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1 Inleiding 

1.1 Het project MKBA Hellevoetsluis 

Hellevoetsluis ligt op Voorne-Putten in de provincie Zuid-Holland en telt circa 40.000 inwoners. Door de 

kern en dan specifiek de wijk de Kooistee rijdt vrachtverkeer van en naar verschillende bedrijven. Dit heeft 

gevolgen voor de leefkwaliteit in de Kooistee. Het bedrijf Farm Frites dat ten zuiden van de Kooistee ligt, is 

één van de bedrijven dat een groot aandeel genereert van deze vrachtwagenbewegingen als gevolg van 

haar bedrijfsvoering (zie figuur 1).  

 

Al lange tijd is het wens van de gemeente om dit vrachtverkeer terug te dringen en de leefkwaliteit in de 

Kooistee te verbeteren. Dit staat als zodanig ook opgenomen in het huidige collegeprogramma 2018 – 2022. 

In het verleden zijn verschillende oplossingsvarianten voor het vrachtverkeer van Farm Frites opgesteld. 

Bezwaarmakers waren echter van mening dat er onvoldoende rekening is gehouden met belangen van 

derden. In de Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuid-Oost (2019) is een aantal alternatieve tracés opgenomen, 

met de kanttekening dat nader onderzoek, in de vorm van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

(MKBA) zou volgen.  Hierbij heeft de raad bij de vaststelling van de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost op 

18 april 2019 door middel van een motie aangegeven dat tijdens dit MKBA-traject alle denkbare varianten 

op dezelfde wijze moeten worden beoordeeld en geen van de in de Gebiedsvisie opgenomen tracés 

uitgangspunt mag zijn. 

Door de inzet van de MKBA methodiek drukken wij de belangen in geld uit, waarmee we aangeven welke 

oplossing de meest maatschappelijke meerwaarde creëert. 

 

 
Figuur 1: De vrachtwagenbewegingen van en naar Farm Frites  
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2 Probleemanalyse en doelstelling 

2.1 Probleemanalyse 

In de huidige situatie ondervinden de bewoners in de Kooistee verschillende soorten hinder, zoals 

geluidshinder, trillinghinder en verkeershinder van het vrachtverkeer dat voornamelijk afkomstig is van Farm 

Frites. Hierdoor neemt de leefbaarheid in de omgeving af. Farm Frites is voornemens om de productie te 

verhogen waarmee zij het maximaal vergunde aantal vrachtwagenbewegingen zullen gaan gebruiken. De 

probleemstelling is als volgt geformuleerd:  

 

 

“Hoe kan (de toename) in aan- en afvoer van goederen van en naar Farm 

Frites het best worden ingepast in de gemeente Hellevoetsluis?” 
 

 

2.2 Doelstelling 

De problematiek in Hellevoetsluis is verkeerskundig van aard, maar kent raakvlakken met onder andere de 

leefbaarheid waardoor de doelstelling een bredere context kent. Het doel van het project is om te komen tot 

een oplossingsvariant met de grootste maatschappelijke meerwaarde voor Hellevoetsluis. Het 

nulalternatief1 vormt tevens een alternatief en nemen we mee in het onderzoek.  

 

2.3 Proces 

Om dit doel te bereiken, doorloopt het proces de volgende stappen: 

0. Documentanalyse 

1. Enquête 

2. Probleemanalyse formuleren; 
3. Longlist van scenario’s opstellen; 
4. Integraal afwegingskader (1e filter) opstellen; 
5. Besluitvorming 3 varianten (gemeenteraad); 
6. Uitwerken 3 scenario’s tot schetsontwerpen; 
7. Kosten-batenanalyse uitvoeren;  
8. Besluitvorming, communiceren en rapporteren. 

Met deze aanpak filteren we vanuit een brede opzet naar een voorkeursalternatief.  

