Toelichting 2e herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie
Vorrinklaan

gemeente: Dordrecht
fase: bestemmingsplan
datum: november 2011
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HOOFDSTUK 1 Inleiding
Er zijn plannen ontwikkeld voor de vervanging van voormalige schoolbebouwing door woningen op 2
percelen aan de Vorrinklaan.
Door Forta uit Zwijndrecht is in samenwerking met GN Bouw te Dordrecht een planontwikkeld om op
het perceel Vorrinklaan 3-5 de voormalige schoolbebouwing van het Da Vinci College te vervangen
door 2 gebouwen van 5 lagen, waarin in totaal 58 wooneenheden voor ouderen worden
ondergebracht. De wooneenheden zijn bedoeld voor vitale ouderen die op zichzelf kunnen en willen
wonen, maar die ook indien nodig ter plaatse zorg kunnen ontvangen.
Door Dudok Projectontwikkeling uit Dordrecht is een plan ontwikkeld om op het perceel Vorrinklaan 7
het voormalige schippersinternaat dat onderdeel uitmaakte van het Wartburgcollege te vervangen
door 29 grondgebonden woningen.
Het geldende bestemmingsplan Crabbehof-Zuidhoven kent aan de bovengenoemde gronden een
bestemming “Maatschappelijke doeleinden”toe. Binnen deze bestemming zijn eengezinshuizen en
woningen voor ouderen, waarbij de zorgverlening niet het primaat heeft, niet toegestaan. De plannen
zijn derhalve in strijd met het vigerende bestemmingsplan.
De plannen passen echter binnen het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in de Stedelijke
Structuurvisie en de wijkvisie Crabbehof. Om deze reden is het college van burgemeester en
wethouders bereid om via een bestemmingsplanherziening de beoogde ontwikkelingen mogelijk te
maken. Het onderhavige bestemmingsplan is hiervan het resultaat.

Fig. 1 Ligging plangebied binnen de gemeente
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HOOFDSTUK 2 Plangebied
2.1 Ligging en begrenzing
Het plangebied wordt begrensd door:
- de Bosstraat in het noorden;
- de Vorrinklaan in het oosten;
- de Henri Polakstraat in het Zuiden; en
- de erfgrens van de percelen Abraham Kuyperweg 66-192 in het westen.

Fig.2: Plangebied en omgeving

2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied
De wijk Crabbehof heeft een typisch naoorlogse stedenbouwkundige structuur en bouwstijl, met een
groot percentage verouderde portieketagewoningen en (goedkope) sociale woningen. In de wijk staan
veel woningen voor specifieke doelgroepen, zoals de Foyer (jongeren), de Klockelaar en de Zephyr
(ouderen), verpleeg- en verzorgingshuis Crabbehoff en focuswoningen voor gehandicapten. Er zijn
veel voorzieningen voor ouderen. De huidige (goedkope) woningvoorraad biedt volop mogelijkheden
voor (her)starters op de woningmarkt, maar doorstroommogelijkheden naar een grotere of betere
woning zijn nauwelijks aanwezig.
Crabbehof (inclusief Zuidhoven) telt in totaal 4.226 woningen, waarbij drie kwart van de woningen een
huurwoning betreft. Daarnaast bestaat het overgrote deel van de woningvoorraad uit meergezinswoningen (83%), waarvan 55% behoort tot de sociale woningvoorraad. De wijk beschikt over zeer
goede voorzieningen, waaronder drie scholen, een winkelcentrum, een bibliotheek, sportverenigingen,
een buurthuis, een totaal vernieuwde speeltuin, een servicepunt voor ouderen en een wijkpark.
Kenmerkend voor de wijk zijn het grote aantal woningen/wooncomplexen voor bijzondere
doelgroepen, waaronder de Foyer (voor jongeren), de Klockelaar (voor ouderen), het verpleeg- en
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behandelcentrum Crabbehof en zogenaamde focuswoningen (voor gehandicapten). Een bijzonder
cultuurhistorisch element in de wijk is het kasteel Crabbehof gelegen in het park.
De wijk telt nu ruim 7000 inwoners. De leefstijl is in de hele wijk eenduidig; Het zijn vooral de
groepsgeorienteerden, verankerden en terugtreders, die in Crabbehof wonen. De ervaring is dat
bewoners wel bereid zijn gezamenlijke activiteiten te ondernemen en dat een aantal
leefbaarheidsprojecten erg succesvol zijn. Voor de toekomstige ontwikkeling is het belangrijk de
huidige leefstijlen te behouden en te investeren in de versterking van homogene woonmilieus.
Op het perceel Vorrinklaan 3-5 bevindt zich een schoolgebouw van overwegend 3 bouwlagen (ca. 10
m). Op het perceel Vorrinklaan 7 bevindt zich momenteel een L-vormig gebouw, waarvan het zuidelijk
deel een bouwhoogte van 6 m en het haaks hier op geplaatste bouwdeel een bouwhoogte van 10 m
heeft. De rand van het perceel is dicht begroeid, zodat het terrein tamelijk ontoegankelijk is.

