler? Als Kickerbloem 3 niet zou komen zouden de brug, Oostelijke Randweg en 

kruisingen ook niet komen.  

 

 Beantwoording 

De kosten van de brug zijn opgenomen in het exploitatieplan. Deze  kosten worden volledig 

verhaald op de eigenaren van gronden die zijn gelegen in het exploitatiegebied van Kic-

kersbloem 3. Dit houdt in dat de  gemeenschap niet mee betaalt aan de brug over het Ka-

naal door Voorne.  
 

Daarnaast zijn de kosten voor de betreffende brug ook volledig opgenomen in de grondex-

ploitatieopzet en zijn er met één van de gebiedseigenaren in dit kader anterieure afspraken 

gemaakt.  

 

Voor gebiedseigenaren waarmee geen anterieure overeenkomst is gesloten, is een Exploi-

tatieplan als bedoeld in artikel 6.12 e.v. Wro opgesteld waarin ook de kosten voor de brug 

volledig zijn opgenomen. Daarmee is ook het kostenverhaal in die situatie geborgd en ko-

men deze kosten niet ten laste van de burgers van Hellevoetsluis. 
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Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

l. Waarom wordt de Oostelijke Randweg eerst niet en nu wel toegerekend aan de stad? De 

kosten dienen enkel en alleen toegerekend te worden aan Kickersbloem 3 voor de verhouding 

zoals deze voor fase 1 en 2 geldt voor Kickersbloem 2. Er wordt niet voldaan aan de toetsings-

criteria van de grondexploitatiewet. 

 

De resterende kosten voor de Oostelijke Randweg zaten eerst in het exploitatieplan en dus 

deels betaald door de ontwikkelaar. Nu de weg eruit is gehaald komt het bedrag geheel voor 

rekening van de burgers terwijl het plan Kickersbloem 3 gelijk is gebleven. Waarom draagt de 

projectontwikkelaar hier niet aan bij? 

 

De gemeente maakt onterecht gebruik van bovenplanse verevening want kosten worden niet op 

private partijen verhaald. Ook wordt niet voldaan aan de criteria zoals verwoord in het kosten-

verhaal. 

 

 Beantwoording 

De stellingname dat de Oostelijke Randweg buiten het kostenverhaal valt is niet correct. In 

het exploitatieplan is een onderscheid gemaakt tussen elementen die binnen het exploita-

tiegebied vallen en die buiten het exploitatiegebied vallen. Zaken als de brug over het Ka-

naal door Voorne en de kruising met de N494 zijn buitenplanse elementen. De kosten van 

deze twee voorzieningen zijn echter voor de volledige 100% opgenomen in de exploitatie-

opzet die behoort bij het exploitatieplan Kickersbloem 3. Vanwege het feit dat de Oostelijke 

Randweg ook profijt heeft voor Kickersbloem 1 en 2 alsmede het feit dat de Oostelijke 

Randweg pas later in de tijd zal worden gerealiseerd is ervoor gekozen om de kosten van 

de Oostelijke Randweg te verhalen op basis van de Nota kostenverhaal van de gemeente. 

Inmiddels heeft de gemeenteraad een nieuwe Nota kostenverhaal vastgesteld. In deze No-

ta is de Oostelijke Randweg aangemerkt  als een buitenplans element, waarvan de kosten 

volledig zijn toe te rekenen aan Kickersbloem 3. In het  vast te stellen exploitatieplan wordt 

rekening gehouden met deze actuele versie van de Nota kostenverhaal en zijn de kosten 

voor de Oostelijke Randweg (als buitenplans element) volledig toegerekend aan Kickers-

bloem 3. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. Als gevolg van een ambtelijke wijziging 
wordt het exploitatieplan aangepast: de Oostelijke Randweg wordt als buitenplans element 
aangemerkt en de kosten daarvan worden volledig aan Kickersbloem 3 toegerekend. 

 

m. De Oostelijke Randweg is (indirect) uit het plan gehaald maar wordt wel gekoppeld aan het 

4e kwadrant en wordt alleen aangelegd als kwadrant 4 wordt aangelegd. Subsidie moet worden 

terugbetaald als het 4e kwadrant niet wordt ontwikkeld. Er wordt verzocht aan te geven waar de 

kosten voor het 4e kwadrant uit bestaat en hoe deze tot stand komt. Ook wordt verzocht aan te 

geven wat er met dit bedrag gebeurt als fase 2 niet doorgaat en wordt gevraagd hoe dit in het 

risico is opgenomen. 
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 Beantwoording 

Ten aanzien van de Oostelijke Randweg wordt verwezen naar de beantwoording van het 

vorige onderdeel van de zienswijze. De Oostelijke Randweg heeft nooit behoord tot het ex-

ploitatiegebied zelf maar heeft altijd deel uitgemaakt van het kostenverhaal. De Oostelijke 

Randweg wordt, als gevolg van de vaststelling van een nieuwe Nota kostenverhaal,  op-

genomen als een buitenplans element. Aangezien de Oostelijke Randweg nodig is voor 

Kickersbloem 3 in zijn geheel dient Kickersbloem 3 ook in zijn geheel de Oostelijke Rand-

weg te betalen. Het 4e kwadrant dient een bijdrage te betalen aan de Oostelijke Randweg. 

Het uitgangspunt in het exploitatieplan is dat het 4e kwadrant zal worden ontwikkeld. Het 

Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rotterdam heeft zich bereid verklaard een subsidie te 

verlenen voor het project 'ontsluiting Kickersbloem 3', waaronder de Oostelijke Randweg. 

De mogelijkheid is aanwezig dat de Oostelijke Randweg eerder noodzakelijk is dan dat het 

4e kwadrant ontwikkeld zal worden. Een andere mogelijkheid is dat het 4e kwadrant niet tot 

ontwikkeling komt. Dit brengt echter niet direct met zich mee dat hierdoor de subsidie te-

rugbetaald moeten worden. Indien dat wel het geval mocht blijken te zijn dan zal dit in een 

herziening van het exploitatieplan worden meegenomen en dat zullen de exploitatiebijdra-

gen per eigenaar aangepast moeten worden.  

 

In het exploitatieplan is een overzicht opgenomen van de kosten die t.b.v. het 4e kwadrant 

binnen het plangebied moeten worden gemaakt. Het betreft dan de kosten ten behoeve van 

de entreeweg alsmede de realisatie van water. Indien het 4e kwadrant tot ontwikkeling 

komt, dan zal er vanuit de exploitatieopzet (inclusief de daarbij verschuldigde rente) van het 

4e kwadrant een bijdrage aan de exploitatie van Kickersbloem 3 dienen te volgen. De bij-

drage is tot stand gekomen door te bekijken wat de kosten van een bepaald onderdeel zijn 

waarvan het 4e kwadrant profijt heeft en deze toe te rekenen op basis van de verhouding 

uitgeefbaar terrein. In het exploitatieplan is uitgebreid opgenomen hoe deze verdeling en 

berekening tot stand is gekomen. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

n. Waarom is er geen risicoparagraaf over financiën, financiering, rentekosten en fiscaliteit voor 

Kickersbloem 3 opgenomen?  

 

 Beantwoording 

Het doel van een exploitatieplan is het verhaal van de kosten die gemeente maakt in ver-

band met het in exploitatie brengen van een exploitatiegebied. De wet schrijft voor welke 

onderdelen een exploitatieplan moet bevatten en welke onderdelen een exploitatieplan kan 

bevatten. Een risicoparagraaf maakt als zodanig geen onderdeel uit van de verplichte dan 

wel facultatieve onderdelen van een exploitatieplan en/of de daarbij behorende exploitatie-

opzet. Het doel van een exploitatieplan is het verhaal van kosten welke gepaard gaan met 

een ontwikkeling. Eventuele risico’s die gepaard gaan met een dergelijke ontwikkeling wor-

den niet beschreven in een exploitatieplan, omdat het exploitatieplan daarvoor niet het mid-

del is. Indien er zich een wijziging van omstandigheden dan wel uitgangspunten voordoet, 

dan zal het exploitatieplan daarop moeten worden aangepast.  

 

Een risicoparagraaf is geen onderdeel dat in een exploitatieplan thuis hoort en is om die re-

den ook niet opgenomen. 
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Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

Zienswijze 8. 

 

Reactie 

a. Het plan is te groot en het polderlandschap wordt ernstig aangetast. Voorlopig moeten bedrij-

ven alleen langs het Kanaal door Voorne komen en niet helemaal de polder in langs de Raven-

seweg richting de Molendijk. 

 

 Beantwoording 

De ontwikkeling van het bedrijventerrein Kickersbloem is een uitwerking van beleid dat al in 

2004 in de Structuurschets Kickersbloem 3 is opgenomen. Ook in meer actueel beleid komt 

deze ontwikkeling voor, zoals in de Structuurvisie 2015+ (vastgesteld op 13 oktober 2011). 

Een belangrijke voorwaarde bij de planvorming is de inpassing in het landschap. Wat dat 

betreft wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 1. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

b. De hoogte van de gebouwen is te hoog en moet terug naar maximaal 15 meter. Het flatge-

bouw van 24 meter of 26,5 meter langs het kanaal mag niet doorgaan. 

 

 Beantwoording 

 Er wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 5. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. De volgende onderdelen van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 Het gebruik van de afwijkingsregel zoals opgenomen in artikel 21.1 sub a wordt uitge-

sloten voor  

o Artikel 5.2.6: de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouwrege-

ling 2' (hoogte-accent kanaal). 

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 

c. Er mogen geen fabrieken op Kickersbloem komen, alleen normale bedrijven uit de regio.  

 

 Beantwoording 

Er wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 7. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard.  

 

d. Er moet een veel betere inpassing van alles komen in het landschap met harde garanties.  

 

 Beantwoording 

Er wordt verwezen naar de thematische beantwoording onder 1. 



Notitie beantwoording zienswijzen, ontwerp bestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en ontwerp exploi-

tatieplan ‘Bedrijventerrein Kickersbloem 3’  

60 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. De volgende onderdelen van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 In de artikelen 5 t/m 8 (Bedrijventerrein, Groen – Water, Natuur en Verkeer) wordt een 

voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de borging van de groene randen, waarbij 

onder andere voldaan moet worden aan de profielen van het stedenbouwkundig plan. 

Ingebruikname van de gronden is pas toegestaan nadat de groenvoorziening is aange-

legd. Voor de gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ die grenzen aan de be-

stemming 'Verkeer' met aanduiding 'water' en de gronden die grenzen aan de aandui-

ding 'specifieke vorm van verkeer - stedenbouwkundige drager' wordt een bepaling op-

genomen dat deze groenvoorzieningen tegelijkertijd aangelegd moet worden met de 

definitieve infrastructuur (niet zijnde de bouwwegen). De voorwaardelijke verplichting 

geldt niet voor gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met aanduiding ‘specifie-

ke bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling 2 (hoogte – accent kanaal)’. 

 Aan artikel 5.5.2 (Bedrijventerrein) wordt een bepaling toegevoegd dat de gronden met 

de bestemming 'Bedrijventerrein' die direct grenzen aan de 'groene wig' pas in gebruik 

mogen worden genomen indien de 'groene wig' onder voorwaarden, zoals aangegeven 

in het overzicht ambtshalve wijzigingen (hoofdstuk 4) onder artikel 5.5.2, is aangelegd. 

Tevens wordt toegevoegd dat de 'groene wig' in de eindsituatie dient te voldoen aan het 

profiel 'groene wig' dat is opgenomen in bijlage 2 bij de regels. 

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 
Zienswijze 9. 
 

Zienswijze 9 is inhoudelijk gelijk aan de zienswijze 2 (a t/m u). In zienswijze 9 wordt op een 

aantal specifieke situaties nader ingegaan.  

 

Reactie 

a. In het bijzonder namens <reclamant 9.9>: de bedrijfsvoering kan in belangrijke mate wor-

den gehinderd door de uitvoering van de groenstrook aan de zuidwestzijde van de Water-

manseweg: 

1) Door de hoogte van de bomen kan schaduwwerking ontstaan op de velden waardoor 

een gedeelte extra gevoelig wordt voor de ontwikkeling van plagen. Dit kan aanzienlijke 

negatieve gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. In de planregels moeten duidelijke 

regels worden opgenomen over de opbouw van de groenstrook zodat schaduwwerking 

minimaal is. 

2) De keuze van beplanting kan gevolgen hebben indien bomen worden geplant (zoals 

populieren) die in hoge mate zaden verspreiden. Meer geschikt zouden knotwilgen en 

Hollandse Linde zijn. Ook elders op het terrein zou hier rekening mee moeten worden 

gehouden.  

 

 Beantwoording 

 Ad 1) 

Bij de beantwoording wordt er vanuit gegaan dat reclamant doelt op de groenstrook aan de 

zuidoostzijde van de Watermanseweg. In de huidige situatie laat het vigerende bestem-

mingsplan Buitengebied 1996 de aanleg van groenvoorzieningen ook al toe. Dit betekent 
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dus dat eventuele schaduwwerking als gevolg van de aanleg van groenvoorzieningen juri-

disch-planologisch gezien nu ook al mogelijk is.  

 

In de beantwoording onder zienswijze 2k wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop de 

bouwhoogte trapsgewijs is opgebouwd: van laag aan de buitenzijde naar hoger aan de bin-

nenzijde. Dit geeft aan dat de belangen van de omliggende landbouwgronden zijn meege-

nomen: immers, de lagere gebouwen met de minste schaduwwerking liggen dichterbij deze 

landbouwgronden dan de hogere gebouwen. 

 

Langs de Watermanseweg is een goede landschappelijke inpassing van eminent belang. 

Dit is een zichtbare zijde vanuit het omringende landschap. Hier is gekozen voor een stevi-

ge landschappelijke inpassing met grondwal die het bedrijventerrein aan het zicht onttrekt. 

Deze strook beplanting zal invloed hebben op de aan de overzijde van de Watermanseweg 

gelegen akkergronden. In het profiel is ervoor gekozen de impact zo veel mogelijk te beper-

ken door de watergang met natuurvriendelijke oevers langs de Watermanseweg te positio-

neren. Hierdoor komt de hogere beplanting verder van de akker af te staan. 

 

Uit een simulatie blijkt dat het effect het grootst kan zijn tussen de maanden oktober en 

maart (herfst, winter, begin voorjaar). In deze maanden zit de beplanting niet in het blad. 

Gelet hierop en gezien het feit dat er in deze maanden geen gewassen op de gronden 

staan, zal de schaduwwerking niet tot onaanvaardbare effecten leiden. In het groeiseizoen 

(voorjaar, zomer) is het effect het minst en zeer gering. Hier blijkt de schaduw pas vanaf 

16.00 uur op een smalle strook langs de Watermanseweg op de akker te vallen. In de bijla-

ge bij deze notitie is de getoonde simulatie opgenomen. Voor de akkers en bebouwing aan 

de zuidzijde van de Ravenseweg treedt er geen schaduwwerking op. De zon draait van 

oost naar west door het zuiden. De schaduw van de gebouwen en de beplanting zal op het 

bedrijventerrein vallen. 