 

Procesbeschrijving 

Ten behoeve van dit Plan van Aanpak is een (voorlopige) probleemanalyse opgesteld. Alvorens we starten 

met op het opstellen van de longlist van scenario’s laat de gemeente in samenwerking met een externe 

partij een enquête uitvoeren2. Daarbij wil de gemeente via inwonersconsultatie inzicht krijgen over hoe 

inwoners van Hellevoetsluis het huidige vrachtverkeer van en naar het bedrijf Farm Frites ervaren. Daarbij 

gaat specifieke aandacht uit naar de ervaringen van aanwonenden van de huidige tracés. De uitkomst van 

de enquête kan de gemeente gebruiken om haar keuze inhoudelijk te onderbouwen en de probleemanalyse 

eventueel bij te sturen. 

 

                                                      
1 Het nulalternatief is de huidige situatie met autonome ontwikkelingen. Dit noemen we ook wel de referentiesituatie. 
2 Deze enquête voert een derde partij uit en is geen onderdeel van de opdracht van RHDHV. 
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Met inachtneming van de uitkomst van de enquête starten we vervolgens met een longlist van 

oplossingsrichtingen die we aan de hand van een integraal afwegingskader inkorten tot drie te onderzoeken 

alternatieven. Deze drie alternatieven legt het college voor aan de gemeenteraad voor om nader te 

onderzoeken volgens de MKBA-methodiek. Uit dit onderzoek komt een voorkeursalternatief dat we 

uitwerken tot schetsontwerpniveau inclusief een indicatieve kostenraming. Gedurende dit hele proces is het 

cruciaal om stakeholders (zoals omwonenden en andere belanghebbenden) te betrekken. Daarom starten 

we het project met het zoeken van samenwerking met deze partijen.   
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3 Stakeholderanalyse 

Het doel van deze stakeholderanalyse is om een algemene omgangs-/benaderingsstrategie per stakeholder 

te bepalen, zodat stakeholders op een goede manier betrokken zijn bij het proces van de MKBA. De 

voorliggende stakeholderanalyse maakt inzichtelijk welke vorm van omgang/benadering de gemeente 

Hellevoetsluis op hoofdlijnen hanteert richting de geïdentificeerde stakeholders. De gemeente maakt 

gedurende het MKBA-project tot aan besluitvorming door de raad daarbij onderscheidt tussen de fase buiten 

en binnen de formele besluitvorming. In hoofdstuk 4  lichten we het participatieproces verder toe.  

3.1 Toelichting typen stakeholders 

Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van type actoren (stakeholders) die in beeld zijn voor het project 

MKBA. Onder een actor wordt een groep of individu verstaan die een bepaald belang of betrokkenheid heeft 

bij het project. 

 

Beïnvloeders 
Stakeholders die formeel of informeel invloed uitoefenen op het 

project MKBA en de belangen van een groep vertegenwoordigen; 
(georganiseerd) 

Beslissers 
Stakeholders die beslissingen nemen over het project MKBA 

(bestuurlijk) 

Leveranciers/uitvoerders 
Stakeholders die een rol spelen bij de totstandkoming van de MKBA 

of kennis kunnen leveren (intern, professioneel)  

Gebruikers/ afnemers 
Stakeholders die worden geraakt door de gevolgen van het project 

MKBA (extern, individueel) 

 

3.2 Toelichting participatievormen 

De geïdentificeerde stakeholders in deze stakeholderanalyse zijn geordend op belangen en de mate waarin 

we partijen betrekken. Om de stakeholders te categoriseren naar de geschikte participatievorm hanteren 

we in de voorliggende analyse de volgende mogelijke omgangs-/benaderingsstrategieën :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informeren 
Deze benadering geldt voor stakeholders van wie de gemeente er op rekent dat 

zij geïnteresseerd zijn  in de toekomst van het vrachtverkeer van Farm Frites.  De 
gemeente informeert ze over de voortgang van het proces. 
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Raadplegen 

Deze benadering geldt voor stakeholders die de gemeente ziet als  
gesprekspartners; zij worden geconsulteerd. De input van deze stakeholders 
neemt de gemeente mee in het proces, maar is voor de Gemeente 
Hellevoetsluis niet bindend. Gemeente Hellevoetsluis informeert deze 
stakeholders over de manier waarop zij hun belangen meeweegt. 