Afb.3. Plangebied en directe omgeving
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HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen
3.1 Rijksbeleid
3.1.1 Nota Ruimte
Op 23 april 2004 is de Nota Ruimte, het derde deel van de PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid ofwel de
regeringsbeslissing, vastgesteld. Hierin is het nationaal ruimtelijk beleid voor de periode 2004 tot 2020
met een doorkijk naar 2030 op hoofdlijnen vastgelegd, dat voorheen in de afzonderlijke nota's - Vijfde
Nota over de Ruimtelijke Ordening, het Tweede Structuurschema Groene Ruimte (SGR2) en het
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) - was opgenomen. De nota bevat geen concrete
beleidsbeslissingen, maar stelt een aantal beleidsdoelen als leidraad voor de ontwikkelingen in de
komende periode.
Hoofddoel is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. Specifiek richt het
rijksbeleid zich op:
*
versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; met name door
voldoende ruimte te reserveren voor de ontwikkeling van bedrijven in (groot)stedelijk gebied;
*
krachtige steden en een vitaal platteland; investeren in leefbaarheid en veiligheid;
*
borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke (natuur-, landschappelijke
en cultuurhistorische) waarden;
*
borging van de veiligheid; aandacht voor de waterproblematiek en externe
veiligheidsaspecten.
Het beleid met betrekking tot de basiskwaliteit van steden, dorpen en bereikbaarheid kent vier pijlers:
*
bundeling van verstedelijking en economische activiteiten;
*
bundeling van infrastructuur;
*
aansluiting van Nederland op de internationale netwerken van luchtvaart en zeevaart;
*
borging van milieukwaliteit en externe veiligheid.
Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het rijk uit van de bundelingsstrategie. Er wordt
optimaal gebruik gemaakt van de ruimte die in het bestaande bebouwde gebied aanwezig is en er
wordt ruimte geboden aan gemeenten om te kunnen bouwen voor de eigen bevolkingsgroei. Daarbij
wordt de infrastructuur optimaal benut, het groen in en om de stad in samenhang met het bebouwd
gebied verder ontwikkeld en aangesloten op het watersysteem. Bundeling in steden en dorpen maakt
het mogelijk functies bij elkaar te brengen, waardoor het draagvlak voor voorzieningen ondersteund
wordt en arbeid, zorgtaken en ontspanning beter te combineren zijn.
Het plan voor de wijzing van de voormalige schoolbebouwing in woningbouw voorziet in een optimaal
ruimtegebruik en is derhalve niet in strijd met de Nota Ruimte.
3.1.2 Nota Mobiliteit
De Nota Mobiliteit is het nationale verkeers- en vervoersplan dat doelen en kaders voor het verkeersen vervoersbeleid voor de middellange termijn (tot 2010) en lange termijn (tot 2020) beschrijft. De
Nota Mobiliteit bevat maatregelen voor een sterke economie, een veilige samenleving, een goed
leefmilieu en een aantrekkelijk Nederland. De samenhang tussen ruimte, verkeer en vervoer en
economie wordt op ieder niveau (gemeentelijk, regionaal, nationaal en Europees) vergroot. De Nota
Mobiliteit werkt deze uitgangspunten nader uit. Een aantal van deze uitgangspunten is:
.
Sterkere economie door de bereikbaarheid te verbeteren.
.
Groei van verkeer en vervoer mogelijk maken.
.
Betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid van deur tot deur.
.
Meer publiek-private samenwerking.
.
Op de korte termijn onderhoudsachterstanden inhalen.
.
Een start maken met een eerlijker vorm van betalen voor mobiliteit.
.
Openbaar vervoer: een gerichte, ambitieuze en integrale benadering.
.
Ruimte voor betrouwbaar, veilig en duurzaam goederenvervoer.
.
De veiligheid permanent verbeteren.
.
Kwaliteit leefomgeving verbeteren.
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Het plan voor de wijzing van de voormalige schoolbebouwing in woningbouw is niet in strijd met de
Nota Mobiliteit.

3.1.3 Vierde Nota Waterhuishouding
De Vierde Nota Waterhuishouding gaat uit van integraal waterbeheer en een watersys-teembenadering.De hoofddoelstelling van de Nota is het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar
land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee
een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd.
Belangrijke elementen hiervan zijn waterbesparende maatregelen in de woning, het afkoppelen van
verhard oppervlak van de riolering, het vasthouden van regenwater in vijvers en in de bodem, en
herwaardering van watersystemen bij de ruimtelijke inrichting van (nieuwe) woongebieden.
Het plan voor de wijzing van de voormalige schoolbebouwing in woningbouw voldoet aan de eisen van
de Vierde Nota Waterhuishouding.

3.2 Provinciaal beleid
3.2.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
De provinciale ruimtelijke structuurvisie, vastgesteld op 2 juli 2010 vervangt het interim-beleid voor de
provinciale ruimtelijke ordening. Het interimbeleid was gebaseerd op onder meer de Provinciale
Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland 2020 (2004), het streekplan Zuid-Holland - Zuid (2000) en de
Nota Regels voor Ruimte (2006).
De kern van de visie is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en diversiteit binnen
Zuid-Holland. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven en een sterke economische
concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid zijn daarbij belangrijke pijlers.
Dit wil de provincie bereiken door het realiseren van een samenhangend stedelijk netwerk en
groenstructuur. Goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon- en werkmilieus in een
aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, landbouw en natuur, zijn daarin kenmerkende
kwaliteiten. In deze structuurvisie kiest de provincie voor een tweeledige sturing, zowel op ruimtelijke
functies als op ruimtelijke kwaliteiten. Dit komt tot uitdrukking in de provinciale belangen. Deze hebben
zowel betrekking op functionele als kwalitatieve aspecten. Deze aspecten worden in beeld gebracht op
een functiekaart en een kwaliteitskaart. Deze kaarten hebben eenzelfde status en vullen elkaar aan.
De functiekaart geeft de gewenste ruimtelijke functies weer die in de structuurvisie zijn geordend,
begrensd en vastgelegd als ruimtelijk beleid tot 2020. De functiekaart is vergelijkbaar met de
voormalige streekplankaarten.Terwijl de functiekaart stuurt op het 'wat en waar', stuurt de
kwaliteitskaart op het 'waar en welke'. Op de kwaliteitskaart zijn zowel de bestaande als de gewenste
kwaliteiten benoemd op een globale, regionale schaal. Op de functiekaart is het plangebied gelegen
binnen het als "stads- en dorpsgebied met hoogwaardig openbaar vervoer" aangegeven gebied. Op
de kwaliteitskaart ligt het gebied binnen het als "stedelijk netwerk" aangegeven gebied.
De provincie Zuid-Holland wil verstedelijking concentreren in en rond de steden in het stedelijk
netwerk. Deze concentratie van stedelijke functies heeft agglomeratievoordelen voor bedrijven,
voorzieningen en detailhandel. Ontwikkeling van nieuwe woon- en werkmilieus in stedelijke gebieden
kan gecombineerd worden met het herstructureren en transformeren van bestaande woon- en
werkmilieus. Gemengde milieus,broedplaatsen en onderwijsvoorzieningen, zorgen voor een betere
voedingsbodem voor de kenniseconomie.
Tot 2020 staan de volgende provinciale belangen centraal:
- Versterken van het stedelijk netwerk en versterken van vitaliteit en diversiteit van stedelijke
centra.
- Optimaal benutten van bestaande ruimte voor economische clusters.
- Verbeteren interne en externe bereikbaarheid.
- Zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief afgestemd aanbod in woonmilieus.
- Voorzien in een gezonde leefomgeving.
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Versterking van het stedelijk netwerk gaat uit van het intensief benutten van ruimte in bestaand
bebouwd gebied door het ruimtegebruik op locaties en infrastructuur beter te benutten. Het provinciaal
belang richt zich op de ambities:
- Bundeling van verstedelijking, infrastructuur, voorzieningen en economische activiteiten
gericht op concentratie en functieafstemming (knopen- en locatiebeleid).
- Stedelijke detailhandelstructuur versterken.
- Culturele en toeristische voorzieningen versterken (stedelijk).
De verstedelijkingsopgave richt zich vooral op het bestaand stads- en dorpsgebied 2010.
Gedifferentieerd ruimtegebruik maakt dit gebied aantrekkelijk voor mensen om te wonen en voor
bedrijven om zich te vestigen. Dit betekent een verdergaande concentratie en intensivering van
stedelijke functies in de stedelijke centra en rond haltes van het Zuidvleugelnet . Er is daarbij
onderscheid gemaakt tussen stedelijk gebied met hoogwaardig openbaar vervoer en het 'overig'
stedelijk gebied. Het eerste gebied valt binnen het invloedsgebied van het Zuidvleugelnet. Dit geldt
niet alleen voor wonen en werken maar ook voor grootschalige voorzieningen (winkels, sport- en
culturele voorzieningen).
Het plan voor de wijzing van de voormalige schoolbebouwing in woningbouw past binnen de uitgangspunten van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.