 

In artikelen 5 t/m 8 wordt een voorwaardelijke bepaling opgenomen voor de borging van de 

groenvoorzieningen. Hieraan wordt de voorwaarde gekoppeld dat de omliggende agrari-

sche bedrijfsactiviteiten niet onevenredig belemmerd mogen worden door de beplantings-

/boomhoogten en -typen van de groenvoorzieningen. De inrichting van de waterhuishouding 

zal worden uitgewerkt in een waterhuishoudkundig plan. Voor deze plannen zijn op dit mo-

ment nog geen partijen aangewezen. 

 

Ad2) 

In artikelen 5 t/m 8 wordt een voorwaardelijke bepaling opgenomen voor de borging van de 

groenvoorzieningen. Hieraan wordt de voorwaarde gekoppeld dat de omliggende agrari-

sche bedrijfsactiviteiten niet onevenredig belemmerd mogen worden door de beplantings-

/boomhoogten en -typen van de groenvoorzieningen.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. Het volgende onderdeel van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 In artikelen 5 t/m 8 wordt een voorwaardelijke bepaling opgenomen voor de borging van 

de groenvoorzieningen. Hieraan wordt de voorwaarde gekoppeld dat de omliggende 

agrarische bedrijfsactiviteiten niet onevenredig belemmerd mogen worden door de be-

plantings-/boomhoogten en -typen van de groenvoorzieningen.  
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Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard. 

 

b. In het bijzonder namens <reclamant 9.4>: de woning van reclamant bevindt zich op geringe 

afstand van Kickersbloem 3 naar de Ravenseweg waardoor hij hiervan veel hinder ondervindt. 

De ontsluiting dient bij voorkeur niet, maar anders zo ver mogelijk van de woning gerealiseerd 

te worden, bijvoorbeeld tegenover de plaats waar de Grasweg uitkomt op de Ravenseweg.  

 

Beantwoording 

De ontsluiting van Kickersbloem op de Ravenseweg is in feite de secundaire ontsluiting, 

naast de aan te leggen brug over het Kanaal door Voorne. Het overgrote deel van de ver-

keersbewegingen van en naar Kickersbloem 3 zal via de brug plaatsvinden. De verkeers-

bewegingen die via de ontsluiting op de Ravenseweg plaatsvinden zullen voor een belang-

rijk deel richting de Carousselweg gaan waardoor deze niet langs de woning van reclamant 

zullen komen. Hiermee wordt eventuele overlast zoveel mogelijk beperkt. Bovendien be-

vindt de woning van reclamant zich op circa 280 meter van de aan te leggen ontsluitings-

weg. De randen van het bedrijventerrein worden groen ingericht, zodat eventueel zicht op 

de ontsluitingsweg verder wordt beperkt. 

 

Daarnaast is er ook sprake van een afweging vanuit het landschappelijke en stedenbouw-

kundige oogpunt. De ligging van de secundaire ontsluiting van Kickersbloem 3 volgt uit het 

robuuste landschappelijke assenkruis zoals dit een belangrijke drager van het stedenbouw-

kundig plan vormt. Hierbij is de oorspronkelijke agrarische verkaveling die haaks op het Ka-

naal door Voorne en de Kreek is uitgelegd van belang. Door deze richting te behouden in 

het stedenbouwkundig plan blijft de maat en schaal van het oorspronkelijke landschap 

leesbaar.  

 

De hoofdlijn van het wegenstelsel is opgespannen tussen het Kanaal door Voorne en de 

Kreek. Rijdend over deze lijn kan altijd naar de Kreek of naar het Kanaal worden gekeken. 

Deze lijn is een deel van de hoofdontsluiting die aansluit bij de nieuwe brug over het Kanaal 

door Voorne. Dwars op deze structuur tussen het Kanaal door Voorne en de Kreek ligt een 

centraal gelegen representatieve ruimte met veel water. Dit verbindt de Watermanseweg 

ruimtelijk met de Ravenseweg en behoudt daarmee de grootste maat van de polder. Deze 

structuur is representatief van karakter en vormt tezamen met de andere hoofdontsluiting 

een karakteristiek en representatieve beeld voor Kickersbloem 3. Door de combinatie van 

beide lijnen is een groen en blauw ingericht assenkruis midden in het plangebied aange-

bracht, robuust van opzet en ruim in de maatvoering. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

c. In het bijzonder namens <reclamant 9.5>: er is geen aandacht besteed aan de nadelige ge-

volgen voor het agrarisch bedrijf van reclamant. Het zal bijzonder moeilijk worden deel te ne-

men aan de ruilverkaveling op Voorne Putten. Door het plan kan het bedrijf de huiskavel niet 

uitbreiden en daarom niet met succes deelnemen aan de ruilverkaveling. 

 

Ook zal hij hinder ondervinden van de ontsluiting van het terrein aan de Ravenseweg in ver-

band het gebruik van deze weg voor zijn bedrijf. De ontsluiting zou het beste geheel via Kic-

kersbloem 2 kunnen verlopen en niet via de Ravenseweg. 
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Reclamant heeft baat bij een aanvaardbaar uitzicht. Het gaat om de verzekering van robuuste 

groenstroken, die op zodanige wijze plaatsvindt dat geen verspreiding van zaden plaatsvindt. 

Dit dient in het bestemmingsplan te worden geborgd. Zowel langs de Watermanseweg als de 

Ravenseweg moet bij de beplanting en inrichting van de randen met het bovenstaande rekening 

worden gehouden. 

 

De kreek langs de grond van reclamant krijgt op basis van de provinciale Ecologische Hoofd-

structuur de bestemming ‘Natuur’. Uit de verordening valt niet op te maken op welke wijze dit de 

bedrijfsvoering van <reclamant 9.5> gaat beperken (bijvoorbeeld spuitteelt of kunstmestvrije 

zones). Bij het bestemmen is niet kenbaar rekening gehouden met het belang van ongehinder-

de agrarische bedrijfsvoering.  

 

 Beantwoording 

Reclamant toont niet aan door middel van onderzoek of een andere objectieve wijze dat het 

bestemmingsplan beperkend werkt voor een eventuele ruilverkaveling. Ten aanzien van het 

aspect ‘ontsluiting’ wordt verwezen naar de beantwoording onder b. 

 

Wat betreft de borging van groen wordt verwezen naar de thematische beantwoording on-

der 1.  

 

Ten aanzien van het aspect ‘uitzicht’ kan worden gesteld dat indien reclamant van mening 

is dat hij een reële kans heeft op planschade vanwege afname van het woongenot of be-

perkingen in de bedrijfsvoering, hij een verzoek tot planschadevergoeding kan indienen 

(één en ander conform artikel 6.1 e.v. Wro). 

 

Het is onbekend of de provincie Zuid-Holland onderzoek heeft uitgevoerd naar de implica-

ties van de Ecologische Hoofdstructuur richting landbouwgronden. Feit is dat de verorde-

ning een instrument is dat verplicht doorwerkt richting bestemmingsplannen. De gemeente 

Hellevoetsluis heeft dan ook de verplichting de gronden van de Ecologische Hoofdstructuur 

zodanig te bestemmen dat deze voldoen aan de doelstelling van de Ecologische Hoofd-

structuur. In het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kickersbloem 3 is dit met de bestem-

ming ‘Natuur’ gebeurd.  

 

Het type aanplant kan effect hebben op het gebruik van de agrarische gronden. De feitelij-

ke inrichting van de groenzones en landschappelijke inpassing wordt uitgewerkt in een in-

richtingsplan. Voor de feitelijke inrichting van de groenzones zal ten aanzien van de be-

plantings-/boomhoogten en -typen overleg met omwonenden plaatsvinden. Om de belan-

gen van het doelmatig kunnen gebruiken van agrarische gronden in relatie tot het type 

aanplant te borgen, wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarin wordt be-

paald dat de aanplant niet onevenredig de belangen van omliggende percelen mag scha-

den door de beplantings-/boomhoogten en -typen van de groenvoorzieningen. 
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Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt gedeeltelijk gegrond verklaard. De volgende onderdelen van het 

bestemmingsplan worden aangepast: 

 In de artikelen 5 t/m 8 (Bedrijventerrein, Groen – Water, Natuur en Verkeer) wordt een 

voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de borging van de groene randen, waarbij 

onder andere voldaan moet worden aan de profielen van het stedenbouwkundig plan. 

Ingebruikname van de gronden is pas toegestaan nadat de groenvoorziening is aange-

legd. Voor de gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ die grenzen aan de be-

stemming 'Verkeer' met aanduiding 'water' en de gronden die grenzen aan de aandui-

ding 'specifieke vorm van verkeer - stedenbouwkundige drager' wordt een bepaling op-

genomen dat deze groenvoorzieningen tegelijkertijd aangelegd moet worden met de 

definitieve infrastructuur (niet zijnde de bouwwegen). De voorwaardelijke verplichting 

geldt niet voor gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met aanduiding ‘specifie-

ke bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling 2 (hoogte – accent kanaal)’. 

 Aan artikel 5.5.2 (Bedrijventerrein) wordt een bepaling toegevoegd dat de gronden met 

de bestemming 'Bedrijventerrein' die direct grenzen aan de 'groene wig' pas in gebruik 

mogen worden genomen indien de 'groene wig' onder voorwaarden, zoals aangegeven 

in het overzicht ambtshalve wijzigingen (hoofdstuk 4) onder artikel 5.5.2, is aangelegd. 

Tevens wordt toegevoegd dat de 'groene wig' in de eindsituatie dient te voldoen aan het 

profiel 'groene wig' dat is opgenomen in bijlage 2 bij de regels. 

 In artikelen 5 t/m 8 wordt een voorwaardelijke bepaling opgenomen voor de borging van 

de groenvoorzieningen. Hieraan wordt de voorwaarde gekoppeld dat de omliggende 

agrarische bedrijfsactiviteiten niet onevenredig belemmerd mogen worden door de be-

plantings-/boomhoogten en -typen van de groenvoorzieningen.  

 

Voor de overige punten wordt de zienswijze ongegrond verklaard.  
 
Zienswijze 10 

 

Reactie 

a. Reclamant is belanghebbende omdat het exploitatieplan geen ruimtelijk plan is maar een 

financieel plan. Alle belastingbetalers in Hellevoetsluis zijn daarmee belanghebbende omdat zij 

direct financieel geraakt kunnen worden als gevolg van de uitvoering danwel het falen van het 

plan.  

 

Beantwoording 

Alvorens nader in te gaan op de zienswijze met betrekking tot het exploitatieplan, is van be-

lang om na te gaan in hoeverre indiener als belanghebbende kan worden aangemerkt ten 

aanzien van het exploitatieplan. Het begrip belanghebbende bij een exploitatieplan wordt 

gedefinieerd in artikel 8.2 lid 4 Wro. Dit artikel bepaalt dat als belanghebbende bij een be-

sluit als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 en 2 Wro en artikel 6.15 lid 1 Wro in elk geval wordt 

aangemerkt: 

a. Degene die een grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot de in 

het besluit opgenomen gronden, of: 

b. Degene die eigenaar is van de betreffende gronden. 

 

De indiener van de zienswijze heeft geen grondexploitatieovereenkomst gesloten en is te-

vens geen eigenaar van de betreffende gronden.  



Notitie beantwoording zienswijzen, ontwerp bestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en ontwerp exploi-

tatieplan ‘Bedrijventerrein Kickersbloem 3’  

65 

Ingevolge vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

is ook degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij de financiële delen van het exploi-

tatieplan dan wel andere van het financiële deel los te koppelen onderdelen belangheb-

bend.  

 

Niet gesteld kan worden dat indiener zodanige belangen heeft bij het financiële deel van het 

exploitatieplan dat sprake is van zodanige rechtstreekse belangen dat indiener als belang-

hebbende kan worden aangemerkt. Het enkele feit dat reclamant belastingbetaler is, is 

daarvoor onvoldoende. Van een rechtstreeks belang bij het financiële deel van het exploita-

tieplan is ingevolge vaste jurisprudentie immers alleen sprake indien indiener op basis van 

het exploitatieplan een financiële verplichting (lees betaling van een exploitatiebijdrage) zou 

hebben richting de gemeente dan wel indiener een grondexploitatieovereenkomst zou heb-

ben gesloten met de gemeente met betrekking tot gronden die zijn gelegen in het exploita-

tiegebied. Deze omstandigheden doen zich niet voor. Tevens is niet gebleken dat indiener 

rechtstreekse belangen heeft bij de andere van het financiële deel los te koppelen onderde-

len van het exploitatieplan. Ook hier geldt weer dat de enkele omstandigheid dat reclamant 

belastingbetaler is, onvoldoende is. Daarmee onderscheid reclamant zich immers onvol-

doende van de overige belastingbetalers binnen Hellevoetsluis. 

 

Op grond van het bovenstaande moet worden gesteld dat indiener niet als belanghebbende 

bij het exploitatieplan kan worden aangemerkt en dat de zienswijze die is gericht tegen het 

exploitatieplan niet-ontvankelijk is. Niettemin wordt in het hiernavolgende uit een oogpunt 

van zorgvuldigheid inhoudelijk ingegaan op de zienswijze. 

 

Conclusie 

De zienswijze is niet-ontvankelijk. Uit een oogpunt van zorgvuldigheid wordt niettemin inhoude-

lijk ingegaan op deze zienswijze. 

 

b. In het gehele plan is geen enkele risicoanalyse opgenomen (met uitzondering van planscha-

de). Er is geen sensitiviteit analyse waarin wordt aangetoond wat de gevolgen zijn van rentewij-

zingen, prijsfluctuaties, tegenvallen vraag. Een volledige beoordeling van het plan is niet moge-

lijk. 

 

 Beantwoording 

Het doel van een exploitatieplan is het verhaal van de kosten die gemeente maakt in ver-

band met het in exploitatie brengen van een exploitatiegebied. De wet schrijft voor welke 

onderdelen een exploitatieplan moet bevatten en welke onderdelen een exploitatieplan kan 

bevatten. Een risicoparagraaf maakt als zodanig geen onderdeel uit van de verplichte noch 

van de facultatieve onderdelen van een exploitatieplan en/of de daarbij behorende exploita-

tieopzet en is daarom niet opgenomen in het exploitatieplan. Indien zich een wijziging van 

omstandigheden dan wel uitgangspunten voordoet, dan wordt het exploitatieplan daarop 

aangepast.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

c. De gemeente wil in de exploitatie samenwerken met Kickersvoet. Zij delen de risico’s en op-

brengsten van Kickersbloem 3. De verdeling daarvan wordt niet genoemd in het exploitatieplan. 
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De afspraken met Kickersvoet waarin e.e.a. wordt geregeld zijn geheim verklaard. Daarmee is 

het voor de inwoners onbekend welk deel van de winst aan de gemeente toekomt en welk deel 

niet. Daarmee is een afweging van de kosten en baten onmogelijk gemaakt. 