Meewerken 

Deze rol geldt voor stakeholders die ook inhoudelijk meewerken aan de 
totstandkoming van het eindproduct. De gemeente ziet ze als  
samenwerkingspartners die door hun bijdrage bindende invloed kunnen 
hebben op de inhoud van het eindproduct. 

Meebeslissen Deze wijze van participeren geldt voor stakeholders die een (mee)beslissende 
stem hebben in het traject van het project of in de besluitvorming over de 
uitkomst van de MKBA. 

 

3.3 Stakeholders MKBA Hellevoetsluis 

Figuur 2 en 3 geven de stakeholders weer die voor het project MKBA van belang zijn. Daarin zijn tevens de 

typen stakeholders en participatievormen, zoals we die hiervoor beschreven, terug te vinden. De 

stakeholderanalyse is een dynamisch proces en zal gedurende het project wijzigen. Daarmee kunnen de 

participatievormen per stakeholder ook wijzigen per fase. Dit is mede afhankelijk van de te onderzoeken 

oplossingsrichtingen. De gemeenteraad en het College van B&W van Hellevoetsluis worden gedurende het 

project geïnformeerd over de voortgang van het project, maar hebben tijdens formele besluitvorming de 

beslissende stem. Daarom is in de stakeholderanalyse een onderscheid gemaakt tussen de analyse buiten 

formele besluitvorming (figuur 2) en tijdens formele besluitvorming (figuur 3).  

 

Het overzicht bestaat uit vier kwadranten die de stakeholders per type categoriseren: linksboven de 

beïnvloeders, rechtsboven de beslissers, rechtsonder de gebruikers/afnemers en linksonder de 

leveranciers/uitvoerders. Daarnaast kent het overzicht een ringenstructuur welke correspondeert met de 

participatievormen. Van de buitenste ring naar de binnenste ring zijn dat achtereenvolgens informeren, 

raadplegen, meewerken en meebeslissen. Kortom, hoe centraler de stakeholder gepositioneerd is in het 

overzicht, hoe groter de mate van besluitvorming voor het MKBA-project.  
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Figuur 2: Stakeholderanalyse MKBA Hellevoetsluis buiten de formele besluitvormingsfase 

 
Figuur 3: Stakeholderanalyse MKBA Hellevoetsluis tijdens de formele besluitvormingsfase 
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Hoe we de stakeholders meenemen in het communicatie- en participatieproces lichten we nader toe in 

hoofdstuk 4.  

3.3.1 Beslissers 

Stakeholder Generieke omgangs-/benaderingsstrategie 

Gemeenteraad Hellevoetsluis  Meebeslissen 

College B&W Hellevoetsluis  Meebeslissen 

Wethouder Hellevoetsluis  Meebeslissen 

 

3.3.2 Beïnvloeders 

Stakeholder Generieke omgangs-/benaderingsstrategie 

Stichting Natuurlijk Grasweggebied Raadplegen  

Stichting Natuurbehoud Graswegbos Raadplegen 

Belangenvereniging Den Kouwen Noort Raadplegen 

Naturistencamping NVH Raadplegen 

Agrarische natuurvereniging Natuurlijk 

Voorne-Putten 

Raadplegen 

LTO Raadplegen 

3.3.3 Gebruiker/afnemer 

 

Stakeholder Generieke omgangs-/benaderingsstrategie 

Farm Frites Meewerken/Raadplegen 

Bewoners Molendijk Raadplegen 

Bewoners Kooistee Raadplegen 

Bewoners Hellevoetsluis Raadplegen 

Bewoners Oudenhoorn Raadplegen 

Bewoners Grasweg Raadplegen  

Bewoners Ravenseweg Raadplegen  

Bewoners Noordse Molenweg Raadplegen 

Bewoners Zeedijk Raadplegen 

Grondeigenaren Raadplegen 

Kickersvoet B.V. Raadplegen 
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3.3.4 Leverancier/uitvoerder 