3.2.2 Verordening Ruimte
Op 2 juli 2010 is de Verordening Ruimte in werking getreden. In deze verordening worden onder meer
ten aanzien van gebieden buiten de bebouwingscontouren, agrarische bedrijven, bedrijventerreinen,
kantoren, detailhandel, gronden binnen de ecologische hoofdstructuur, molenbiotopen en
landgoederenen regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen die een regeling voor deze functies
bevatten, moeten voldoen. De Verordening Ruimte kent uitzonderingen voor bestaande functies, maar
beschouwt bestaande (bouw)rechten in bestemmingsplannen, waar geen gebruik van is gemaakt, in
het algemeen als niet bestaand. Het plan voor de wijzing van de voormalige schoolbebouwing in
woningbouw is niet in strijd met de Verordening Ruimte.

3.2.3 Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de Provincie Zuid-Holland
De Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (CHS) geeft een overzicht van de
cultuurhistorische kenmerken en waarden in Zuid-Holland. De CHS bestaat uit kaarten voor de drie
onderdelen van de cultuurhistorie: archeologie, historische stedenbouw en historisch landschap. Ieder
onderdeel bestaat uit twee kaarten die inzichtelijk maken wat in Zuid-Holland cultuurhistorisch van
belang is en waarom:
- de kenmerkenkaart, waarop de kenmerkende nederzettingspatronen, landschapspatronen en de
archeologische opbouw van het landschap zijn weergegeven;
- de waardenkaart, waarop de waardevolle structuren van de kenmerkenkaart zijn gewaardeerd.
Deze cultuurhistorische kenmerken en waarden vormen de input bij processen van culturele
planologie.
Het plangebied staat op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de Provincie Zuid Holland niet
specifiek aangeduid.

3.3 Regionaal beleid
3.3.1 Wonen
De Drechtsteden hebben in de 2009 vastgestelde Woonvisie, de nota Spetterend wonen in de
Drechtsteden, de ambitie uitgewerkt om in 10 jaar tijd 10.000 à 12.000 woningen in de regio te
bouwen. Daarvoor is een gedifferentieerd programma opgesteld dat verspreid over verschillende
woonmilieus tot stand moet komen. Met dit programma wordt tegemoet gekomen aan de
verschillende woonwensen van de bewoners en wordt een bijdrage geleverd aan de
kwaliteitsverbetering van de regio.
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Het motto van de Drechtsteden in de nota Spetterend wonen in de Drechtsteden is:
•
Kwaliteit verbeteren
•
Toevoegen wat ontbreekt
•
Nú doen wat nú moet
In de nieuwe woonvisie hebben de Drechtsteden afgesproken om de kwaliteit van wonen in de regio
nog meer te verbeteren. Dit willen ze onder andere doen door het realiseren van aantrekkelijke
woonmilieus en het kwalitatief verbeteren van het woningaanbod. Alle nieuwe woningen die worden
gebouwd moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit. Concreet betekent dit meer woningen
voor de hogere inkomensgroepen en meer woningen geschikt voor ouderen. Naast nieuwbouw wordt
de aandacht meer gericht op de bestaande woningen en de bestaande wijken.
In de regionale Woonvisie is het gebied benoemd als stadswijk. De hoofdfunctie is wonen. De
gemeente heeft de ambitie om 400 à 500 grondgebonden woningen en 300 à 400 appartementen in
het stadswijkmilieu toe te voegen.
Het plan voor de wijzing van de voormalige schoolbebouwing in woningbouw past binnen de
Woonvisie. .
Intussen is de afzet van woningen als gevolg van de economische crisis moeilijker geworden.
Regionaal wordt aan voorstellen gewerkt om het planaanbod te verminderen en om nieuw planaanbod
te vermijden. Aan de Vorrinklaan betreft het projecten in de sociale huursector. Daarmee er geen
afzetproblemen zijn te verwachten en is realisatie van de projecten geen probleem.