 

 Beantwoording 

In het voorgaande onderdeel is al aangegeven dat het exploitatieplan ten doel heeft om het 

kostenverhaal te verzekeren. In een exploitatieplan horen bepaalde onderdelen wel en be-

paalde onderdelen niet thuis. Het is niet de taak van het exploitatieplan om afspraken uit 

een samenwerkingsovereenkomst kenbaar te maken.  

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

d. Reclamant verzoekt het exploitatieplan te herzien zodat volledig en openbaar inzicht wordt 

verschaft over de soorten en omvang van alle risico’s voor de gemeente met betrekking tot 

Kickersbloem 3. En volledige openbaring van alle mondelingen en schriftelijke afspraken tussen 

de gemeente Hellevoetsluis, Kickersvoet BV en eventuele overige (recht)personen zodat duide-

lijk wordt wat de kosten en baten voor de gemeente en haar inwoners zijn.  

 

 Beantwoording 

In het voorgaande onderdeel is al aangegeven dat het exploitatieplan ten doel heeft om het 

kostenverhaal te verzekeren. De verdeling van risico’s en opbrengsten horen hierin niet 

thuis. Reeds om deze reden kan dit deel van de zienswijze niet worden gevolgd. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt op dit punt ongegrond verklaard. 

 

A. Zienswijze 

 

Reactie 

Indiener exploiteert een onbemand tankstation aan de zuidzijde van de Ravenseweg. Er wordt 

bezwaar gemaakt teven het aanleggen van een fietspad aan de zuidzijde van de Ravenseweg. 

Gezien het grote aantal verkeersbewegingen heeft het vanuit veiligheidsoverwegingen sterk de 

voorkeur om het fietspad aan de noordzijde van de Ravenseweg te leggen. Zo wordt voorko-

men dat voertuigen die komen tanken eerst het fietspad dienen te kruisen om het tankstation te 

bereiken. Fietsers worden daarmee niet onnodig in gevaar gebracht. Als het fietspad aan de 

noordkant komt te liggen dan doen zich deze problemen niet voor.  

 

 Beantwoording 

Het onbemande tankstation ligt aan de Ravenseweg, buiten het plangebied van het Bedrij-

venterrein Kickersbloem 3. De aanleg van een fietspad aan de zuidzijde van de Ravense-

weg maakt geen onderdeel uit van de planvorming van Kickersbloem 3. Ook de Ravense-

weg zelf maakt geen onderdeel uit van het bestemmingplan Kickersbloem 3. De afweging 

om een fietspad ten noorden of ten zuiden van de Ravenseweg te leggen maakt dan ook 

geen onderdeel uit van het besluitvormingsproces omtrent bestemmingsplan Kickersbloem 

3. Over de aanleg van het fietspad heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. 
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Conclusie 

De zienswijze wordt ongegrond verklaard. 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage: Schaduwdiagrammen 
 
Om de impact van de ontwikkeling van Kickerbloem 3 op de aanpalende agrarische kavels te 

kunnen beoordelen is er een 3d model opgesteld. Dit 3d model geeft inzicht in de te verwachte 

schaduwslag op de akkers. In de drie bijgaande beelden zijn drie verschillende momenten in 

het jaar verbeeld, namelijk 1 maart, 1 juni en 1 oktober, telkens om 16.00 in de middag. De rest 

van de dag liggen de akkers op de zon, met andere woorden de schaduwwerking treedt pas in 

de namiddag op. 
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Bijlage: Staat van wijzigingen 
 
A. Wijzingen in het bestemmingsplan 

 
Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen  

De zienswijzen geven aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijven-

terrein Kickersbloem 3’ op de volgende onderdelen: 

 

Zienswijze 1a, 2j, 8b:  

 Het gebruik van de afwijkingsregel zoals opgenomen in artikel 21.1 sub a wordt uitge-

sloten voor  

o Artikel 5.2.6: de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouwrege-

ling 2' (hoogte-accent kanaal). 

 

Zienswijze 1e, 1g, 1j, 2e, 8c: 

 Het gebruik van de afwijkingsregel zoals opgenomen in artikel 21.1 sub a wordt uitge-

sloten voor  

o Artikel 5.1.1 onder d: aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.2 (...) tot een 

maximum van 10 hectare netto-oppervlak binnen deze aanduiding'. 

 
Zienswijze 1b, 2c, 3f, 6a, 7f, 7g, 8c en 9c: 

 In de artikelen 5 t/m 8 (Bedrijventerrein, Groen – Water, Natuur en Verkeer) wordt een 

voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de borging van de groene randen, waarbij 

onder andere voldaan moet worden aan de profielen van het stedenbouwkundig plan. 

Ingebruikname van de gronden is pas toegestaan nadat de groenvoorziening is aange-

legd. Voor de gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ die grenzen aan de be-

stemming 'Verkeer' met aanduiding 'water' en de gronden die grenzen aan de aandui-

ding 'specifieke vorm van verkeer - stedenbouwkundige drager' wordt een bepaling op-

genomen dat deze groenvoorzieningen tegelijkertijd aangelegd moet worden met de 

definitieve infrastructuur (niet zijnde de bouwwegen). De voorwaardelijke verplichting 

geldt niet voor gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met aanduiding ‘specifie-

ke bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling 2 (hoogte – accent kanaal)’.  

 Aan artikel 5.5.2 (Bedrijventerrein) wordt een bepaling toegevoegd dat de gronden met 

de bestemming 'Bedrijventerrein' die direct grenzen aan de 'groene wig' pas in gebruik 

mogen worden genomen indien de 'groene wig' onder voorwaarden, zoals aangegeven 

in het overzicht ambtshalve wijzigingen (hoofdstuk 4) onder artikel 5.5.2, is aangelegd. 

Tevens wordt toegevoegd dat de 'groene wig' in de eindsituatie dient te voldoen aan het 

profiel 'groene wig' dat is opgenomen in bijlage 2 bij de regels. 

 

Zienswijze 1d, 2k, 2v en 7a: 

 Aan artikel 5.2.1 wordt een bepaling toegevoegd. Deze regelt dat de voorgevelbreedte 

van (hoofd)gebouwen, niet zijnde containers, gekeerd naar de gronden met de aandui-

ding ‘specifieke vorm van verkeer - stedenbouwkundige drager’ en grenzend aan gron-

den met de bestemming ‘Verkeer’ met aanduiding ‘water’, minimaal 60% van kavel-

breedte dient te bedragen. De breedte van een gebouw in de vorm van een container 

gekeerd naar de gronden met de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - steden-

bouwkundige drager’ en grenzend aan gronden met de bestemming ‘Verkeer’ met aan-

duiding ‘water’, mag maximaal 30% van de kavelbreedte bedragen. 
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 Aan artikel 5.2.5 wordt een bepaling toegevoegd. Deze regelt dat de voorgevelbreedte 

van (hoofd)gebouwen, niet zijnde containers, op gronden met de aanduiding ‘specifieke 

bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling 1 (kanaalzone)’ van het (hoofd)gebouw, en 

gekeerd naar de bestemming ‘Groen-Water’, minimaal 60% van kavelbreedte dient te 

bedragen. De breedte van een gebouw in de vorm van een container gekeerd naar de 

bestemming Groen - Water, mag maximaal 30% van de kavelbreedte bedragen. 

 Aan artikel 1 is het begrip container toegevoegd. 

 Aan artikel 5.2.3 wordt een bepaling toegevoegd dat de minimale bouwhoogte niet geldt 

voor containers.  

 Aan artikel 5.5.1 wordt toegevoegd dat opslag tevens niet is toegestaan op een afstand 

kleiner dan 2 meter tot de zijdelingse perceelsgrenzen. 

 

Zienswijze 1h, 2b, 2d, 3c, 3g,4aen 4b, 6b: 

 In artikel 9 (Water) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen om te borgen dat 

de brug in de 1e fase (binnen de planperiode) van de ontwikkeling van Kickersbloem 3 

wordt aangelegd. Als voorwaarde is gesteld dat de brug moet zijn aangelegd en in ge-

bruik genomen indien minimaal 5 hectare (netto) in gebruik is genomen voor of ten 

dienste van de bestemming Bedrijventerrein. 

 In artikel 5.5.10 (bedrijventerrein) wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen 

om de aanleg van de brug over het Kanaal door Voorne bij ingebruikname van meer 

dan 5 hectare (netto) bedrijventerreinen borgen.  

 De toelichting wordt uitgebreid met een onderbouwing over de derde trede van de Lad-

der Duurzame Verstedelijking en aangepast aan de Marktupdate van 3 oktober 2014. 

Deze geactualiseerde Marktupdate wordt tevens toegevoegd aan het bestemmingsplan 

en vervangt hiermee de Marktupdate van 19 mei 2014. 

 

Zienswijze 1c, 2j en 6a. 

 Artikel 5.2.11 sub b wordt als volgt aangepast: lichtmasten waarvan de hoogte niet 

meer mag bedragen dan 10 meter, met dien verstande dat op gronden waarvan de af-

stand tot de bestemming 'Natuur' minder bedraagt dan 16 meter, geen lichtmasten zijn 

toegestaan. 

 

Zienswijze 3e 

 Artikel 7.2.1 en 7.2.2 (Natuur) Regeling wordt aangepast door voor nutsgebouwen en 

waterstaatsdoeleinden eenzelfde maximale bouwhoogte en oppervlakte op te nemen 

en de maximalisering voor nutsgebouwen te verwijderen.  

 

Zienswijze 4d, 9a en 9c 

 In artikelen 5 t/m 8 wordt een voorwaardelijke bepaling opgenomen voor de borging van 

de groenvoorzieningen. Hieraan wordt de voorwaarde gekoppeld dat de omliggende 

agrarische bedrijfsactiviteiten niet onevenredig belemmerd mogen worden door de be-

plantings-/boomhoogten en -typen van de groenvoorzieningen.  

 

Zienswijze 1g, 2d, 2h, 3g, 5a en 6b 

 De toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast aan het geactualiseerde ver-

keersonderzoek. De resultaten hiervan worden in de toelichting beschreven. Het ver-

keersonderzoek wordt als bijlage toegevoegd. 
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Zienswijze 2h 

 In artikel 5 wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen met betrekking tot geluid 

van inrichtingen: 

o Op de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - geluid' mogen 

alleen bedrijven worden gerealiseerd binnen de op de verbeelding aangegeven 

categorie conform de Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 bij deze regels), 

die voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 de geluidsbelasting op de gevels van omliggende bestaande woningen 

mag niet meer bedragen dan 40 dB(A).  

 in afwijking van het bovenstaande zijn ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van bedrijf - geluid' bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten 

in categorie 1 en 2 altijd toegestaan. 

 

Zienswijze 5a 

 De milieuonderzoeken met betrekking tot geluid en luchtkwaliteit zijn geactualiseerd 

naar aanleiding van het geactualiseerde verkeersonderzoek. Deze onderzoeken wor-

den als bijlage toegevoegd. 

 

Zienswijze 5b 

 Plan wordt aangepast zodat het toe te kennen en vigerend bouwvlak gelijk zijn. 

 De bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kickersbloem 3 bie-

den ter plaatse van het perceel worden aangepast. Aan het gehele bouwvlak, dat in het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 1996’ aan het perceel van reclamant is toegekend, 

wordt de bestemming ‘Agrarisch’ wordt toegekend ingevolge de systematiek en inhoud 

van het voor het overige buitengebied van Hellevoetsluis geldende bestemmingsplan 

‘Buitengebied’.  

 

Ambtshalve wijzigingen 

 

Ontwerpbestemmingsplan - Regels 
Artikel 1 

 Begrip ‘in gebruik nemen’ is toegevoegd. 

 Begrip ‘huismussenhuis’ is toegevoegd’ 

 Begrip ‘representatieve ruimtes’ is toegevoegd. 
 

Artikel 5.1.1 (bestemmingsomschrijving ‘Bedrijventerrein’) 

 Sub m: ‘kunstwerken en huismussenhuizen’ zijn toegevoegd 

 Sub n.: vervalt 

 

Artikel 5.1.2 (toelaatbaarheid) 

 ‘parkeren’ is toegevoegd 

 

Artikel 5.2.1 sub d 

 5 m is vervangen door 4 m.  

 

Artikel 5.2.2. 

 Dit is tevens van toepassing op representatieve ruimtes. 
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 Toegevoegd is een maximale gevelbreedte van deze uitbouwen van 50% van de gevel 

van het (hoofd)gebouw in de zone achter deze uitbouwen. 

 Wijziging van toegestane bouwhoogte van deze uitbouwen gekeerd naar de bestem-

ming ‘Natuur’ naar maximaal 6 meter. 

 

Artikel 5.2.6 (afwijkende bouwregeling 2 (hoogte-accent kanaal) 

 Sub a: 5.2.1 sub c is vervangen door 5.2.3 sub a 

 Sub a: toegevoegd is: ‘(…) van het bouwvlak binnen de aanduiding 'specifieke bouw-

aanduiding - afwijkende bouwregeling 2 (…)’ 

 

Artikel 5.2.9 (afwijkende bouwregeling 5 (openingen kanaalzone) 

 Het woordje ‘van’ vervalt 

 

Artikelen 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 en 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8 en 5.2.10 (diverse bouwregels) 

 Het begrip hoofdgebouw is aangepast in ‘(hoofd)gebouw’. 

 

Artikel 5.2.10 (bijbehorende bouwwerken). Dit artikel is aan gepast in de volgende regeling:  

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken is de regeling voor (hoofd)gebouwen van 

overeenkomstige toepassing. In afwijking hiervan geldt het volgende:  

 bijbehorende bouwwerken zijn tevens toegestaan op een afstand van minder dan 4 me-

ter van de zijdelingse perceelsgrenzen, mits: 

 deze minimaal 1 m achter de voorgevellijn van het (hoofd)gebouw gebouwd worden; 

 de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt; 

 de afstand tussen gebouwen onderling tenminste 3 m bedraagt; 

 de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt minimaal 2 meter. 

 de minimale hoogte van (hoofd)gebouwen is niet van toepassing.  