Stakeholder Generieke omgangs-/benaderingsstrategie 

Provincie Zuid-Holland  Raadplegen 

Waterschap Hollandse Delta Raadplegen 

DCMR Raadplegen 

Fietsersbond Informeren 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) Informeren 

Veiligheidsregio Raadplegen 

Politie Informeren en raadplegen 

Stichting Zuid-Hollands Landschap Raadplegen 

Staatsbosbeheer Informeren 
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4 Communicatie- en participatieproces 

Communicatie omtrent het project MKBA met de omgeving is belangrijk om zowel intern als extern 

draagvlak te creëren. Tijdens het gehele proces van de MKBA zetten we in op de relatie met de omgeving, 

waarbij we input van belanghebbenden zorgvuldig overwegen en meenemen in het proces. Daarbij maken 

we onderscheid tussen intern en extern draagvlak. Voor intern draagvlak is de projectgroep opgesteld. Om 

de omgeving zorgvuldig te betrekken bij het project MKBA treden we tijdens het proces meerdere malen in 

overleg met de klankbordgroepen. Onderstaande tabel geeft een eerste overzicht van de leden van de 

projectgroep en klankbordgroepen.  

 

Het project heeft vooral een lokaal effect, het is dus van belang dat lokale stakeholders input leveren voor 

een oplossingsrichting. Daarom kiezen we ervoor om de partijen met een lokaal belang, klankbordgroep 1 

en 2, vroegtijdig te betrekken. Klankbordgroep 3 betrekken we in een later stadium. De klankbordgroepen 

zijn, afhankelijk van de resultaten van de stappen in het project, gedurende het project onderhevig aan 

wijzigingen.  

 
Tabel 1: overzicht leden van de projectgroep en klankbordgroep 

Leden projectgroep 
Leden klankbordgroep 1 

(collectief belang) 

Leden klankbordgroep 2 

(persoonlijk belang) 

Leden 

klankbordgroep 3 

(publiekrechtelijke 

instantie) 

Ambtelijk team 

Hellevoetsluis 

Stichting Natuurlijk 

Grasweggebied 

Bewoners Kooistee, 

Hellevoetsluis, 

Oudenhoorn, Ravenseweg, 

Grasweg, Molendijk en 

Noordse Molenweg 

Provincie Zuid-Holland 

Royal HaskoningDHV 
Stichting Natuurbehoud 

Graswegbos 
Kickersvoet B.V. 

Waterschap Hollandse 

Delta 

 
Belangenvereniging Den 

Kouwen Noort 
Grondeigenaren DCMR 

 Naturistencamping Farm Frites Veiligheidsregio 

 LTO    

 Natuurlijk Voorne-Putten   

 

De projectgroep bestaat uit verschillende expertises en disciplines die gedurende het project nodig zijn om 

alles fases te doorlopen. Hierbij maken we onderscheid tussen een kernteam en aanvullende expertises. 

Het kernteam is aanwezig bij alle voortgangsoverleggen en de aanvullende expertises zetten we in bij 

specifieke onderdelen in het project. Tabel 2 geeft een overzicht van het kernteam en de aanvullende 

expertises.  