Fig. 4. Kaart Woonvisie
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3.4 Gemeentelijk beleid
3.4.1 Structuurvisie 2020
De gemeenteraad van Dordrecht heeft op 7 april 2009 de Structuurvisie Dordrecht 2020 vastgesteld.
In de structuurvisie wordt de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Dordrecht tot 2020
aangegeven. Hierbij wordt ingezet op een kwaliteitsslag op alle niveaus en gebieden: wonen, werken,
voorzieningen, duurzame recreatie en natuur.
De komende jaren wordt de nadruk gelegd op het realiseren van een kwaliteitssprong ter verbetering
van het woon- en vestigingsklimaat. De focus ligt hierbij op veranderingen in de bestaande stad, zoals
herstructureringsoperaties, (onconventionele) transformatie van oude bedrijventerreinen,
verdichtingsprojecten en kwalitatieve toevoegingen in de woonmilieus en het voorzieningenniveau.
Door een zo'n optimaal mogelijk gebruik van de aanwezige ruimte binnen de stedelijke contour wordt
het landschap en de natuur buiten de stad behouden.
In de structuurvisie wordt het plangebied niet specifiek benoemd; wel wordt de wijk Crabbehof
aangemerkt als stadswijk. Woningbouw wordt hier gekenmerkt door een relatief hoog aandeel
etagebouw. De wijk Crabbehof maakt samen met Wielwijk onderdeel uit van het
herstructureringsopgave Dordt-West. Deze opgave moet er toe leiden dat in totaal vier verschillende
woonmilieus in Crabbehof te onderscheiden zijn. Zo is daar de Levensloopwijk voor senioren, de
Springplank voor (her)starters, de Gezinswijk en de Westrand, voor wonen in een groene, waterrijke
omgeving. Deze woonmilieus zijn richtinggevend voor de ontwikkeling van wonen na 2015.
Het plan voor de wijzing van de voormalige schoolbebouwing in woningbouw past binnen de
Sructuurvisie.
3.4.2 Wijkvisie Kansen voor Crabbehof (2006)
In de wijkvisie kansen voor Crabbehof uit 2006 wordt voorgesteld eerst aan de slag te gaan met een
sociaal programma, om het leven in de wijk prettig te maken. Tot nu toe zijn er weinig nieuwe
woningen gebouwd. Het grootschalig slopen en bouwen van nieuwe woningen staat pas gepland na
2015. In de visie is aangegeven dat de gebouwen binnen het plangebied hun onderwijsbestemming
hebben verloren. Ten tijde van het opstellen van de Nota “Dordt Spreekt”, in 1996, is het vervallen van
de onderwijsfunctie voor deze locatie al voorzien en is deze als toekomstige woningbouwlocatie
aangewezen. Sindsdien is dit standpunt, vanwege een mogelijk nieuwe claim van onderwijs, meerdere
malen heroverwogen. Inmiddels is duidelijk dat er vanuit het onderwijs geen claim op de
schoollocaties binnen het plangebiedm eer zullen komen, zodat herontwikkeling ten behoeve van
woningbouw het meest wenselijk is.
Op dit moment wordt gewerkt aan het vernieuwen van de wijkvisie. De nieuwe wijkvisie zal in 2011
klaar zijn. In de wijkvisie staat in grote lijnen hoe de wijk zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen.
Eventuele sloop en nieuwbouw van woningen is hierbij natuurlijk een belangrijk onderwerp. Daarnaast
worden ook zaken als leefbaarheid en schoon, heel en veilig in de visie opgenomen. De
planontwikkeling past binnen de wijkvisie.
3.4.3 Verkeer en Vervoer
Op 6 september 2005 heeft de gemeenteraad het beleidsvoornemen van het Mobiliteitsplan Dordrecht
vastgesteld. Het Mobiliteitsplan Dordrecht (MPD) beoogt een antwoord te bieden op de opgaven die
vanuit een toenemende (auto)mobiliteit op Dordrecht af komen. Vanuit de vaak tegengestelde
belangen van bereikbaarheid en leefbaarheid wordt gestreefd naar gebiedsgericht maatwerk. De
hoofddoelstelling van het mobiliteitsplan is het verbeteren van de bereikbaarheid en het handhaven
van de leefbaarheid.
Het plangebied wordt ontsloten vanaf de Vorrinklaan en Abraham Kuyperweg. De Abraham
Kuyperweg geeft via de Talmaweg aansluiting op de op de Galileïlaan/S.M. Hugo van Gijnweg. Via het
netwerk van gebiedsontsluitende wegen zoals de Laan der Verenigde Naties kunnen de overige
stadsdelen van Dordrecht, de rijksweg A16 en de Randweg Dordrecht (N3) bereikt worden. De
ontsluiting van het plangebied is goed voor het gemotoriseerd verkeer. De interne verkeersstructuur
van de wijk is zodanig van opzet dat een goede en directe ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer
aanwezig is en binnen de wijk wordt het verblijfskarakter met een 30 km/h-regime benadrukt. De
interne wegenstructuur is op basis van de principes van het concept “Duurzaam Veilig” vormgegeven
en ingericht.
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Het plangebied is voor fietsverkeer goed bereikbaar vanaf de interne fietsstructuur in Dordrecht en de
regionale fietsstructuur. Voor voetgangers zijn goede, veilige en directe voetgangersvoorzieningen
binnen de wijk gerealiseerd. Fietsers zullen conform de uitgangspunten van het concept “Duurzaam
Veilig” op de 30 km/h-wegen, voornamelijk gemengd met het gemotoriseerde verkeer worden
afgewikkeld.
Per openbaar vervoer is de locatie goed ontsloten door het NS-station Dordrecht-Zuid dat zich op
korte loopafstand (ca. 300 meter) bevindt. Tevens wordt de locatie ontsloten door busverbindingen die