 

Artikel 5.2.11  

Dit artikel is vervangen door de volgende regeling: 

Voor het bouwen van overige bouwwerken geldt dat de hoogte maximaal 8 m mag bedragen, 
met uitzondering van:  

 erfafscheidingen voor zover gelegen voor de voorgevel dan wel op een afstand van 

maximaal 1 m achter de voorgevelrooilijn, welke maximaal 1 m hoog mogen zijn; 

 erfafscheidingen voor zover gelegen minimaal 1 m achter de voorgevellijn, welke 

maximaal 3 m hoog mogen zijn; 

 lichtmasten waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 10 meter, met dien ver-

stande dat op gronden waarvan de afstand tot de bestemming 'Natuur' minder bedraagt 

dan 16 meter, geen lichtmasten zijn toegestaan; 

 huismussenhuizen waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 4 meter en de op-

pervlakte niet meer dan 15 m² per gebouw/bouwwerk. 

 

Artikel 5.4 (nadere eisen) 

 verwijzing naar artikel 5.2.1 sub i is vervangen door artikel 5.2.1 sub d. 

 

Artikel 5.5.1 (algemeen) 

 Het woord ‘bedragen’ uit sub d is verwijderd. 
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Artikel 5.5.2 (voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing (groene wig)) 

 De voorwaardelijke verplichting ten behoeve van de ‘groene wig’ is gewijzigd:  

 Binnen de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling 4' dient 

minimaal 1 'groene wig' gerealiseerd te worden, waarbij voldaan dient te worden aan de 

volgende voorwaarden: 

o de 'groene wig' dient gelegen te zijn tussen de Molendijkse Wetering en de 

aanduiding 'specifieke vorm verkeer - stedenbouwkundige drager'; 

o de 'groene wig' heeft een oppervlakte van minimaal 7.400 m²; 

o de 'groene wig' dient in de eindsituatie te voldoen aan het profiel 'groene wig' 

dat is opgenomen in bijlage 2 bij deze regels; 

o binnen de 'groene wig' zijn uitsluitend groenvoorzieningen, water, fiets- en 

wandelpaden, calamiteitendoorgangen alsmede maximaal 2 ontsluitingen voor 

gemotoriseerd verkeer toegestaan; 

o de gronden met de bestemming 'Bedrijventerrein' die direct grenzen aan de 

'groene wig' mogen pas worden gebruikt voor de doeleinden zoals opgenomen 

in 5.1.1 a t/m g, indien de 'groene wig' onder de voorwaarden zoals genoemd in 

5.5.2 sub a t/m c is aangelegd. 

 

Artikel 5.5.3 (parkeren) 

Dit artikel is vervangen door de volgende regeling: 

 Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden met inachtneming van de gemeentelijke 
parkeernormen met dien verstande dat: 

o maximaal 25% van de parkeerbehoefte geaccommodeerd mag worden voor de 
voorgevelrooilijn; 

o deze bepaling niet van toepassing is ter plaatse van een grootschalige vracht-
wagenparkeerplaats zoals bedoeld in 5.6.2 onder 1. 

 

Artikel 5.6.4 (afwijken voorwaardelijke verplichting ecologie -1) 

 De eis dat een onafhankelijk adviesbureau een rapport moet overleggen is losgelaten. 

 

Artikel 6 (Groen-water) 

 Toegevoegd is een bepaling dat ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 

verkeer - stedenbouwkundige drager’ tevens de aanleg van een ontsluiting voor gemo-

toriseerd verkeer is toegestaan.  

 Aan de bestemmingsomschrijving (6.1.1) wordt aan sub g. toegevoegd ‘en huismus-

senhuizen’. 

 Aan artikel 6.2.2 is een sub c. toegevoegd: ‘huismussenhuizen, waarvan de hoogte 

maximaal 4 meter mag bedragen en  de oppervlakte niet meer dan 15 m² per ge-

bouw/bouwwerk.’ 

 
Artikel 7.2.2 (Natuur) 

 Aan dit artikel is toegevoegd: ‘met uitzondering van huismussenhuizen, waarvan de 

hoogte maximaal 4 meter mag bedragen en de oppervlakte niet meer dan 15 m² per 

gebouw/bouwwerk.’ 

 
Artikel 8.1.1 (Verkeer) 

 Aan de bestemmingsomschrijving (8.1.1) wordt aan sub g. toegevoegd ‘en huismus-

senhuizen’ 
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Artikel 8.2.1 (Verkeer) 

 Aan de bouwregels is toegevoegd dat de hoogte van huismussenhuizen niet meer mag 
bedragen dan 4 meter en de oppervlakte niet meer dan 15 m² per gebouw/bouwwerk. 

 
Artikel 8.3.3 (Verkeer) 

 De bepaling in sub c. is aangepast in ‘er een nieuwe watergang langs het Kanaal is 
aangelegd’.  

 
Artikel 8.4.1 (Verkeer) 

 De bepaling dat toetsing moet plaatsvinden door een onafhankelijk ecologisch bureau is 

geschrapt.  

 

Ontwerpbestemmingsplan - Toelichting 

De toelichting wordt waar nodig aangepast naar aanleiding van zienswijzen en ambtshalve op-

merkingen. In het bijzonder gaat het hierbij om: 

 De zin 'Voor de brug is ontheffing aangevraagd (…) de verordening Ruimte is' is aan-

gepast tot 'Voor de brug is ontheffing aangevraagd (…) de voormalige verordening 

Ruimte is'.  

 Er is toegevoegd dat op 9 juli 2014 de Visie Ruimte en Mobiliteit door Provinciale Staten 

is vastgesteld. 

 Op 9 juli 2014 is de Verordening Ruimte door Provinciale Staten vastgesteld. Er is ver-

meld dat Gedeputeerde Staten ontheffing van de voormalige Verordening Ruimte onder 

voorwaarden voor de brug hebben verleend. Dit is in de toelichting nader omschreven. 

 Op grond van het bepaalde in artikel 3.5 van de Verordening Ruimte 2014 is de ver-

leende ontheffing beschouwd als een ontheffing van de Verordening Ruimte 2014. In de 

toelichting wordt aangegeven op welke wijze aan deze voorwaarden wordt voldaan.  

 In de toelichting (paragraaf 3.2.1) is een nuance gegeven van wat bedoeld wordt met 

de maatregelen die getroffen zijn op percelen grenzend aan de bestemming ‘Natuur’ 

voor wat betreft reductie van overlast/hinder/verstoring voor de aanwezige en te realise-

ren natuur. 
 In de toelichting (paragraaf 4.2.2.) is de status van de gebiedsuitwerking van de Ge-

biedsvisie Voorne-Putten: de Visie Noordrand Voorne-Putten aangegeven en de relatie 

tussen Kickersbloem 3 en de invulling van de Briellester en de Bernissester.  

 In de toelichting (paragraaf 5.1.2) is aangepast, zodat de wijze waarop de gemeente 

aan de streefwaarden van het gemeentelijke geluidsbeleid zal voldoen.  

 In de toelichting (paragraaf 5.4) is de tekst met betrekking tot de normering van de wa-

terkering aangevuld. Er wordt opgenomen dat de normering nog niet genomineerd is 

voor de functie compartimenteringskade en dat de provincie momenteel onderzoek uit-

voert naar het en noodzaak van normering. In de toelichting (paragraaf 5.5) is melding 

gemaakt van de door de Stadsregio verstrekte subsidie voor de aanleg van de brug 

over het Kanaal door Voorne. 

 De toelichting (paragraaf 5.5) is geactualiseerd en aangevuld voor wat betreft het rele-

vante verkeers- en vervoersbeleid van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. 
 In de toelichting op de bestemmingen (paragraaf 8.2) is expliciet vermeld binnen welke 

bestemming de realisatie van nieuwe nestgelegenheid en/of huismussenhuis mogelijk 

wordt gemaakt.  

 De verschillende milieuthema’s die in de toelichting zijn behandeld, zijn aangepast naar 

aanleiding van de geactualiseerde onderzoeken.  
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 Er is een nadere onderbouwing gegeven van de thema’s:  

o landschappelijke inpassing, groen, water en de borging van deze elementen; 

o borging van de brug over het Kanaal door Voorne 

o de nut en noodzaak en de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (marktupda-

te); 

o opslag en containers; 

o bouwhoogten. 

 De paragraven geluid, luchtkwaliteit, stikstofdepositie, verkeer zijn aangepast n.a.v. de 

geactualiseerde onderzoeken. 

 In de toelichting (paragraaf 3.2.1) is de tekst met betrekking tot de privaatrechtelijke 

borging van groen aangepast 

 In de toelichting (hoofdstuk 6) is een passage opgenomen over de actuele eigendoms-

situatie en de wijze waarop de gemeente aan het wettelijk verplichte kostenverhaal 

heeft gedaan. Enerzijds via een exploitatieplan en anderzijds via gemaakte en in een 

anterieure overeenkomst vastgelegde afspraken met gebiedseigenaar Kickersvoet BV; 
 De gemeentenamen Bernisse en Spijkenisse zijn (waar relevant) vervangen door de 

nieuwe gemeentenaam Nissewaard.  
 
Ontwerpbestemmingsplan - Verbeelding 

 De aanduiding ‘minimale bouwhoogte’ 8 meter is gelijk gelegd met de aanduiding ‘spe-

cifieke bouwaanduiding -1’(kanaalzone) en de aanduiding ‘maximaal bebouwingsper-

centage 60%. 

 De aanduiding ‘minimale bouwhoogte’ 8 meter is parallel gelegd aan de stedenbouw-

kundige drager. 

 De bestemming ‘Bedrijventerrein’ met aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - ste-

denbouwkundige drager’ is ter plaatse van de beoogde ontsluiting aan de Ravenseweg 

gewijzigd in de bestemming ‘Groen’ met aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - ste-

denbouwkundige drager’. 

 De ligging van de waterleiding (Leiding – Water) is verlegd op basis van verstrekte digi-

tale gegevens door de leidingbeheerder. - 

 Aan het adres Dijkweg 14 is een agrarisch bouwvlak toegekend conform het bestem-

mingsplan ‘Buitengebied’ uit 1996.   

 

Ontwerpbestemmingsplan - Bijlagen 

 De geactualiseerde onderzoeken met betrekking tot geluid, luchtkwaliteit, verkeer etc 

zijn toegevoegd.  

 De uitgevoerde onderzoeken flora en fauna zijn toegevoegd. 

 De brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake de ontheffing van de veror-

dening Ruimte zijn toegevoegd.  

 

Wijzingen naar aanleiding van de Commissie WRR 

 
Ontwerpbestemmingsplan - Toelichting 

Figuur 8 

 Is leesbaarder gemaakt.  
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Paragraaf 3.2.1 en 5.1.3  

 In de paragraaf is duidelijker omschreven dat de vestiging van bedrijven in de milieuca-

tegorie 5.1 en hoger niet is toegelaten. Daarnaast is nadrukkelijk beschreven dat de 

toetsing aan het geurbeleid plaatsvindt in het kader van de vergunningsaanvraag/ mel-

ding activiteiten besluit. 

 

Paragraaf 5.5.4 

 Is aangevuld met betrekking tot de looptijd bestaande bushalte inzake de looptijd vanaf 

de bestaande bushalte. Ook is de mogelijkheid beschreven of de bushalte kan worden 

verlegd of dat er een extra bushalte kan worden aangelegd. 

 

Paragraaf 4.2.3 

 Het aspect geur (gemeentelijke beleidsvisie Duurzaamheid en milieu) is uitgebreider in 

de toelichting opgenomen.  
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B. Wijzingen in het exploitatieplan 
 
 
De volgende wijzigingen worden mede naar aanleiding van de zienswijzen doorgevoerd in het 

exploitatieplan: 

•  In de laatste nota kostenverhaal is  verwerkt dat de Oostelijke Randweg een buitenplans 

element is en dat wordt is in het exploitatieplan opgenomen doorgewerkt. 

•  Omdat de Oostelijke Randweg niet meer in het kostenverhaal is betrokken, maar als 

buitenplans element dienen de verdeling van de toegekende subsidies ook opnieuw plaats te 

vinden. Een van de subsidies heeft deels betrekking op de Oostelijke Randweg en was als zo-

danig in de Nota kostenverhaal opgenomen. Nu de Oostelijke Randweg als buitenplans ele-

ment is aangemerkt dient de subsidie daarvoor ook in de grondexploitatieopzet te worden op-

genomen. 

•  De resultaten van de Marktupdate van 3 oktober 2014 worden verwerkt.;  

• De fasering/uitgiftetempo van de gronden is aangepast naar 5 ha ter per jaar. 

 Er wordt een logischer fasering gemaakt door fase 1 en 2.1 worden samen te voegen; zo 

kan binnen de kaders van goede ruimtelijke ontwikkeling Kickerbloem 3 zo snel mogelijk tot 

ontwikkeling komen. 

 Het KIOR maakt nu ook deel uit van het verplichte deel van het exploitatieplan. 

 Het 4e kwadrant is nu  expliciet zichtbaar gemaakt in een aparte paragraaf. 

• Inzake de brug en kruising zijn de plankosten en de kosten in verband met bestekken, di-

rectie en toezicht (vtu) m.b.t. deze elementen niet meer opgenomen in de plankosten, maar 

maken deze kosten deel uit van de ramingen van de betreffende buitenplanse elementen. Inza-

ke de brug en kruising zijn geen onderdeel meer van de civiele werken in de plankostenscan. 

Deze kosten zijn nu verwerkt in de opgenomen ramingen. 

• Er is nog een post aanpassing Ravenseweg ad € 200.000 opgenomen. 

• De indexen van de opbrengsten zijn naar beneden bijgesteld om de marktverwachtingen zo 

goed mogelijk te blijven volgen,   

•  Met betrekking tot de taxatie inbrengwaarde wordt het exploitatieplan aangepast. Het gaat 

om een uitgebreidere motivatie en toelichting van onder meer de comparatieve methode, verge-

lijkingscijfers, rentepercentage en afslagen. Tevens heeft de aanpassing van de Oostelijke 

Randweg tot gevolg dat de uitgangspunten van de berekeningen in het taxatierapport aanpas-

sing behoeven waardoor er mogelijk ook andere waarden komen. 

•  Op onderdelen met betrekking tot de taxatie inbrengwaarde zal het taxatierapport uit-

gebreider worden gemotiveerd. 

•  De actuele profielen worden in het exploitatieplan opgenomen. 

C. Wijzingen in het beeldkwaliteitsplan  
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De volgende wijzigingen worden doorgevoerd in het ontwerp beeldkwaliteitsplan 
 

 Bij overige randvoorwaarden is een paragraaf ‘gebouwen’ toegevoegd, waarbij richting 

wordt gegeven aan de gewenste uitstraling van gebouwen langs de hoofdstructuur en 

de landschappelijke randen.  

 Bebouwing langs de kanaalzone zal evenals de accenten worden voorbesproken in het 

kwaliteitsteam voorafgaand aan de uiteindelijke beoordeling door de Commissie Ruim-

telijke Kwaliteit   

 In het BKP is meer aandacht besteed aan opslag (tijdelijk en definitief). Met name langs 

de hoofdstructuur en langs beeldbepalende randen zijn regels opgesteld om opslag hier 

zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. Tevens is bepaald dat opslag op het voor-

terrein niet is toegestaan, dit geldt voor het gehele bedrijventerrein. In het BKP zijn re-

gels opgenomen om het opslag te sturen, regels over hoogte, inpassing en plek op de 

kavel.  