 
Tabel 2: overzicht leden van de projectgroep: kernteam en aanvullende expertise 

Kernteam Overige expertise 

Projectmanager (Gemeente) MKBA-specialist (RHDHV) 

Projectleider (RHDHV) Landschapsarchitect (RHDHV) 

Communicatieadviseur (Gemeente) Projectleider Kickersbloem (Gemeente) 
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Planoloog (RHDHV) Jurist (Gemeente) 

Verkeerskundige (Gemeente) 
Beleidsmedewerker Economische zaken 

(Gemeente) 

Stedenbouwkundige (Gemeente) Beleidsmedewerker duurzaamheid (Gemeente) 

RO-adviseur (Gemeente) ) Ecoloog (gemeente) 

 DCMR (namens gemeente) 

 Overigen ((namens) gemeente en/of RHDHV) 

 

Wegens de landelijk geldende maatregelen omtrent het coronavirus is het niet tot nauwelijks mogelijk om 

bijeenkomsten fysiek te organiseren. Daarom maken we gebruik van digitale middelen om zowel intern als 

extern draagvlak te creëren.  

 

Figuur 3 geeft het proces weer en de momenten waarop we met de projectgroep en klankbordgroep in 

overleg treden. Boven en onder het schema is aangegeven wat zowel intern als extern de behaalde 

resultaten per stap zijn. Per moment bepalen we wat de meest geschikte digitale methode is om het doel 

van de bijeenkomst te behalen. Voor plenaire en meer informatieve bijeenkomsten met grote groepen is 

Teams Live Event een geschikt programma om de bijeenkomst voor te organiseren. Wanneer meer 

interactie nodig is, zoals bij de werksessies in kleine groepen, is een Teams-meeting meer geschikt. Een 

overzicht van de bijeenkomsten en doelen is weergegeven in tabel 3.   

 

Om de klankbordgroepen verder te inventariseren en een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, doorlopen 

we volgende stappen: 

 

Algemeen informatie 

1. De gemeente verzorgt de publicatie over de MKBA op de gemeentelijke site, in het huis-aan-

huisblad en het versturen van een brief aan belanghebbenden.  

2. De gemeente zet de MKBA als project op de gemeentelijke website, zodat alle informatie voor 

iedereen centraal zichtbaar en herleidbaar is. 

  

 Plenaire informatiebijeenkomst 

3. Belangstellenden melden zich bij de gemeente aan voor de eerste informatiebijeenkomst. Hierbij 

vragen we geïnteresseerden naar hun motivatie om deel te nemen aan de informatieavond, zodat 

we eventuele bespreekpunten kunnen behandelen tijdens de informatiebijeenkomst. Per mail krijgt 

een aanmelder dan een link voor onlinebijeenkomst en een toelichting over het MKBA-traject. De 

link stelt RHDHV beschikbaar.  

4. De eerste bijeenkomst is een informatieve, plenaire avond (via Teams Live Event), waarbij zowel 

de gemeente als RHDHV een toelichting geven op de voorgeschiedenis, stand van zaken, de 

werking van een MKBA, het (formele) proces en de verdere uitwerking. Via de chat kunnen 

aanwezigen vragen stellen.  

5. RHDHV maakt van de gestelde vragen een lijst, welke de gemeente en RHDHV voorzien van 

antwoorden. Deze lijst en de opname van de avond publiceert de gemeente op de gemeentelijke 

projectwebsite. De niet aanwezigen kunnen dan alsnog kennis nemen van de 

informatiebijeenkomst. 

 

Klankbordgroepen  

6. Aanmeldingen voor de klankbordgroepen komen bij de gemeente binnen. Bij de aanmelding vragen 

we naar de motivatie om deel te nemen, hun belang, hun woonadres en oplossingsrichtingen waar 
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zij aan denken. Met deze informatie stellen we een zo evenwichtig mogelijke klankbordgroep 

samen, zodat alle belangen zijn vertegenwoordigd.  

7. Vervolgens organiseren we tijdens aparte een online-meeting (via Teams) de werksessies met de 

klankbordgroepen. Hierbij gaan we uit van één werksessie per klankbordgroep. Samen 

brainstormen over oplossingen kan bijvoorbeeld in Whiteboard of Miro en via Mentimeter kunnen 

betrokkenen stemmen op voorkeuren voor keuzes of ontwerpoplossingen. Personen buiten de 

klankbordgroepen kunnen voorafgaand aan de werksessie op de projectwebsite ook alternatieve 

oplossingen aandragen. Deze bespreken we tijdens de werksessies met de klankbordgroepen. 