halteren aan de Talmaweg en Groen van Prinstererweg. De bussen halteren op loopafstand (200 tot
300 m) van het plangebied. Het treinstation Dordrecht-Zuid geeft verbinding met Rotterdam, Breda,
Roosendaal en verder. Gezien de korte loopafstanden naar het NS-station en de bushaltes is de
ontsluiting van de ontwikkelingslocatie per openbaar vervoer goed te noemen.
De gemeente Dordrecht volgt in haar parkeerbeleid en parkeernormennota de benadering van de
parkeerkencijfers uit de landelijke CROW-richtlijnen. Hierbij is het uitgangspunt dat de
parkeerbehoefte voornamelijk op eigen terrein wordt opgevangen en gebruik van openbare
parkeervoorzieningen alleen mogelijk is wanneer de parkeerdruk dit toelaat of wordt voorzien in
aanvullende openbare parkeerruimte. Hierbij is uitwisseling met andere functies dan mogelijk
De omgeving van het plangebied wordt getypeerd als 'rest bebouwde kom'. Conform de
CROW-parkeerkencijfers (CROW, publicatie 182, Parkeerkencijfers-Basis voor parkeernormering)
bedraagt de parkeernorm voor de woningen 'midden' in 'rest bebouwde kom' in 'sterk stedelijk gebied'
1,6 tot 1,8 parkeerplaats per woning (waarvan 0,3 parkeerplaats per woning voor bezoekers). Omdat
sprake is van een goede ontsluiting per openbaarvervoer door de nabijheid van station Dordrecht-Zuid
kan worden uitgegaan van de minimale parkeernorm van 1,6 parkeerplaats per woning.
Dit betekent dat op basis van het parkeerbeleid van de gemeente voor de 58 woningen op het perceel
Vorrinklaan 3-5 dient te worden voorzien in een totaal van 93 parkeerplaatsen. Aan de achterzijde van
de twee gebouwen is een parkeervoorziening zien met 56 parkeerplaatsen op eigen erf. Daarnaast
wordt voor de overige 37 parkeerplaatsen uitgegaan van parkeren langs de Vorrinklaan. Deze weg is
ruim 7 meter breed en biedt bij herinrichting ruimte voor langsparkeren. Bij realisering van deze
parkeerplaatsen bestaat de mogelijkheid een goede parkeergelegenheid voor bezoekers dicht bij de
entree van de gebouwen tot stand te brengen. Het plan laat aan de zijde van het project 11
langsparkeerplaatsen zien waarvan vier bestemd voor invaliden. Ook bevinden zich aan de overzijde
van de straat 27 parkeerplaatsen voor bezoekers van de iets verder gelegen sportvoorziening, de
Deetoshal. Nabij deze voorziening worden nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. De bestaande
parkeerplaatsen kunnen vervolgens door bewoners en bezoekers van de twee gebouwen gebruikt
worden.
Voor de 29 woningen aan de Vorrinklaan 7 dienen 47 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd,
waarvan er 22 binnen het plangebied als langsparkeervakken zullen worden gerealiseerd en in de
aanleg van de overige 25 zal worden voorzien door de aanleg van aanvullende openbare
parkeerruimte in de directe omgeving (tussen Vorrinklaan en spoorlijn).
De planontwikkeling voldoet hiermee aan de uitgangspunten van het gemeentelijk verkeers- en
parkeerbeleid.
3.4.4 Archeologie
Archeologische waarden dienen sinds de invoering van de Wet op de Monumentenzorg in 2007 onderdeel van de Monumentenwet 1988 - in de besluitvorming rond ruimtelijke ordening meegewogen
te worden.
In de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie is de relatie tussen mens en landschap binnen de
bewoningsgeschiedenis tijdens de middeleeuwen een speerpunt. De ontginningsgeschiedenis, de
effecten van en wisselwerking tussen natuurlijke processen en het ingrijpen van de mens in het
landschap vormen voor West-Nederland een centraal thema dat verder uitgewerkt dient te worden.
De provincie Zuid Holland kent een grote waarde toe aan locaties die informatie bevatten over de
ontginning van het veenlandschap in de middeleeuwen. Het is deze ontginning van het veen en de
daarmee samenhangende structuren zoals kaden, dijken, sluizen en die ook nu nog beeldbepalend
zijn voor het Hollands landschap.
Archeologisch onderzoek in de gemeente Dordrecht is gericht op kenniswinst wat betreft de
bewoningsgeschiedenis van de stad en het Eiland. Van groot belang hierbij is het ontstaan en de
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ontwikkeling van de stad, de reconstructie van het (cultuur-) landschap van het Eiland van Dordrecht
en de relatie tussen stad en platteland vóór de St. Elisabethsvloeden van 1421-1424.
In 2004 is de beleidsnota Monumentenzorg & Archeologie van de gemeente Dordrecht vastgesteld.
Hierin staat hoe Dordrecht wil omgaan met zowel het bovengrondse (Monumentenzorg) als het
ondergrondse (Archeologie) culturele erfgoed. Bij een voorgenomen bouwactiviteit moet in de eerste
fase een archeologische vooronderzoek uitgevoerd worden, mogelijk gevolgd door vervolgonderzoek
en daarna definitief onderzoek.
Uit figuur 5, een detail uit archeologische verwachtingenkaart Dordrecht (2009), blijkt dat voor het
plangebied een middelmatige archeologische verwachting geldt. Middelmatig vanwege de ligging in
het vroegere komkleigebied tussen de twee verdwenen rivieren de Dubbel en het Oude Maasje. In de
middeleeuwen waren deze lager gelegen komkleigebieden vooral in gebruik voor landbouw en
veeteelt. Gewoond werd op de hoger gelegen oevers van de rivieren.