 Daarnaast is meer aandacht besteed aan reclame uitingen en verlichting. (Reclame) 

verlichting binnen het plangebied is mogelijk gemaakt, om echter te voorkomen dat (re-

clame)verlichting direct vanuit de omliggende open polder zichtbaar is zijn extra toet-

singscriteria opgesteld. Ook voor wat betreft de situering, afmetingen en sfeer zijn crite-

ria opgesteld.   

 Daarnaast zijn enkele termen gewijzigd om de documenten consistenter te maken, bij-

voorbeeld entree assen is stedenbouwkundige dragers geworden.  

 Er is een kleine wijziging in referentiebeelden toegepast, deze zijn meer precies ge-

maakt.  

 Bij kleur is de kleur licht blauw vervallen.  

 De bebouwingspercentages per kavel zijn aangepast op het bestemmingsplan. De uit-

gangspunten van een dunnere bebouwing langs de (groene) randen en een dichtere 

bebouwing langs de stedenbouwkundige hoofddragers blijven gehandhaafd.  

 Bij verschillende kavelpaspoorten zijn kleine wijzigingen doorgevoerd, veelal om een 

consistentie van het verhaal te versterken. 
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VERSLAG HOORZITTING 

 
Aanwezig Namens: 

Voorzitter : wethouder P. Hofman Gemeente Hellevoetsluis 
 : reclamant 2.5  
 : mevrouw M. Klaren Gemeente Hellevoetsluis 
 : mevrouw C. Lemmert Gemeente Hellevoetsluis 
 : de heer F. Odijk Gemeente Hellevoetsluis 
 : de heer J. Snepvangers  Gemeente Hellevoetsluis 
 
Raads-/commissieleden 

 : de heer J.G. van Gilst D66 
 : mevrouw A. Koster GroenLinks 
 : de heer M. Loos IBH 
 : mevrouw C.M. Meerman-van Benthem CDA 
 : de heer P. Schop IBH 
 : de heer E.B. Weeder VVD 
 : de heer H. Westbroek IBH 
 
Toehoorders 

 : reclamant 3  
 : de heer R. Aerts Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
 : de heer G.J. Koning Kickersvoet B.V. 
 : de heer J. Rietbergen BRO 
 : de heer T. vd Schelde Kickersvoet B.V. 
 
Notulist : mevrouw D. Bolten Gemeente Hellevoetsluis 
 
Datum : 4 september 2014 
Tijd : 21.00 – 21.30 
Plaats : Gemeentehuis 
Onze referentie : GSV_024_V_HOORZITTING KB3, 2.5_20140904 
 
   Datum concept verslag 26 september 2014 
   Datum definitief verslag 15 oktober 2014 

 
 

Opening en werkwijze 
 
De voorzitter opent de hoorzitting en verwelkomt de aanwezigen.  
De voorzitter licht de verdere gang van zaken toe. Deze werkwijze is eerder als bijlage meegestuurd met de 
uitnodiging voor de hoorzitting.  
Van de hoorzitting worden notulen opgesteld. Daarbij zal, indien er geen bezwaar wordt geuit, een audio-
opname worden gemaakt. Het verslag wordt binnen twee a drie weken na dato verstuurd aan de sprekers ter 
goedkeuring. Indien blijkt dat aanpassing noodzakelijk is, kan de audio-opname afgeluisterd worden. 
Bandopnamen worden vernietigd nadat officiële besluitvorming over het bestemmingsplan heeft 
plaatsgevonden. 
Vervolgens informeert de voorzitter de aanwezigen over het vervolgproces waarin het college een advies uit 
zal brengen aan de raadscommissie en gemeenteraad tezamen met de Nota van Beantwoording. 
Gedurende de raadscommissiebijeenkomst is er nog een moment van inspreekrecht. 
 
Reclamant 2.5 heeft begrepen dat hij de audio-opnamen mag ontvangen als hij dit wenst.  
De voorzitter doet hierover op dit moment geen verdere toezeggingen, maar is bekend met de wens en komt 
hier op een later moment nog op terug. Op de vraag van reclamant 2.5 of het toegestaan is zelf 
geluidsopnamen te maken, reageert de voorzitter dat hij dit liever niet heeft en licht nogmaals toe waartoe de 
geluidsopnamen dienen. Hij wil hier zorgvuldig mee omgaan, gezien het vermoeden dat de geluidsopnamen 
anders niet enkel voor persoonlijk gebruik zullen dienen. 
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Mondelinge toelichting op zienswijze door reclamant 2.5 

 
Reclamant 2.5 licht toe dat zo goed mogelijk inhoudelijk is gekeken naar de 2600 pagina’s die de ter inzage 
gelegde documenten bevatten. Daaruit is geprobeerd een zo goed mogelijke beoordeling te maken. Hij stelt 
dat er onjuist- en onwaarheden in de documenten staan die ter visie hebben gelegen. Als voorbeeld noemt 
hij de geluidsnormen die in strijd zijn met de wet, verkeerd genoteerde eenheden zoals dBa in plaats van dB 
en kleine tekstuele aanpassingen, zoals lichtmasten van ‘tenminste’ 10 meter. Hier zou je een maximum 
willen aangeven en geen minimum, zo vindt reclamant 2.5. Dit is overigens een aanpassing die gedaan is 
ten aanzien van het voorontwerp.  
 
Allereerst haalt reclamant 2.5 het punt ‘nut en noodzaak’ aan. Reclamant 2.5 zegt dat we op de hoogte zijn 
van een bedrijf dat 6 hectare grond wil hebben op Kickersbloem 3. Op zich is dat prima, vindt reclamant 2.5, 
maar hij vindt het van belang dat gezorgd wordt voor een goede landschappelijke inpassing.  
Echter zijn de marktontwikkelingen negatief, stelt reclamant 2.5. In het plan komt nergens naar voren dat er 
momenteel geen vraag is naar bedrijventerreinen. Vervolgens haalt reclamant 2.5 het speerpunt van de VVD 
aan, de werkgelegenheid. Hij geeft aan dat dit evenwel geen nieuwe werkgelegenheid betreft, maar een 
verplaatsing van werkgelegenheid. Daarbij is het volgens reclamant 2.5 zeer de vraag of nieuwe partijen zich 
daar zullen vestigen. 
Ook de milieucategorie wil reclamant 2.5 aan de orde stellen. Hij constateert dat de raad zichzelf buiten spel 
zet op het moment dat er instemming aan het plan als zodanig verleend wordt. Reclamant 2.5 toont de Staat 
van Bedrijfsactiviteiten en geeft aan dat bedrijven zoals: een parfumfabriek, smeerolie- en vettenfabrieken, 
destilleerbedrijven en raffinage van dierlijke oliën zich kunnen vestigen op Kickersbloem 3. Het huidige 
bestemmingsplan voorziet erin dat de raad daar niets meer over te zeggen heeft; het is niet geborgd. 
Bovendien zijn er geen voorwaarden gesteld aan overlast. Derhalve zien omwonenden liever dat de 3.2 
milieucategorie als maximaal toegestane milieucategorie wordt gehanteerd, zoals dit ook in de 
oorspronkelijke structuurschets is vastgelegd. Nu lijkt het alsof toch geprobeerd wordt hier een 
fabrieksterrein van te maken met vervuilende industrie. 
 
Reclamant 2.5 vervolgt zijn toelichting en spreekt over de financiën in relatie tot de Oostelijke Randweg en 
de brug over het kanaal. Dit zijn kosten die afgewenteld worden op de inwoners en niet ten laste komen van 
Kickersvoet B.V. aldus reclamant 2.5. Zij zouden toch in ieder geval moeten meebetalen daar zij de enige 
belanghebbende zijn bij de aanleg van deze brug en deze weg. Reclamant 2.5 stelt dat deze onderdelen nu 
uit de plannen zijn gehaald, omdat het anders waarschijnlijk financieel helemaal niet haalbaar is. Wel is het 
de intentie deze te zijner tijd alsnog aan te leggen. Als dat gebeurt, komen deze kosten ten laste van de 
inwoners. 
 
Reclamant 2.5 geeft bovendien aan dat ook de financiële onderbouwing niet erg duidelijk is. Reclamant 2.5 
voegt daaraan toe dat niet hij, maar de heer Dennis Ras de financieel expert is. Desondanks benadrukt 
reclamant 2.5 dat het niet juist is wat de gegevens nu weergeven. Aan de hand van een voorbeeld legt hij uit 
wat hij bedoelt: Als er een investering is van €80,- en de verwachting is dat binnen 10 jaar €100,- terug wordt 
gekregen, is de opbrengst €20,- euro. Als dezelfde €80,- voor tien jaar op de bank wordt gezet tegen een 
rentepercentage van 2%, is de opbrengst €97,50. Oftewel het rendement van de €80,- naar de €100,- is 
maar €2,50 en niet €20,-, dus het wordt rooskleuriger voorgesteld, stelt reclamant 2.5. Indien blijkt dat de 
uitgifteprijs €185,- niet wordt gehaald, dan ga je het schip in.  
Reclamant 2.5 stelt voor aan de raad om een onafhankelijke partij de verschillende scenario’s te laten 
doorrekenen. Bijvoorbeeld wat er gebeurt als de grond voor een grondprijs van € 100,- wordt uitgegeven, of 
als het uitgiftetempo lager ligt. Tenslotte stelt reclamant 2.5 voor om te overwegen het project nu te stoppen. 
In dat geval zijn niet alle investeringen verloren en kan de gemeente aangekochte gronden nog verkopen.  
 
 

Vragen naar aanleiding van de zienswijze 
 
De voorzitter heeft een vraag ten aanzien van de opmerking over de financiële aspecten en de uitspraak dat 
dit ten laste zou komen van de burger. Hij wil graag weten waar vermeld staat dat deze kosten ten laste 
zullen komen van de burgers. 
Reclamant 2.5 geeft aan dat in het plan staat dat de Oostelijke Randweg nu niet wordt aangelegd. Hij stelt 
dat in de gestelde randvoorwaarden door Provincie Zuid-Holland staat dat wanneer het terrein de 40ha 
overstijgt deze Oostelijke Randweg aangelegd moet worden. Reclamant 2.5 concludeert dat de weg er óf 
niet komt, en dat betekent dat terrein maar voor de helft ontwikkeld zal worden, óf het betekent dat de weg 
wel wordt aangelegd. 
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De voorzitter verduidelijkt dat dit niet een antwoord is op zijn vraag en verklaart dat reclamant 2.5 slechts 
veronderstelt dat de kosten voor de Oostelijke Randweg voor rekening van de burger zullen komen.  
Reclamant 2.5 vraagt derhalve om garantie dat de Oostelijke Randweg te zijner tijd met private partij wordt 
aangelegd. 
 
De heer Snepvangers in uw zienswijze geeft u bij nut en noodzaak, punt 2 aan: “Voorts is de 
aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein beperkt, aangezien zich hier geen kantoren mogen vestigen en het 
verder niet aantrekkelijk is voor logistieke bedrijven.” Kunt u dat toelichten? 
Reclamant 2.5 geeft aan dat in het plan vermeld staat dat kantoren niet zijn toegestaan. Dat het niet 
aantrekkelijk is voor logistieke bedrijven is vrij eenvoudig te zien op de kaart.  
In het bestemmingsplan staat dat het de bedoeling is om bedrijven te vestigen met een bepaalde intensiteit 
aan werknemers per oppervlaktemaat en dat zijn geen kantoren. 
De heer Snepvangers geeft aan dat Kickersbloem 3 inderdaad geen kantorenlocatie is, maar dat betekent 
niet dat er geen kantoren mogen komen.  
Reclamant 2.5 beaamt dat inderdaad bedrijfsgebonden kantoren gewoon toegestaan zijn.  
 
De heer Snepvangers citeert punt 13 van de ingediende zienswijze waar staat: “In een dergelijk geval is 
iedere toename te beschouwen als een significant negatief effect.” De heer Snepvangers wil graag weten 
hoe reclamant 2.5 tot deze stelling is gekomen. 
Reclamant 2.5 laat weten dat er een rapport Natura2000 is, waarin wordt aangegeven hoeveel stikstof in 
een gebied aanwezig mag zijn. Reclamant 2.5 heeft begrepen dat daaruit een doelstelling is voortgekomen. 
Als daar fabrieken komen, is er dus een toename. Mede gezien de locatie midden in de polder betekent dat 
een toename.  
De heer Snepvangers wil graag weten waarom gesteld wordt dat het te beschouwen is als een significant 
negatief effect. 
Reclamant 2.5 vult aan dat het significant effect niet zo zeer in de lucht merkbaar zal zijn, maar meer omdat 
het een afwijking geeft op de doelstellingen.  
De heer Snepvangers herformuleert zijn vraag en vraagt of er een inhoudelijk punt is gerelateerd aan 
bijvoorbeeld biotopen of iets dat uw stelling bekrachtigt? 
Reclamant 2.5 kan dat zo niet beantwoorden. 
 
De heer Snepvangers refereert aan de door reclamant 2.5 eerder gestelde marktconforme/reële 
grondwaardeprijs van € 100,- p/m2 en wil graag weten of hiervoor eventueel stukken beschikbaar zijn die de 
prijs kunnen onderbouwen? 
Reclamant 2.5 laat weten dat in Zuidland er een grondwaarde is  van € 93 p/m2. De vraagprijs langs A27 bij 
Gorinchem ligt op de € 185,- p/m2, maar dat betreft een A-locatie direct langs de snelweg. De door 
gemeente gestelde grondwaarde van € 185,- lijkt daarmee irreëel.  
 
De voorzitter stelt de aanwezige raads- en commissieleden in de gelegenheid aanvullende vragen te stellen. 
 
Mevrouw Wiersma-den Dulk wil graag weten wat de bron is geweest voor het cijfer van leegstand.  
Reclamant 2.5 meldt als bron de Stadsmonitor van Stadsregio Rotterdam, maar geeft aan zelf ook te hebben 
rondgekeken en schat de leegstand op Kickersbloem 1 en 2 hoger dan 7,5%.  
De heer Schop wil graag weten of reclamant 2.5 voorbeelden kan noemen. 
Reclamant 2.5 noemt het pand van Van Pelt. Hij is niet bekend met alle bedrijven bij naam, maar constateert 
wel veel leegstand ondanks dat deze de laatste tijd afneemt. 
 