 

Plenair: uitkomsten klankbordgroepen  

8. De uitkomsten van de werksessies bespreken we plenair (via Teams Live Event) inclusief alle 

klankbordgroepen. Daarbij geven we aan hoe we van de longlist aan alternatieven naar een shortlist 

werken. Deze bijeenkomst werkt hetzelfde als de eerste plenaire bijeenkomst. Belangstellenden 

moeten zich aanmelden. 

 

Werksessie afwegingskader met klankbordgroepen  

9. Vervolgens vragen we aan de klankbordgroepen en bewoners wat ze belangrijk vinden om de 

alternatieven aan te toetsen. Dit verloopt net als de eerste werksessie. De uitkomst hiervan vormt 

het afwegingskader voor de longlist. Door middel van expert judgement bepalen wij welke 

alternatieven het meest kansrijk zijn om middels de MKBA-systematiek te onderzoeken.  

10. De uitkomst van punt 9 presenteren we plenair. Deze bijeenkomst werkt hetzelfde als de eerste 

plenaire bijeenkomst. Belangstellenden moeten zich aanmelden. 

 

Besluitvorming 

11. De uitkomst van punt 9 en 10 gaat het traject van de bestuurlijke besluitvorming in. Daarbij kan de 

gemeente ervoor kiezen de uitkomst in het kader van inspraak ter inzage te leggen. 

 

Formele besluitvorming 

Het project MKBA is gevoelig en behoeft daarom extern, maar ook intern aandacht voor het werken aan 

draagvlak. Gedurende het gehele proces wordt de wethouder, het college en de gemeenteraad nauw 

betrokken. Tussentijdse documenten (PvA, longlist, multicriteria-analyse, shortlist, schetsontwerpen, MKBA 

en voorkeursalternatief) koppelen we terug naar de wethouder. Waar nodig schuift de wethouder aan bij 

een voortgangsoverleg van het kernteam. De wethouder bepaalt welke producten aan het college worden 

gepresenteerd. De gemeenteraad wordt gedurende het proces twee keer benaderd voor formele 

besluitvorming: een keer ter vaststelling van de shortlist die wordt opgesteld aan de hand van de 

multicriteria-analyse en een keer ter vaststelling van het voorkeursalternatief met kostenraming. Waar nodig 

wordt de gemeenteraad ook tussentijds geïnformeerd. Ook zijn de gemeenteraadsleden welkom als 

toehoorder bij de plenaire bijeenkomsten.  
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Figuur 3: processchema communicatie en participatie   
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Tabel 3: overzicht bijeenkomsten en doel per bijeenkomst 

Projectfase Bijeenkomst met Doel bijeenkomst 

Fase 1 

Stap 1 

probleemanalyse 

Projectgroep Bespreken concept PvA 

Klankbordgroep Presenteren PvA, opdracht en kennismaking (plenair) 

Stap 2 longlist 

scenario’s 

Projectgroep Voorbereiden klankbordgroepoverleg 

Klankbordgroep Werksessie longlist scenario’s (in groepen) 

Projectgroep Bespreken uitkomsten werksessie klankbordgroep 

Stap 3 afwegingskader 

Projectgroep 
Delen en toetsen afwegingskader, voorbereiden 

klankbordgroepoverleg  

Klankbordgroep 
Terugkoppeling uitkomsten longlist (plenair), werksessie 

afwegingsaspecten MKBA (in groepen) 

Projectgroep 
Bespreken uitkomsten werksessie klankbordgroep en 

vaststellen afwegingskader 

Stap 4 besluitvorming Klankbordgroep Presenteren 3 alternatieven en afwegingskader (plenair) 