Fig 5 Het plangebied op de archeologische verwachtingskaart Dordrecht (2009)
Paars: bedding van een rivier, hoge archeologische verwachting
Rood gestippeld: oeverzone van een rivier, hoge archeologische verwachting
Groen: komkleigebieden, middelmatige archeologische verwachting
Rode driehoeken: archeologische vondstmeldingen

Uit eerder in de directe omgeving van het plangebied uitgevoerd archeologisch onderzoek is bekend
dat het in 1421 tijdens de Sint Elisabethsvloed verdronken middeleeuwse en oudere landschap ligt op
een diepte vanaf 230 cm beneden maaiveld.
Aangezien het binnen het plangebied sloop-nieuwbouw betreft met slechts een beperkte toename aan
bebouwing en fundering, zullen hierbij naar verwachting de relatief diepliggende archeologische
waarden niet verstoord worden. Voorafgaand aan bodemingrepen in het plangebied hoeft daarom
geen archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden.
3.4.5 Monumenten en Cultuurhistrosich waardevolle objecten
Binnen het plangebied bevinden zich geen monumenten of cultuurhistorische waarden. Het
plangebied wordt aan de westzijde begensd door de Abraham Kuiperweg, een van oorsprong laat 17e
eeuwse grens (watergang) van de noordwestelijker gelegen buitenplaats Crabbehof.In het Ruimtelijk
Cultuurhistorisch Onderzoek Dordrecht West uit 2006 zijn geen bijzondere aandachtspunten voor
deze locatie opgenomen
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3.4.6 Stedelijke Ecologische Structuur
In 2008 is het Beleidsplan stedelijke Ecologische Structuur 2008-2013 vastgesteld. De doelstelling van
de SES is behoud en ontwikkeling van natuur met een optimale diversiteit, waarbij zoveel mogelijk
wordt uitgegaan van gebiedseigen soorten en habitats. De SES wil hiertoe komen door ontwikkeling
van een optimaal netwerk van leefgebieden.
Hoewel het plangebied niet direct deel uitmaakt van dit netwerk, verdienen de natuurwaarden wel
aandacht. Het gaat hier om de functie van de beplanting van struwelen en bomen voor (broed)vogels
en vleermuizen. De beplanting is waardevol om te jagen en als vliegroute voor de laatvlieger.
3.4.7 Water
In hoofdstuk 8 van de toelichting op dit bestemmingsplan wordt nader op het aspect water ingegaan.
3.4.8 Groen
Dordrecht bezit een rijk en waardevol bomenbestand dat beeldbepalend is op stedelijk en wijkniveau.
De bomen komen voor op hoofd- en wijkontsluitingswegen maar ook in parken en groenstroken. Op
het eerste gezicht lijken zich weinig problemen voor te doen. Echter, grip op de kwaliteit van de bomen
ontbreekt. Om een goed beeld te krijgen van factoren die de boomstructuur bepalen, belemmeren of
beïnvloeden is ten behoeve van het Boomstructuurplan 2007 een uitgebreide beleid- en
gebiedsverkenning uitgevoerd. Mede aan de hand van de verkenningen zijn randvoorwaarden voor de
boomstructuur opgesteld. Met deze randvoorwaarden is rekening gehouden tijdens het opstellen en
de realisatie van de boomstructuur. De randvoorwaarden geven de minimale eisen weer voor de
kwantiteit en de (technische) kwaliteit. De belangrijkste randvoorwaarden richten zich op:
•
Duurzaamheid met betrekking op de bomen en hun groeiplaats.
•
Identiteit en herkenbaarheid: een herkenbare boomstructuur op wegen, dijken,
wijken en in het buitengebied.
•
Technische kwaliteitseisen van de boven- en ondergrondse groeiruimte.
•
Sortimentskeuze: het ondersteunen van functies, identiteiten en historische
lijnen.
Binnen het plangebied bevinden zich geen boomstructuren of gewenste boomstructuren als bedoeld
in het Boomstructuurplan.
3.4.9 Prostitutiebeleid
Na de opheffing van het bordeelverbod is in Dordrecht op 5 september 2000 de notitie Prostitutiebeleid vastgesteld.
Uitgangspunt van het beleid is een vergunningplicht voor seksinrichtingen op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening en legalisering van de op 1 januari 2000 bestaande seksinrichtingen.
Legalisering houdt tevens in een positieve bestemming in het desbetreffende bestemmingsplan.
In het plangebied is geen sexinrichting, als bedoeld in de notitie Prostitutiebeleid aanwezig.
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HOOFDSTUK 4 Huidig juridisch planologisch kader
Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan "Crabbehof-Zuidhoven", vastgesteld op 9 november
2004 en goedgekeurd op 7 juni 2005. Dit bestemmingsplan kan gekarakteriseerd worden als een
overwegend conserverend plan; dat wil zeggen een plan waarin de huidige situatie is vastgelegd.
Onderstaande afbeelding laat zien dat ter plaatse van het plangebied de bestemmingen "Maatschappelijke doeleinden ", "Verkeersdoeleinden" en "Nutsbedrijven" van toepassing zijn.
Binnen de bestemming "Maatschappelijke doeleinden" kunnen uitsluitend educatieve-, sociaal-medische- en levensbeschouwelijke voorzieningen, sport- en recreatieve voorzieningen en voorzieningen
ten behoeve van de openbare dienstverlening worden gerealiseerd. Woningen kunnen niet binnen
deze bestemming worden opgericht. Dat laatste geldt ook voor de overige vigerende bestemmingen.
Uit de bouwregels blijkt dat de bebouwing binnen de bestemming Maatschappelijke doeleinden op
basis van het vigerende bestemmignpslan maximaal 10 m mag bedragen en dat het
bebouwingspercentage 75 bedraagt. De bouwhoogte van de beoogde woonbebouwing overschrijdt
deels deze bouwhoogte.
De geplande ontwikkeling is derhalve in strijd met het vigerende bestemmingsplan.