De heer Weeder wil graag weten of punt 1 uit de zienswijze berust op een mening of wetgeving. 
Reclamant 2.5 laat weten dat het terrein van Kickersbloem 3 gekenmerkt wordt als nieuw terrein en derhalve 
niet de M.E.R.-plichtig is. Bij een uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein en boven een aantal hectare 
zou deze volgens hem wel verplicht zijn.  
De heer Weeder geeft aan dat in de structuurvisie 2004 dan wel 2005, aangaande categorie 3 bedrijven, 
staat vermeld dat Kickersbloem 3 een nieuw bedrijventerrein is. 
Reclamant 2.5 zegt dat het discutabel is of Kickersbloem 3 een uitbreiding of een nieuw terrein is. 
De heer Weeder wil graag weten of reclamant 2.5 misschien ook een ander voorbeeld kan geven waar 
dergelijke discussie zich heeft voorgedaan. 
Reclamant 2.5 heeft hierop geen antwoord. 
 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de komst, toelichting en vragen en benadrukt voor de goede orde 
nogmaals de procedure tot aan besluitvorming. De voorzitter sluit de hoorzitting. 
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VERSLAG HOORZITTING 

 
Aanwezig Namens: 

Voorzitter : wethouder P. Hofman Gemeente Hellevoetsluis 
 : reclamant 6  
 : mevrouw M. Klaren Gemeente Hellevoetsluis 
 : mevrouw C. Lemmert Gemeente Hellevoetsluis 
 : de heer F. Odijk Gemeente Hellevoetsluis 
 : de heer J. Snepvangers  Gemeente Hellevoetsluis  
 
Raads-/commissieleden 

 : de heer J.G. van Gilst D66 
 : de heer M. Loos IBH 
 : mevrouw C.M. Meerman-van Benthem CDA 
 : de heer J. Rijkeboer CDA 
 : mevrouw B. Verschoor GroenLinks 
 : mevrouw H.H. Wiersma-den Dulk PvdA 
 
Toehoorders 

 : de heer R. Aerts Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
 : de heer G.J. Koning Kickersvoet B.V. 
 : de heer J. Rietbergen BRO 
 : de heer T. van der Schelde Kickersvoet B.V. 
 
Notulist : mevrouw D. Bolten Gemeente Hellevoetsluis 
 
Datum : 4 september 2014 
Tijd : 14.00 – 14.30 
Plaats : Gemeentehuis 
Onze referentie : GSV_024_V_HOORZITTING KB3, 6_20140904 
  
   Datum concept verslag 26 september 2014 
   Datum definitief verslag 15 oktober 2014 
 
 
 

Opening en werkwijze 
 
Voorzitter: opent de zitting en verwelkomt de aanwezigen.  
Na een korte voorstelronde van de aanwezigen licht de voorzitter de verdere gang van zaken toe. Deze 
werkwijze is eerder als bijlage meegestuurd met de uitnodiging voor de hoorzitting.  
Vervolgens informeert de voorzitter de aanwezigen over het vervolgproces waarin het college een advies uit 
zal brengen aan de raadscommissie en gemeenteraad. Gedurende de raadscommissiebijeenkomst is er nog 
een moment van inspreekrecht.  
Van de hoorzitting worden notulen opgesteld. Daarbij zal, indien er geen bezwaar wordt geuit, er een audio-
opname gemaakt worden. Het verslag zal ongeveer drie weken na dato worden verstuurd aan de sprekers 
ter goedkeuring. Indien blijkt dat aanpassing noodzakelijk is, kan de audio-opname afgeluisterd worden. 
Bandopnamen worden vernietigd nadat officiële besluitvorming over het bestemmingsplan heeft 
plaatsgevonden. 
 
 

Mondelinge toelichting op zienswijze door reclamant 6 

 
Voorzitter: stelt reclamant 6 in de gelegenheid het woord te voeren. 
Reclamant 6 bedankt voor de uitnodiging en stelt zich voor als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling van 
gemeente Bernisse. 
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Reclamant 6 licht toe dat er tussen gemeente Hellevoetsluis en gemeente Bernisse reeds op verschillende 
momenten van gedachten is gewisseld over de verdere planontwikkeling van Kickersbloem 3. Reclamant 6 
laat weten dat gemeente Bernisse de realisatie van het project niet ter discussie stelt en daarmee het project 
ondersteunt. De gemeenteraad van Bernisse hecht daarentegen wel veel waarde aan een groene inpassing 
van Kickersbloem 3, aangezien het gebied grenst aan gemeente Bernisse. Hoe dit gerealiseerd wordt, staat 
nog ter bespreking. 
 
Gemeente Bernisse voorziet dat de totale ontwikkeling vele jaren zal duren. Het vooruitzicht om een fors 
aantal jaren te moeten uitkijken op een gebied in ontwikkeling baart zorgen. Derhalve pleit de gemeente voor 
een tijdige groene afbakening van met name de randen van het gebied. Deze inpassing zou idealiter al 
doorgevoerd moeten worden in de eerste fase van het project.  
 
Een tweede element van zorg is het toestaan van lichtmasten in het open gebied dat grenst aan het 
buitengebied van gemeente Bernisse. Er is een afwijking in hoogte van lichtmasten tussen het voorontwerp 
bestemmingsplan en het ontwerp bestemmingsplan geconstateerd. Dit maakt het nu mogelijk om 
lichtmasten te plaatsen die hoger zijn dan 10m. Gemeente Bernisse wil graag weten waarom deze keuze is 
gemaakt en vraagt zich af of het wel verstandig is.  
 
Een derde element van zorg is de verkeersafwikkeling. Gemeente Bernisse is bezorgd dat verkeersdruk op 
de kleine kernen van de gemeente zal toenemen. Het voorstel is dat de verkeersafwikkeling zodanig wordt 
ingericht dat het fysiek vrijwel onmogelijk wordt om het bedrijventerrein te verlaten richting Oudenhoorn. 
Deze zorg betreft voornamelijk het vrachtverkeer. 
 
 

Vragen naar aanleiding van de zienswijze 
 
Voorzitter wil graag weten of er suggesties zijn over de uitgave van het terrein dan wel de verkaveling om 
deze groene inpassing naar tevredenheid te kunnen bewerkstelligen. 
Reclamant 6 laat nogmaals weten dat gemeente Bernisse geen tegenstander is van het plan op zich. Ook is 
het toestaan van bepaalde milieucategorieën op het bedrijventerrein een zaak van het eigen college en de 
raad. Het enige wat gemeente graag ziet, is dat met name dichterbij de gemeentegrens er een gelijktijdig en 
een gelijkmatige compensatie is door middel van groene afbakening, zodat het uitzicht optimaal blijft.  
 
Voorzitter laat weten dat gemeente Hellevoetsluis voornemens is in de vervolgfase de gemeente Bernisse te 
betrekken bij de exacte invulling van verschillende inrichtingsplannen. 
 
Mevrouw Wiersma-den Dulk is van mening dat nadere toelichting op de manier van groene inpassing juist nu 
van belang is, daar dit anders mogelijk vervaagt. Graag wil zij weten wat een goede manier van werken is. 
Reclamant 6 laat weten dat voor gemeente Bernisse het gebruikelijk is om een nieuw bedrijf direct de 
opdracht mee te geven zelf zorg te dragen voor een groene afbakening van het eigen bedrijf. Dit is in 
Bernisse geborgd in de exploitatieovereenkomst.  
 
Mevrouw Meerman-van Benthem wil graag weten of er bezwaar is tegen het gefaseerd doorvoeren van de 
kreek. 
Reclamant 6 geeft aan dat gemeente Bernisse zich kan vinden in de fasering en heeft hierop verder geen 
bezwaar. 
 
Mevrouw Wiersma-den Dulk wil graag weten wat maximaal aanvaardbare hoogten zijn voor lichtmasten in 
het open gebied.  
Reclamant 6 geeft aan: “licht draagt heel ver”, maar zelf kan hij ook niet beoordelen welke hoogte in dit geval 
aanvaardbaar is. Derhalve stelt hij voor de lichteffecten op de leefomgeving nader te onderzoeken.  
 
Voorzitter sluit de zitting. 
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VERSLAG HOORZITTING 

 
Aanwezig Namens: 

Voorzitter : wethouder P. Hofman Gemeente Hellevoetsluis 
 : reclamant 9  
 : reclamant 9.8.  
 : mevrouw M. Klaren Gemeente Hellevoetsluis 
 : mevrouw C. Lemmert Gemeente Hellevoetsluis 
 : de heer F. Odijk Gemeente Hellevoetsluis 
 : de heer J. Snepvangers  Gemeente Hellevoetsluis 
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Plaats : Gemeentehuis 
Onze referentie : GSV_024_V_HOORZITTING KB3, 9_20140904 
 
   Datum concept verslag  26 september 2014 
   Datum definitief verslag 15 oktober 2014 
 

 
 

Opening en werkwijze 
 
De voorzitter: opent de hoorzitting en verwelkomt de aanwezigen.  
 
De voorzitter licht na een korte voorstelronde de werkwijze van de hoorzitting toe, zoals deze al met de 
genodigden gecommuniceerd is, als bijlage bij de uitnodiging voor de hoorzitting. Hij benadrukt hierbij dat 
hoorzitting bedoeld is om tot een goede en zorgvuldige beantwoording van de zienswijzen te komen en tot een 
beter besluitvormingsproces daarna. De genodigden hebben de gelegenheid hun ingediende zienswijze 
mondeling toe te lichten. De gemeente (college en commissieleden) kunnen na de toelichting eventueel vragen 
stellen, zodat de indieners nog meer verduidelijking kunnen geven. De zitting is niet bedoeld voor inhoudelijke 
discussies. 
 
Vervolgens informeert de voorzitter de aanwezigen over het vervolgproces.  
Er wordt een verslag gemaakt van deze hoorzitting. Als er geen bezwaar tegen is, wordt ook een audio-
opname gemaakt. Het concept verslag wordt binnen drie weken aan de genodigden toegestuurd. Hier 
kunnen zij op reageren. Ook kan de audio-opname beluisterd worden. Op basis van de reactie op het 
concept-verslag kan het verslag nog aangepast worden. Het definitieve verslag wordt vervolgens 



GSV_024_V_hoorzitting KB3, 9_20140904 

2 

toegezonden naar de genodigden. De bandopnamen worden vernietigd nadat besluitvorming over het 
bestemmingsplan heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad.  
 
Het college zal de nota van beantwoording gelijk met het (eventueel aangepaste) bestemmings-, exploitatie- 
en beeldkwaliteitsplan ter bespreking voorleggen aan de commissie WWR, waar nog de mogelijkheid is om 
in te spreken, en vervolgens zal de gemeenteraad een besluit nemen over de plannen. 
 
De voorzitter licht toe wie de woordvoerders zijn. De aanwezige woordvoerders treden op namens een aantal 
organisaties en personen, ook namens reclamant 8 die momenteel in het publiek aanwezig is.  
Op een vraag van reclamant 9.8 om de audio-opname gelijk met de nota van beantwoording te mogen 
ontvangen, geeft de voorzitter aan dat reclamant 9.8 hier nog nader over geïnformeerd zal worden en dat hij op 
dit moment geen toezegging doet. 
 

 
Mondelinge toelichting op zienswijze door reclamant 9 
 
De voorzitter stelt reclamant 9 in de gelegenheid het woord te voeren. 
Reclamant 9 wil graag een aantal punten benadrukken, omdat deze voor omwonenden zeer belangrijk zijn.  
 
Hij wil graag weten hoe nodig en verstandig het plan is, gezien de kosten en de kans om het plan correct 
uitgevoerd te krijgen. Omwonenden vermoeden, mede door ervaringen op bedrijventerreinen Kickersbloem 1 en 
2, dat het plan niet haalbaar is en vrezen voor de kwaliteit van het nog aan te leggen terrein.  
 
Met name de verankering van de landschappelijke inpassing en de verwezenlijking van groen zouden beter 
geborgd moeten worden in het plan. Reclamant 9 vraagt derhalve nogmaals aandacht voor afscherming van de 
omgeving en ziet graag dat groene afscherming als voorwaardelijke verplichting expliciet in het plan wordt 
opgenomen. Daarbij verwijst reclamant 9 naar de voorgenomen fasering, waarbij nu de mogelijkheid bestaat dat 
langere tijd of misschien wel permanent direct zicht is op het bedrijventerrein.  
 
Een ander punt is de welstand. Er is nu een kwaliteitsplan toegevoegd waarin welstandscriteria benoemd staan. 
Omwonenden en organisaties zien graag een duidelijke koppeling dan wel verankering van het kwaliteitsplan in 
het bestemmingsplan. Men vraagt dit vanwege eerdere ervaringen met bestaande bedrijventerreinen.  
Reclamant 9 verzoekt een uitdrukkelijke bepaling in het plan op te nemen waarin staat dat containers niet 
zichtbaar mogen zijn vanaf de openbare ruimte, om discussies zoals die zich nu voordoen in de toekomst te 
vermijden. 
 
Reclamant 9 vraagt ook aandacht voor de agrarische bedrijven die zijn gevestigd rond het plangebied. De 
eigenaren vrezen dat als de beplanting te hoog wordt, de bedrijfsvoering in het geding komt. Zij vrezen dat een 
deel van terrein last zal ondervinden van schaduwwerking. Dit heeft direct gevolg voor de akkerbouw, omdat de 
schaduwwerking schimmel en aardappelmoeheid kan veroorzaken. Volgens deze bedrijven is het mogelijk de 
beplanting zo aan te passen dat eventuele gevolgen voor de akkerbouw worden geminimaliseerd en dat 
tegelijkertijd de groenstructuur overeind blijft. Hierbij speelt ook de bomenkeuze een rol. Reclamant 9 noemt 
hierbij als voorbeeld de verwaaiing van pluis van een bepaald soort populieren en de opslag hiervan op de 
akkers. Reclamant 9 wil dit punt graag extra benadrukken, omdat het een serieus probleem vormt. Hij ziet graag 
dat hier in het plan uitdrukkelijk aandacht aan wordt besteed, zodat de agrariërs gerust kunnen zijn. 
Aanvullend merkt reclamant 9 op dat de landschappelijke inpassing en de welstand de twee belangrijkste 
punten van zorg zijn.  
 