Fase 2 

Stap 5 uitwerken 

scenario’s tot 

schetsontwerpen 

Projectgroep 
Bespreken schetsontwerpen 3 alternatieven en 

voorbereiden klankbordgroep 

Klankbordgroep 
Presenteren schetsontwerpen 3 alternatieven en 

vervolgstappen 

Projectgroep 
Verwerken opmerkingen klankbordgroep en definitief 

maken schetsontwerpen 

Stap 6 kostenbaten 

analyse 

Projectgroep Voorbereiden klankbordgroepoverleg 

Klankbordgroep Individuele gesprekken om effecten te identificeren 

Projectgroep 
Bespreken uitkomsten MBKA en voorbereiden 

klankbordgroepoverleg 

Klankbordgroep Presenteren resultaten MKBA 

Stap 7 rapportage en 

besluitvorming 

Projectgroep 
Bespreken concept rapportage en voorkeursscenario, 

voorbereiden klankbordgroepoverleg 

Klankbordgroep 
Presenteren concept rapportage en concept 

raadvoorstel 

Projectgroep Voorbereiden besluitvorming 

Klankbordgroep 
Terugkoppeling nota van beantwoording concept 

raadsvoorstel 
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Onderstaand overzicht geeft een greep uit de digitale middelen weer die we kunnen inzetten gedurende het 

proces.  

 
Tabel 4: overzicht digitale middelen per doel van bijeenkomst 

Doel bijeenkomst Digitaal middel 

Klankbordgroepen 
Bijeenkomst via Teams of Clickmeeting met ondersteuning van 

WhiteBoard (Teams) of Miro  

Informatieavonden Webinar via Teams Live Event, Zoom of Clickmeeting 

Discussiëren over ontwerpen / kaarten ArcGIShubs / digitaal platform 

Stemmen op flip-over (incl. visualisaties) Miro 

Samen brainstormen/workshop Miro, Microsoft Whiteboard (onderdeel van Microsoft Teams) 

 

  

https://mural.co/
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5 Huidige en toekomstige situatie 

5.1 Nulalternatief 

In de methodiek van de MKBA vergelijken we de alternatieven met het nulalternatief. Met het nulalternatief 

wordt de huidige situatie inclusief alle autonome ontwikkelingen beschouwd. Een ontwikkeling wordt als 

autonoom beschouwd als daarover een ruimtelijk besluit is genomen. De effecten van de 

projectalternatieven beoordelen we ten opzichte van het nulalternatief. 

5.2 Autonome ontwikkelingen 

Hierna beschrijven we de voor het project MKBA Hellevoetsluis relevante autonome ontwikkelingen. Deze 

autonome ontwikkelingen zijn daarmee onderdeel van het nulalternatief.  

5.2.1 Bedrijventerrein Kickersbloem 3 

In oktober 2004 heeft de gemeenteraad van Hellevoetsluis de Structuurschets Kickersbloem 3 vastgesteld. 

Op basis van deze Structuurschets heeft de gemeenteraad de ontwikkellocatie van het nieuwe 

bedrijventerrein aangewezen èn het startsignaal gegeven voor ontwikkeling. 

 

De aangewezen ontwikkellocatie is opgenomen in de vastgestelde gemeentelijke Structuurvisie en in het 

provinciaal beleid. Tevens is in het stedenbouwkundig plan Kickersbloem, welke op 28 februari 2014 door 

het college is geaccordeerd, de visie op de totale ontwikkeling van het bedrijventerrein (circa 93 ha bruto) 

uiteengezet. Verder hebben de gemeente en Kickersvoet B.V. een samenwerkingsovereenkomst 

aangaande Kickersbloem 3 ondertekend. Bovendien geeft de marktbehoefte voor tenminste de komende 

tien jaar ook aanleiding van ontwikkeling van het bedrijventerrein. De gemeente en Kickersvoet B.V. zetten 

zich dan ook in voor realisatie van Kickersbloem 3. 