 

Mondelinge toelichting op zienswijze door reclamant 9.8 
 
De voorzitter stelt reclamant 9.8 in de gelegenheid het woord te voeren. 
Reclamant 9.8 wil graag over welstand en de verankering daarvan een aantal punten opnoemen.  
In eerdere plangroepen is verzocht om verankering van afspraken. Daarbij haalt de heer Faase afspraken aan 
die volgens hem gemaakt zijn tijdens de ontwikkeling van Kickersbloem 2. Hij noemt een voorbeeld over de 
aanleg van een groenstrook. Deze plannen zijn nu wel in behandeling, maar nog niet afgerond. Een zelfde 
situatie dreigt nu te ontstaan bij Kickersbloem 3. Reclamant 9.8 vindt dat dit bestemmingsplan te vrijblijvend is 
over dergelijke zaken.  
Wel heeft hij begrip voor de voorgenomen fasering. Reclamant 9.8 geeft aan op persoonlijke titel gesproken te 
hebben met onder andere de heer Snepvangers, projectleider van Kickersbloem 3, over deze fasering en over 
hoe hiermee het beste omgegaan kan worden. Er zijn namelijk diverse praktische oplossingen te bedenken.  
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Mede vanwege de ervaringen met de niet afgeronde groenstructuur van Kickersbloem 2 acht reclamant 9.8 het 
van groot belang dat afspraken worden nagekomen en dat beleidsnota’s, zoals de welstandsnota, worden 
nageleefd.  
Reclamant 9.8 meldt dat is ontdekt dat in vergelijking met het voorontwerp, onder paragrafen 4.2.2 en 4.3.2 
aangaande het plaatsen van lichtmasten in het gebied, in het ontwerp bestemmingsplan onder paragrafen 5.2.1 
en 5.3.1 ineens een geheel andere maatstaf voor hoogten van lichtmasten is gehanteerd. Dit besluit roept veel 
weerstand op en reclamant 9.8 vindt het onacceptabel. 
Reclamant 9.8 beroept zich op de gezamenlijke doelstelling voor een fatsoenlijk landschap en een fatsoenlijk 
milieu. Derhalve pleit hij namens de omwonenden voor gedetailleerde afspraken over de landschappelijke 
inpassing. Hij wil dat deze afspraken in de vorm van voorwaardelijke verplichtingen worden vastgelegd in het 
bestemmingsplan.  
 
Reclamant 9.8 vervolgt zijn toelichting en gaat in op de bedrijven in milieucategorie 4.2 die worden toegestaan 
op Kickersbloem 3. Hij stelt dat dit met alle gestelde voorwaarden op zich geen probleem is, maar het gevolg is 
volgens hem dat er een fabrieksterrein ontstaat in plaats van een bedrijventerrein. De huidige staat van 
bedrijfsactiviteiten staat namelijk nog steeds een groot aantal fabrieken toe. Reclamant 9.8 wijst de aanwezige 
raads- en commissieleden er op dat als dit plan wordt goedgekeurd, er geen enkele sturing meer mogelijk is op 
het toelaten van deze bedrijven.  
Reclamant 9 beaamt dat deregulering het mogelijk maakt dat bepaalde bedrijven vergunningsvrij worden en dat 
inspraak niet meer mogelijk is. Ter verduidelijking legt reclamant 9 uit dat wanneer bedrijfsactiviteiten aan EU-
richtlijnen voldoen, een vergunningsaanvraag niet meer noodzakelijk is. Het wordt dan bijzonder lastig bedrijven 
te weigeren. Des te belangrijker is het bestemmingsplan, dat de nodige kaders moet bieden. 

 

 
Vragen naar aanleiding van de zienswijze 
 
De voorzitter geeft aan graag een aantal vragen te willen stellen naar aanleiding van de zienswijzen. 
 
Punt 3+4:  

Voorzitter vraagt waarom wilt u voor groen en water een voorwaardelijke verplichting én een aanduiding op de 
plankaart? 
Reclamant 9 wil dit graag zo goed mogelijk zichtbaar maken, zodat duidelijk is dat deze gronden niet voor 
andere doeleinden gebruikt kunnen worden. 
 
Punt 6:  

Voorzitter kunt u verder toelichten hoe u de landschappelijke inpassing wenst te borgen? 
Reclamant 9 ziet graag dat zelfde maatregelen toegepast worden als bij de groene wig/kreek, om 
landschappelijke inpassing te verwezenlijken. Ideaal gezien vindt inpassing plaats voordat bouwwerken 
ontstaan. Deze verplichting is nu niet opgenomen. 
 
Punt 15:  

Voorzitter: kunt u uitleggen waar het woord “deze” aan refereert bij de zin: “Bouwwerken van deze hoogte zullen 
sterk opvallen…”?  
Reclamant 9.8: legt uit dat hiermee bouwwerken worden bedoeld die boven de huidige bouw van 15 meter 
uitkomen. Het facility point is volgens hem door hele polder zichtbaar. Dit ervaart hij als storend. Bouwwerken 
met een hoogte van 24 meter vinden de omwonenden te hoog. Zij zien dus liever geen vrijstelling van 10% of 
een lagere maximale hoogte van het facility point. De heer Faase vraagt daarbij aandacht voor het 
winterseizoen, als er geen bladeren meer aan de bomen zitten.  
 
Punt 17:  

Voorzitter kunt u toelichten hoe een dergelijk verbod er volgens u uit zou moeten zien? 
Reclamant 9 je mag er van uitgaan dat bij de uitstraling van een kwalitatief hoogwaardig terrein er 
representatieve gevels te zien zijn. Aangezien de representativiteit van containerwanden ter discussie staat in 
het kader van omgevingsvergunningen bij Kickersbloem 1 en 2, is het voorstel van de omwonenden om de 
stelregel op te nemen dat binnen het bestemmingsplan Kickersbloem 3 deze containerwanden niet zichtbaar 
aanwezig mogen zijn.  
Reclamant 9.8 benadrukt dat omwonenden erop staan dat een dergelijke containeropslag wordt uitgesloten op 
Kickersbloem 3. Dergelijke activiteiten horen niet thuis op het bedrijventerrein. Deze uitsluiting zou ook moeten 
gelden voor de hoge lichtmasten. Deze punten zijn cruciaal. Reclamant 9.8 waarschuwt voor veel weerstand als 
blijkt dat deze elementen worden gehandhaafd. 
Reclamant 9 stelt dat het beeldkwaliteitsplan duidelijk is en dat de uitstraling van het bedrijventerrein 
representatief moet worden. Dit kan echter niet gerealiseerd worden als de criteria flexibel blijven. 
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Punt 19:  

Voorzitter waarop baseert u de verwachting dat grond tegen een lagere prijs zal moeten worden uitgegeven of 
dat uitgifte zeer langzaam zal verlopen?  
Reclamant 9.8 licht toe dat dit onderwerp bij andere genodigden uitvoerig aan de orde zal komen.  
Reclamant 9 licht toe dat historische waarden en inbrengwaarden hieraan ten grondslag liggen. De verwachte 
verkoopvoorwaarden voor inbreng zijn in vergelijking met de historische waarden van voor de crisis een stuk 
lager dan in het exploitatieplan is opgegeven. Hierdoor worden de opbrengsten onzeker. Bovendien is de 
praktische invulling van Kickersbloem 1 en 2 niet hoogwaardig.  
 
Punt 21:  

Voorzitter kunt u op de kaart aangeven welk deel van de akkers hinder zal ondervinden van schaduwwerking? 
Reclamant 9 licht toe dat met name de zuidelijke akkers hinder zullen ondervinden als er hoge bomen komen te 
staan. Door de schaduwwerking ontstaat een ander microklimaat wat voor de teelt bijzondere problemen 
oplevert, zoals fytoftora. Als het gebied goed droog kan blijven zullen deze problemen vermeden worden, maar 
anders zijn gevolgen voor de landbouw zeer ernstig. De heer Vaandrager heeft dit probleem niet, aangezien zijn 
akkers aan de zuidkant van het bedrijventerrein gesitueerd zijn. 
Reclamant 9.8 vertelt dat de heer Roest graag nadere afspraken wil maken over toe te passen soorten en hij wil 
deze afspraken graag vastgelegd zien, zoals ook bij Kickersbloem 2 is gebeurd. Dit probleem doet zich voor 
langs vrijwel de gehele Watermanseweg. Daarbij zorgen ook de vele populieren voor pluis opschot op het land. 
Reclamant 9.8 geeft aan dat de heer Snepvangers op de hoogte is gesteld dat het Waterschap dit als een zeer 
groot probleem erkent. Het Waterschap heeft daarom reeds veel populieren gekapt. De heer Roest heeft door 
deze problemen aanmerkelijke schade opgelopen. 
 
Punt 26:  

Voorzitter vreest u dat de bestemming natuur de bedrijfsvoering dan wel de uitvoer daarvan zal hinderen? 
Reclamant 9.8 natuur is beschermd binnen de EHS. Het verzoek is daarom te onderzoeken of er vanwege de 
bestemming natuur restricties worden opgelegd aan aangrenzend gebied. Kan er bijvoorbeeld ook een andere 
constructie bedacht worden, door bijvoorbeeld het gebied te bestemmen als ‘groen met waarden’? Zodat als er 
gehandhaafd wordt, de heer Vaandrager zijn agrarische bedrijfsvoering zonder problemen kan voortzetten.  
 
Punt 34:  

Voorzitter kunt u verder toelichten wat bedoeld wordt met ‘beperking deelname ruilverkaveling’?  
Reclamant 9.8 landbouwareaal wordt verminderd, waardoor ook de mogelijkheid tot grondruil afneemt. De 
onderneming van de heer Vaandrager groeit, dus bij verkaveling van landbouwareaal kan dit negatieve effecten 
hebben en dus de mogelijkheden tot ruilverkaveling beperken. 
 
Voorzitter heeft geen vragen meer en stelt de aanwezige raads- en commissieleden in de gelegenheid 
aanvullende vragen te stellen. 
 
Mevrouw Wiersma-den Dulk u geeft aan dat u heeft deelgenomen aan een plangroep inzake landschappelijke 
inpassing en over het groen. Kunt u nog aangeven welke punten u destijds heeft aangevoerd?  
Reclamant 9.8 verklaart dat dit de verbreding van de groenstrook betrof, die nu slechts deels is gerealiseerd en 
vastlegging van hoe en wanneer deze wordt ingevuld. In de fasering is de totale groenstrook verdwenen, de 
totale oppervlakte groen is teruggebracht en vanaf de Molendijk is helemaal geen oplossing meer voor 
landschappelijke inpassing. Daarom heeft hij aangedrongen op vastlegging en naleven van afspraken, zodat die 
afdwingbaar, controleerbaar en handhaafbaar zijn. 
 
Mevrouw Wiersma-den Dulk dus als deze weer wordt opgenomen bent u tevreden? 
Reclamant 9.8 de omwonenden zullen daar blij mee zijn. 
Mevrouw Wiersma-den Dulk geldt dit ook voor de verankering van de welstandscriteria? Er is een second 
opinion aangevraagd, werd door reclamant 9 aangegeven. Wat wordt daarin genoemd om het gebied mooier te 
maken? 
Reclamant 9.8 licht toe dat de second opinion van Apeldoorn hier niet relevant is, omdat deze geldt voor 
Kickersbloem 1 en 2. Gevraagd wordt nu de welstandsnota bindend te verklaren door middel van een 
voorwaardelijke verplichting. 
 
Mevrouw Wiersma-den Dulk u geeft aan dat u geen fabrieksterrein wilt. Kunt u dan aangeven welke bedrijven u 
adviseert te schrappen in de huidige staat van bedrijfsactiviteiten?  
Reclamant 9.8 haalt als voorbeeld de jeneverfabriek aan. De standaard VNG-lijst sluit deze niet uit. 
Mevrouw Wiersma-den Dulk kan er een lijst worden vastgesteld zonder die fabrieken?  
Reclamant 9.8 ja dat kan. 
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Voorzitter meldt dat bij bepaling milieucategorie op voorhand reeds vele bedrijven en activiteiten zijn 
uitgesloten.  
Reclamant 9.8 wijst nogmaals op de eerdere uitspraak van reclamant 9 waarin hij aangeeft dat bedrijven die 
voorkomen op die lijst, als deze voldoen aan EU-richtlijnen, zich zonder vergunning kunnen vestigen en dat de 
raad hierop geen grip meer heeft.  
 
Mevrouw Verschoor u wekt de indruk, door uw veelvuldig gebruik van inspreekrecht of anderszins, dat u het 
project als geheel niet ziet zitten dan wel niet wil. Kunt u dit nader toelichten? 
Reclamant 9.8 wil in eerste instantie melden dat hij tegen Kickersbloem 1 en 2 nooit bezwaar heeft gehad. Er is 
in het geheel geen bezwaar tegen uitbreiding bedrijventerrein, economische- en arbeidsplaatsontwikkelingen. 
Eerder had hij namelijk ook geen commentaar bij de introductie van de structuurschets 2003. Er is wel degelijk 
begrip voor de noodzaak van bedrijfsontwikkeling. Het verzet is voornamelijk gericht tegen inhoud van een plan 
van 93 hectare met nieuwe ontsluitingsweg, en tegen het proces. Daaropvolgend is een visiedocument 
samengesteld gebaseerd op de structuurschets Kickersbloem 3. Omwonenden zijn pas aan het eind van het 
gehele proces voor het blok gezet door middel van de plangroep. Dit terwijl omwonenden al jaren geleden zijn 
begonnen met het benaderen van investeerders en bestuur om vanaf het begin betrokken worden bij de 
landschappelijke inpassing om een fatsoenlijk milieu te behouden. Reclamant 9.8 benadrukt dat omwonenden 
nooit tegen de realisatie van het bedrijventerrein zijn geweest, ook al wordt dat wel zo geschetst. Het is 
voornamelijk de manier van communiceren en het algemeen beleid waar bezwaar tegen is. 
 
Mevrouw Verschoor u meldt dat de heer Roest graag ziet dat hij inspraak krijgt over het type bomen en deze 
afspraken graag vastgelegd ziet in het bestemmingsplan?  
Reclamant 9.8 legt uit dat het niet uitmaakt hoe en waar dit wordt vastgelegd, maar dat van belang is dat de 
heer Roest geen hinder ondervindt van de aanwezige bomen en beplanting en dat de eventuele afspraken 
hierover worden vastgelegd, en handhaafbaar en afdwingbaar zijn. Hoe dit vastgelegd moet worden is een 
juridisch vraagstuk en kan het beste door BRO worden bepaald. 
 
Mevrouw Meerman-van Benthem wil graag in relatie tot de milieucategorisering weten of reclamant 9.8 op de 
hoogte is van de reeds uitgesloten bedrijven en bedrijfsactiviteiten en hoe dit past dat in zijn eerdere pleidooi. 
Reclamant 9.8 laat weten volledig op de hoogte te zijn en geeft aan dat zijn commentaar is gebaseerd op de 
vrees voor een fabrieksterrein. Naar zijn mening zou 3.2 de maximaal toegestane categorie moeten zijn. Niet 
alleen de categorie, maar ook het soort bedrijven telt immers mee.  
De heer Snepvangers stelt u zich op het standpunt dat een fabriek lelijker is dan een bedrijf? De heer 
Snepvangers mist de argumentatie waarom een fabriek versus een bedrijf minder goed zou passen. Wat is dan 
de inhoudelijke argumentatie waarom u zich op dat standpunt stelt?  
Reclamant 9.8 heeft voornamelijk de angst dat er gebouwen en fabrieken komen die niet aan de gewenste 
beeldkwaliteit voldoen. Hierbij denkt hij bijvoorbeeld aan puinbrekers en dergelijke bedrijven. Deze worden nu 
wel mogelijk gemaakt.  
De heer Snepvangers dus u beschouwt de verschijningsvorm van fabriek als per definitie niet passend? 
Reclamant 9.8 geeft aan dat zijn betoog voornamelijk is bedoeld voor bedrijven met milieucategorie 4.1 en 4.2. 
Welstand- en milieutechnische discussies kunnen door het weglaten van deze categorieën eenvoudig 
voorkomen worden.  
 