 

Gezien het voorgaande is een bestemmingsplan opgesteld, dat grotendeels gericht is op de ontwikkeling 

van de eerste fase (circa 50-55 ha netto) van het bedrijventerrein met daarbij behorende infrastructuur 

(nieuwe brug) en landschappelijke inpassing binnen de planperiode van 10 jaar. Door middel hiervan wordt 

een duurzaam bedrijventerrein mogelijk gemaakt, waar een diversiteit aan bedrijven zich kunnen vestigen 

in een groene setting en in gepast samenspel met flora en fauna. Figuur 5 geeft het stedenbouwkundig plan 

weer zoals dat is opgenomen in het bestemmingsplan. Het stedenbouwkundig plan is echter nog aan 

veranderingen onderhevig. 

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

28 april 2021   BG2771TPRP2010011048 16  

 

 
Figuur 5 Voorlopig stedenbouwkundig plan Kickersbloem 3 (bron: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Kickersbloem 3)  

5.2.2 Zonnepark Farm Frites 

Farm Frites wil bijdragen aan de doelstellingen voor duurzame energieopwekking. Daarom neemt de 

initiatiefnemer Zonnepark Oudenhoorn B.V. hierin een actieve rol, door het streven naar de ontwikkeling en 

exploitatie van een zonnepark in Oudenhoorn, gemeente Hellevoetsluis. Het zonnepark zal naar schatting 

circa 50% van de energiebehoefte van Farm Frites kunnen voorzien. De uiteindelijke doelstelling van 

Farm Frites is om in 2030 energieneutraal te zijn. 

 

Deze doelstelling sluit aan bij de doelstelling van de gemeente Hellevoetsluis om in 2025 in totaal 40% 

minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Dit door middel van energiebesparing en het opwekken van duurzame 

energie. Doelstelling is om in 2020 in totaal 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Samen 

met de andere gemeenten op Voorne-Putten is afgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. 
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Figuur 5: Omgevingsvergunning Zonnepark Farm Frites 

5.2.3 Akkerranden 

Ten noordwesten van de kern Oudenhoorn, aan de zuidzijde van de Molenweg, bestaat al jaren het 

voornemen woningbouw te realiseren. Ten behoeve van deze ontwikkeling is op 23 januari 2020 het 

bestemmingsplan Akkerranden vastgesteld. Het planvoornemen voorziet in de toevoeging van maximaal 

180 woningen ten noordwesten van de kern Oudenhoorn. Oudenhoorn is een kleine kern met een dorps 

karakter. Deze dorpse uitstraling is de leidraad geweest ten aanzien van stedenbouwkundige keuzes, de 

inrichting van de openbare ruimte en de architectuur van de nieuwe woningen. De ambitie is een streekeigen 

nieuwe woonwijk op deze locatie te realiseren. 
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Figuur 3: Bestemmingsplan De Akkerranden 

 

5.2.4 Molendijk 62 

De eigenaar van de gronden met daarop de woning Molendijk 62 is voornemens om in de toekomst de 

gronden te verkopen ten behoeve van de ontwikkeling van drie vrije kavels. In 2017 heeft de gemeente 

Nissewaard aangegeven medewerking te verlenen aan deze ontwikkeling. Sinds 1 januari 2018 hoort de 

kern Oudenhoorn echter bij de gemeente Hellevoetsluis. Daarbij zijn lopende overeenkomsten met derden 

in de kern Oudenhoorn ook overgedragen aan de gemeente Hellevoetsluis. Omdat de planvorming op 1 

januari 2018 nog niet gereed was, wordt het nu voorliggende plan dan ook procedureel begeleid door de 

gemeente Hellevoetsluis. 

 

Het plangebied is ca. 6.850m2 groot. De bestaande woning wordt gesloopt en het westelijk gelegen groen 

aan de dijk gerooid om hiervoor in de plaats drie vrijstaande woningen te kunnen realiseren. 
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Figuur 4: Bestemmingsplan Molendijk 62 
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6 Alternatieven 