Mevrouw Meerman-van Benthem wil graag weten of reclamant 9 ook op de hoogte is van alle bedrijfsactiviteiten 
die inmiddels al zijn geschrapt. 
Reclamant 9 geeft aan wel op de hoogte te zijn en ondersteunt de mening van reclamant 9.8.  
Mevrouw Meerman-van Benthem u wenst veel zekerheid en borging door middel van vastleggen van afspraken 
in het bestemmingsplan. Het behouden van flexibiliteit is echter vaak een betere oplossing gebleken. 
Bijvoorbeeld wordt er met agrariërs vaak ter plaatse bekeken wat het beste toegepast kan worden. Door het 
inmetselen van allerlei regels is er geen ruimte meer voor andere oplossingen. Hoe kijkt u daar tegenaan? 
Reclamant 9 begrijpt de flexibele invulling en daar zou zeker ook ruimte voor moeten zijn. Uitgangspunt is om in 
ieder geval het doel en de methode om dit te bewerkstelligen wel goed vast te leggen. Dat biedt garanties, de 
intentie alleen is niet meer voldoende. Initiatiefnemers hebben namelijk vaker dergelijke afspraken over het 
hoofd gezien. Hoe dit nader vormgegeven wordt, kan ter discussie staan.  
Reclamant 9.8 wijst aanvullend op de publiek-private samenwerking na vaststelling van het plan, waarin de 
omwonenden niet gekend zijn. Om die reden wordt gevraagd de afspraken vast te leggen. 
 
Voorzitter bedankt de aanwezigen voor de komst en sluit de hoorzitting. 
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Opening en werkwijze 
 
De voorzitter opent de hoorzitting en verwelkomt de aanwezigen.  
 
De voorzitter licht de werkwijze van de hoorzitting toe, zoals deze al met de genodigden gecommuniceerd is, als 
bijlage bij de uitnodiging voor de hoorzitting. Hij benadrukt hierbij dat hoorzitting bedoeld is om tot een goede en 
zorgvuldige beantwoording van de zienswijzen te komen en tot een beter besluitvormingsproces daarna. De 
genodigden hebben de gelegenheid hun ingediende zienswijze mondeling toe te lichten. De gemeente (college 
en commissieleden) kunnen na de toelichting eventueel vragen stellen, zodat de indieners nog meer 
verduidelijking kunnen geven. De zitting is niet bedoeld voor inhoudelijke discussies. 
 
De voorzitter informeert vervolgens de aanwezigen over het vervolgproces. Hij legt uit dat nader bekeken zal 
worden in hoeverre een ingediende zienswijze ontvankelijk is. Voor zienswijzen over het exploitatieplan geldt 
dat de indiener belanghebbende moet zijn. De ontvankelijkheid van de zienswijzen wordt op een later 
moment pas getoetst.  
Er wordt een verslag gemaakt van deze hoorzitting. Als er geen bezwaar tegen is, wordt ook een audio-
opname gemaakt. Het concept verslag wordt binnen twee a drie weken aan de genodigden toegestuurd. 
Hier kunnen zij op reageren. Ook kan de audio-opname beluisterd worden. Op basis van de reactie op het 
concept-verslag kan het verslag nog aangepast worden. Het definitieve verslag wordt vervolgens 
toegezonden naar de genodigden. De bandopnamen worden vernietigd nadat besluitvorming over het 
bestemmingsplan heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad.  
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Het college zal de nota van beantwoording gelijk met het (eventueel aangepaste) bestemmings-, exploitatie- 
en beeldkwaliteitsplan ter bespreking voorleggen aan de commissie WWR, waar nog de mogelijkheid is om 
in te spreken, en vervolgens zal de gemeenteraad een besluit nemen over de plannen. 
 
Reclamant 10.1 geeft aan dat hij de audio-opname wenst te ontvangen, conform een eerder gedane toezegging 
per e-mail.  
De notulist bevestigt dat reclamant 10.1 te horen heeft gekregen dat hij zijn bandopname voor persoonlijk 
gebruik kan ontvangen.  
De voorzitter geeft aan dat hij dit punt nog in beraad wil nemen en dat reclamant 10.1 hier nog nader over 
geïnformeerd zal worden. 
 

 
Mondelinge toelichting op zienswijze door reclamant 10.1 

 
De voorzitter licht voor de goede orde toe welke partijen met welke rol aanwezig zijn en stelt reclamant 10.1 in 
de gelegenheid een nadere toelichting te geven op zijn zienswijze. 
 
Reclamant 10.1 stelt dat tenminste vier personen die een zelfde zienswijze als hem hebben ingediend de initiële 
uitnodiging voor de hoorzitting niet hebben ontvangen, maar slechts een brief waarin vermeld stond dat zij geen 
gebruik hebben gemaakt van de uitnodiging om zich aan te melden voor de hoorzitting.  
De voorzitter neemt kennis van deze mededeling en benadrukt dat het nu om de zienswijze van reclamant 10.1 
gaat. 
 
Reclamant 10.1 zegt in zijn zienswijze twee concrete verzoeken te hebben gedaan.  
Het exploitatieplan is ter inzage gelegd ter kennisname en beoordeling. Hij geeft aan dat hiervoor in de 
begroting essentiële informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld de risico- of sensitiviteitsanalyses. Reclamant 10.1 
vraagt zich af wat de effecten zijn van afwijkingen. Er staat vermeld dat de grond naar verwachting wordt 
uitgegeven voor € 185 per m2. Reclamant 10.1 zegt dat een aantal personen met een optie op een perceel 
slechts € 160 per m2 gaan betalen, een afwijking van 12%. Of dit significante impact heeft, valt nu niet na te 
rekenen. Bovendien moet nog veel grond verworven worden. De eigenaren, die nog hun grond moeten 
verkopen, weten dat € 185 per m2 is berekend. Zij zullen volgens reclamant 10.1 de grond niet meer 
verkopen voor € 40,- per vierkante meter. 
 
Reclamant 10.1 geeft aan dat het tweede punt waar geen inzicht op wordt verleend, de verdeling van 
winsten is met Kickersvoet B.V. Blijkbaar is daar een overeenkomst mee, maar deze is geheim verklaard en 
dus niet ter inzage gelegd. In een droomscenario wordt een winst van € 5,5 miljoen geschetst, maar hieruit 
valt niet te herleiden wat de gemeente ontvangt. Dit geldt ook voor de investeringen. In een berekening lijkt 
de investering per gezin in Hellevoetsluis ongeveer € 1000,-, maar wat zijn de opbrengsten? Wat zijn kosten, 
baten en risico’s? Het zou naar mening van reclamant 10.1 om de werkgelegenheid moeten gaan; dat vindt 
hij van groter belang. 
 
Reclamant 10.1 stelt dat door de constructie met een stichting (STAK) als aandeelhouder in Kickersvoet BV, 
onzichtbaar is gemaakt wie de werkelijk betrokkenen zijn via Kickersvoet BV. Tevens stelt hij dat de BV de 
signatuur heeft van een BV die klaar staat om te ploffen, omdat de BV leeg gemaakt is en merkt hij op dat 
Kickersvoet in een boom van entiteiten zit van de heer Borstlap. Hij geeft aan dit in risicoanalyses te willen 
zien, wat de effecten zijn van een faillissement van Kickersvoet BV voor de gemeente. Reclamant 10.1 is 
van mening dat de risico’s en scenario’s, evenals de winstverdeling openbaar moeten worden gemaakt. 
Hij is verbaasd dat winst- en kostenoverzicht niet inzichtelijk is gemaakt. Daarom vraagt reclamant 10.1 om 
een risicoanalyse om een juiste beoordeling te kunnen maken. Hij vraagt naar bijvoorbeeld de risico’s als de 
gemeente besluit alsnog uit te stappen, of als de uitgifteprijs inderdaad lager is, of als niet alle grond wordt 
uitgegeven.  
 
Reclamant 10.1 heeft na enig onderzoek geconstateerd dat Kickersvoet B.V. € 6 miljoen negatief eigen 
vermogen heeft. Het vindt de wijze waarop de B.V. georganiseerd is niet transparant en maakt zich zorgen 
over de positie van de gemeente bij een eventueel faillissement. Tevens vraagt hij zich af of wel een goede 
risicoafweging is gemaakt. Reclamant 10.1 wil deze informatie openbaar gemaakt zien. 
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Vragen naar aanleiding van de zienswijze 
 
De voorzitter vraagt of reclamant 10.1 kan hardmaken dat er mensen zijn binnen Kickersbloem 3 die opties 
hebben voor € 160,- per m2.  
Reclamant 10.1 is niet op de hoogte van harde opties, maar laat weten dat belangstelling van bepaalde 
personen vanzelfsprekend gerelateerd moet zijn aan vraagindicatie van gemeente. Als er geen harde opties 
getekend zijn dan is de behoefteprognose ook niet hard. 
De voorzitter geeft aan dat er vooralsnog geen getekende opties bekend zijn. De voorzitter legt uit dat 
behoefte onderzoek verder in het bestemmingsplan staat opgenomen, maar daartegen is geen zienswijze 
ingediend. Overigens laat de voorzitter weten dat een risicoanalyse voor een exploitatieplan niet wettelijk 
verplicht is, zo onderschrijft ook de heer Snepvangers. Dit betekent niet dat er voor Kickersbloem geen 
risicoanalyse in uitgevoerd, voegt hij eraan toe.  
De heer Snepvangers legt uit dat het exploitatieplan hoofdzakelijk is bedoeld voor het kostenverhaal. 
Reclamant 10.1 zegt dat er ook baten worden genoemd. 
De heer Snepvangers herhaalt dat een exploitatieplan is bedoeld om de kosten te verhalen.   
Reclamant 10.1 zegt dat een investering alleen gedaan wordt als het iets oplevert, meestal geld voor 
inkomsten of werkgelegenheid. Volgens reclamant 10.1 wordt in het Stec-rapport gesproken over dat het 
bedrijventerrein aan ongeveer 2750 mensen werkgelegenheid biedt, maar dat dit voor een belangrijk deel uit 
bestaande werkgelegenheid bestaat. Er worden volgens reclamant 10.1 met de komst van het 
bedrijventerrein dus weinig nieuwe banen gegenereerd. Hij noemt dat bij een 10 a 20 miljoen investering het 
rendement circa 5,5 miljoen betreft. Omdat de winstverdeelsleutel hem niet bekend is, gaat reclamant 10.1 
van een 50-50 verdeling uit, waardoor hij verwacht dat de opbrengst slechts € 2,5 miljoen zal zijn. Hij vindt 
de risico’s groot  en benadrukt nogmaals de risicoanalyse te willen raadplegen. Hij stelt dat de gemeente dit 
ter inzage legt, zodat burgers zich een oordeel kunnen vormen en dat dat risicoanalyse daarin cruciaal is. 
 
De voorzitter vermeldt dat gemeenteraad zelf, met inbegrip van de kennis van de geheime overeenkomsten, 
een afweging kan maken over de ter inzage gelegde plannen en dat de Nota van Beantwoording reclamant 
10.1 hierover duidelijk zal informeren. Vervolgens stelt de voorzitter de aanwezige raads- en commissieleden 
in de gelegenheid nadere vragen te stellen. 
 
De heer Westbroek wijst erop dat gegevens van 2700 bestaande banen ook suggereert dat banen 
behouden kunnen blijven. Als bedrijven elders vestigen betekent dit een verlies van werkgelegenheid. 
Reclamant 10.1 er staat nergens in het plan dat zonder Kickersbloem 3 deze banen niet behouden zullen 
blijven.  
De heer Westbroek stelt dat wanneer bedrijven niet de ruimte krijgen zij wellicht elders hun bedrijf willen 
vestigen. Hij heeft geen indicatie dat er bedrijven willen vetrekken indien Kickersbloem 3 niet gerealiseerd 
wordt.  
Reclamant 10.1 zegt dat het daarom juist van belang is te onderzoeken of dat een gaand proces is. Tevens 
stelt hij dat er door middel van revitalisering op Kickersbloem 1 en 2 bedrijven behouden kunnen blijven. 
 
De heer Van Gilst vraagt naar de structuur van B.V.’s die hier besproken wordt en het negatief vermogen 
van Kickersvoet B.V. Daarbij wil de heer Van Gilst graag weten wat de risico’s zijn van een STAK en wat 
deze uitdrukking betekent.  
Reclamant 10.1 legt uit dat STAK staat voor STichting Administratie Kantoor. Dat is een constructie waarin 
een stichting aandelen bezit in een andere entiteit. Door de gelaagdheid binnen deze constructie heeft 
volgens reclamant 10.1 vaak tot doel niet direct te kunnen achterhalen waar het kapitaal zit, zodat 
bezittingen van aandeelhouders buiten schot blijven als een B.V. failliet gaat. Reclamant 10.1 vindt dat 
Kickersvoet B.V. zo’n B.V. lijkt te zijn en hij is van mening dat deze B.V. geen solvabele partner is vanwege 
het negatieve vermogen van € 6 miljoen. 
De voorzitter maakt duidelijk dat overeenkomsten tussen partijen niet ter inzage liggen en derhalve ook niet 
ter discussie kunnen staan.  
 
Mevrouw Wiersma-den Dulk wil graag weten in welke vorm reclamant 10.1 de extra voorlichting graag wil 
zien. 
Reclamant 10.1 geeft aan dat risicoanalyses in diverse formats beschikbaar zijn en dus leverbaar. Graag wil 
hij deze voor de volledigheid ontvangen. Daarbij wil reclamant 10.1 weten of de afspraken met Kickersvoet 
B.V. zo zijn vastgelegd dat er ook rekening is gehouden met een compte joint overeenkomst dan wel een 
groepsaansprakelijkheidscontract, zodat de holding die achter Kickersvoet B.V. schuilt, verantwoording kan 
afleggen wanneer het mis gaat. 
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De heer Schop wil graag weten wat voor ondernemer reclamant 10.1 is. 
Reclamant 10.1 laat weten dat hij meerdere bedrijven heeft opgestart. Momenteel runt hij een bedrijf om 
mensen meer inzicht te geven in hun persoonlijke financiën (Monique), maar ook heeft hij een duurzaam 
Energie bedrijf (Current) gehad en daarvoor een reclamebureau. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de hoorzitting. 
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