Fig. 6

Fragment bestemmingsplankaart Crabbehof-Zuidhoven
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HOOFDSTUK 5 Programma
Het programma bestaat uit het realiseren van twee woningbouwontwikkelingen op de percelen
Vorrinklaan 3-5 en 7.
Op het perceel Vorrinklaan 3-5 is de realisering van twee woongebouwen, beiden met mogelijkheden
voor zorg gepland. Het project bestaat uit twee gebouwen beiden met 29 driekamerwoningen. Beide
gebouwen zijn gelegen op straathoeken, namelijk op de hoek Vorrinklaan / Van Houtenstraat en op de
hoek Vorrinklaan / Bosstraat. Voor de herontwikkeling is qua hoogte aansluiting gezocht bij de
bebouwing langs de Abraham Kuijperweg, namelijk vijf lagen. Om aan te sluiten bij de diversiteit langs
de Vorrinklaan en om meer transparantie te bereiken, is echter gekozen voor een eigen vormentaal.
Daarom bestaat het ontwerp uit twee, in principe identieke gebouwen die zich echter door een draaiing
op verschillende wijze presenteren naar de openbare ruimte.
De keuze voor twee bouwblokken maakt het plan transparant en duidelijk herkenbaar. De directe
omgeving van de gebouwen wordt ingericht als een groen verblijfsgebied. Op enige afstand komen de
parkeervoorzieningen.Het grondgebruik van beide gebouwen is gelijk en ze zijn een kwartslag ten
opzichte van elkaar gedraaid. De gevelbeelden zijn op onderdelen verschillend. Naast esthetische
redenen worden deze onder meer ook veroorzaakt door de invloeden van het geluid. Op de begane
grond bevinden zich naast 5 woningen een entree en een gemeenschappelijke fietsenberging. Op de
1e tot en met de 4e verdieping zijn in beide gebouwen steeds 6 woningen geprojecteerd. De woningen
hebben een oppervlakte van ruim 74 m2 GBO. Centraal in het gebouw bevinden zich een lift en een
(veiligheids)trappenhuis. De gevels zijn opgebouwd uit licht gekeimd metselwerk en houten
elementen. De balkons worden geaccentueerd door kaders. Op deze wijze ontstaat er een plan dat
een frisse indruk geeft en vanuit stedenbouwkundig oogpunt aansluit op de gedachte van nieuwe
concepten.
Op het perceel Vorrinklaan 7 is de ontwikkeling van 29 grondgebonden woningen gepland. De
woningen worden gerealiseerd in 4 bouwblokken in een carrévorm. Elk bouwblok bestaat uit 7 of 8
rijwoningen, de woningen hebben zowel een voor- als een achtertuin. De te realiseren eengezinswoningen bestaan uit 2 bouwlagen met een kap. De woningen hebben een goothoogte van 6 meter en
een bouwhoogte van circa 10 meter. De woningen hebben een gevelbreedte van circa 5 meter en zijn
10 meter diep. De diepte van de achtertuin varieert van 7 meter bij de woningen aan de Van
Houtenstraat en de Henri Polakstraat tot 11 meter bij de woningen aan de Vorrinklaan en de woningen
aan de zijde van de portiek-etageflat. De huidige groenstrook tussen het plangebied en de
portiek-etageflat blijft behouden.
Deze woningen passen hiermee binnen het bouwvolume dat gerealiseerd kan worden op basis van
het vigerend bestemmingsplan en wijken alleen qua functie af. Er is dan ook geen sprake van een
ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige structuur.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn de bovengenoemde ontwikkelingen, mede gelet op de
diversiteit van de bestaande bebouwing in de directe omgeving inpasbaar en derhalve acceptabel.
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HOOFDSTUK 6 Beschrijving van het plan
6.1 Planmethodiek
Voor het onderhavige gebied is gekozen voor een gedetailleerd bestemmingsplan, omdat met het oog
op het beheer van het plangebied deze planvorm een grote mate van rechtszekerheid en duidelijkheid
biedt. De verschillende bestemmingen zijn met hun bouwgrenzen direct van de verbeelding
afleesbaar.

6.2 Toelichting op de regels
Algemeen
Voor de opzet van de regels is aansluiting gezocht bij de Standaard Vergelijkbare
Bestemmingsplannen (SVBP2008). De regels bestaan uit 4 hoofdstukken. Onderstaand wordt eerst
globaal de inhoud van deze 4 hoofdstukken benoemd en vervolgens wordt via een beschrijving van de
bestemmingsregels nader op de bestemmingen ingegaan.
Hoofdstuk 1 inleidende regels
In dit hoofdstuk is een aantal begrippen verklaard die gebruikt worden in de regels. Een en ander
voorkomt dat er bij de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde
regelingen. Daarnaast is het artikel "wijze van meten" opgenomen waarin bepaald is hoe de
voorgeschreven maatvoering in het plan gemeten moet worden.
Hoofdstuk 2 bestemmingsregels
In dit hoofdstuk zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel is per
bestemming bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke bebouwingsregels er
gelden.
Hoofdstuk 3 algemene regels
In dit hoofdstuk worden, in aanvulling op de bestemmingsbepalingen, aanvullende regels gesteld.
*
*

*
*

*

*

Antidubbeltelbepaling;
Het artikel "Antidubbeltelbepaling" bevat bepalingen om te voorkomen dat met het
bestemmingsplan strijdige situaties ontstaan of worden vergroot.
Algemene bouwregels;
In dit artikel is een aantal aanvullende bouwregels geregeld die voor alle bestemmingen
kunnen gelden. Bijvoorbeeld extra bouwmogelijkheden voor ondergeschikte bouwdelen zoals
balkons, galerijen en kelders.
Algemene gebruiksregels;
Deze gebruiksregels geven aan wat in het plan in ieder geval onder verboden gebruik wordt
verstaan.
Algemene ontheffingsregels;
In dit artikel is in aanvulling op de ontheffingsregels uit de bestemmingen nog een aantal
algemene ontheffingsmogelijkheden opgenomen. Het betreft hier een standaardregeling die
het mogelijk maakt om bij de uitvoering van bouwplannen beperkte afwijkingen van het plan
mogelijk te maken.
Algemene wijzigingsregels;
In dit artikel is in aanvulling op de wijzigingsbevoegdheden uit de bestemmingen nog een
aantal algemene vrijstellingsmogelijkheden opgenomen. Het betreft hier een
standaardregeling die het mogelijk maakt om bij de uitvoering van bouwplannen beperkte
afwijkingen van het plan mogelijk te maken die niet met een ontheffing geregeld kunnen
worden.
Procedureregels;
Dit artikel regelt de procedure die burgemeester en wethouders dienen te volgen indien
toepassing wordt gegeven aan een in dit plan opgenomen ontheffingen.
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Hoofdstuk 4 overgangs- en slotregels
In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij het
opstellen van het plan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder bepaalde voorwaarden
mag deze strijdige bebouwing en/of strijdig gebruik worden voortgezet of gewijzigd.
In de slotbepaling is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het
bestemmingsplan aangehaald worden.
Bestemmingsregels
Onderstaand wordt aan de hand van een beschrijving van de bestemmingen nader op een groot
gedeelte van de planinhoud ingegaan.
In iedere bestemming is in de bestemmingsomschrijving aangegeven voor welke doeleinden de
aangewezen gronden zijn bestemd. Daarna wordt in algemene zin aandacht besteed aan de
bouwregels, de ontheffingen, en eventueel nadere eisen en specifieke gebruiksregels.
In het plangebied wordt gewerkt met bouwvlakken waarbinnen de zogenaamde hoofdbebouwing is
toegestaan. De toegestane hoogtemaat voor de hoofdbebouwing is afgestemd op de geplande
bebouwing en is op de verbeelding aangegeven. Buiten het bouwvlak onder bepaalde voorwaarden
het oprichten van bebouwing is toegestaan.
De bestemming "Tuin" is gelegd op gronden aan de voorzijde van de woningen. Hier zijn minimale
bouwactiviteiten toegestaan.
De bestemming "Verkeer" geldt voor de verkeersontsluitingen, wegen, verblijfplekken,
parkeervoorzieningen voor zover gelegen op de openbare weg en de trottoirs.
Aan het grootste deel van het plangebied is de bestemming "Wonen" gegeven. Binnen deze
bestemming zijn bouwblokken aangegeven waarbinnen de hoofdbebouwing kan worden gerealiseerd.
Op de verbeelding is tevens de maximaal toelaatbare bouwhoogte aangegeven. De gronden buiten de
bouwvlakken, voor zover gelegen binnen deze bestemming kunnen als erf worden benut. Hierop
kunnen bijgebouwen worden gerealiseerd en (niet-gebouwde) parkeervoorzieningen, alsmede tuin
worden aangelegd. Om een geluidluwe buitenruimte te kunnen realiseren wordt het tevens toegestaan
om waar dat vanuit een oogpunt van geluidwering noodzakelijk is tuinmuren met een hoogte van 2,60
m te realiseren. Van belang is voorts op te merken dat een regeling is opgenomen over de
toelaatbaarheid van aan huis verbonden beroepen. Het parkeren op eigen terrein is ook binnen deze
bestemming geregeld.
Vanwege de eerder in deze toelichting beschreven mogelijke archeologische waarden is een regeling
opgenomen waaruit bescherming van de archeologische waarden bij bouwen en bij de uitvoering van
werken voortvloeit.
Binnen het gehele plangebied bestaat in principe een verplichting tot het doen van archeologisch
vooronderzoek en zorg voor archeologische waarden. De onderzoeksverplichting betreft zowel
bouwen als aanleggen. In principe mag alleen worden gebouwd als uit onderzoek blijkt dat geen
beschermingswaardige archeologische waarden aanwezig zijn of deze in voldoende mate zijn zeker
gesteld. Deze regeling is niet nodig bij gelijke vervanging van bestaande bouwwerken en bij nieuwe
bouwwerken:
 waarvan de fundering niet dieper ligt dan 230 cm beneden maaiveld
 waarvoor het palenplan onder de maximaal 5% (inclusief grondverdringing) van het te bebouwen
oppervlak blijft
Voor het uitvoeren van verschillende grondwerkzaamheden, zoals het leggen van nieuwe kabels en
leidingen, vernieuwen van riolen of verlagen van het waterpeil is een aanlegvergunningenstelsel nodig.
Pas met vergunning kunnen werken worden uitgevoerd. In afwijking hiervan is zo’n vergunning niet
nodig voor onder meer het uitvoeren van:





normale onderhoudswerkzaamheden;
grondwerkzaamheden tot een diepte van 2,30 m;
grondwerkzaamheden tot een oppervlakte van 50 m² ;
archeologisch onderzoek door een gekwalificeerd archeoloog.
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Bij iedere bestemming zijn voorts ondermeer inrichtingsregels, bouwregels, mogelijkheden van
afwijking -voor zover van toepassing- opgenomen.
De bouwregels en mogelijkheden van afwijking voor de bestemmingen bevatten elementen die
specifiek zijn gericht op het onderhavige gebied en een direct gevolg van het eerdergenoemde
uitgangspunten voor dit bestemmingsplan.
Naast de hiervoor per bestemming geregelde afwijkingssbepalingen is ook de gebruikelijke algemene
afwijkingssbepaling (voor bouwwerken van openbaar nut, verschuiven verschillende grenzen, plaatsen
van uitingen van beeldende kunst) opgenomen.
De overige regels in het plan, zoals algemene afwijkingsregels, gebruiksregels, overgangsregels,
spreken over het algemeen voor zich.

HOOFDSTUK 7 Milieu
7.1 Geluid
In de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer zijn geluidsnormen opgenomen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai. Deze normen geven de hoogst acceptabele
geluidsbelasting bij geluidsgevoelige functies zoals woningen en bepaalde maatschappleijke functies.
Bij het bepalen van de maximaal toegestane geluidsbelasting maakt de Wet onderscheid tussen
bestaande situaties en nieuwe situaties. Nieuwe situaties zijn nieuw te bouwen geluidsgevoelige
functies of nieuwe geluidhinder veroorzakende functies.
Dit bestemmingsplan maakt nieuwe geluidsgevoelige objecten mogelijk (woningen en wooneenheden). Deze zijn gelegen binnen de toetsingszones van meerdere (spoor)wegen.
Wegverkeerslawaai
Wettelijk kader
Langs alle wegen bevinden zich ingevolge de Wgh geluidszones, met uitzondering van woonerven en
30 km/h-gebieden. Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevel van
geluidsgevoelige bestemmingen (onder andere woningen) aan bepaalde wettelijke normen te voldoen.
De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg
(binnen- of buitenstedelijk). De geluidszone ligt aan weerszijden van de weg, gemeten vanuit de kant
van de weg. Onder stedelijk gebied wordt verstaan: "het gebied binnen de bebouwde kom, doch met
uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen zone van een
autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens" (artikel 1
Wgh).
Het plangebied is gelegen binnen de geluidszone van de gezoneerde Randweg Dordrecht/N3
(geluidszones 400 meter uit kant van de weg). Het plangebied is niet gelegen binnen de geluidszone
van de gezoneerde Galileïlaan (geluidszone 200 meter uit kant van de weg).
Geluidgevoelige bestemmingen dienen ingevolge de Wgh te voldoen aan de wettelijke normen die
gesteld zijn in de Wgh. Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van nieuwe geluidgevoelige
bestemmingen geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Deze voorkeursgrenswaarde mag in
principe niet worden overschreden. Indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat deze
voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, is onderzoek naar geluidbeperkende maatregelen
noodzakelijk, gericht op het verminderen van de geluidsbelasting aan de gevel. Onderscheid wordt
gemaakt in maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld geluidsreducerend asfalt), maatregelen in het
overdrachtsgebied (bijvoorbeeld geluidsschermen) en maatregelen aan de geluidsontvanger
(bijvoorbeeld geluidsdove gevels). Zijn deze maatregelen niet mogelijk, niet gewenst of niet
doeltreffend, dan kan het college van burgemeester en wethouders onder bepaalde voorwaarden
hogere waarden vaststellen. De hogere waarden mogen in deze situatie (buitenstedelijke situatie
vanwege autoweg N3) de uiterst grenswaarde van 53 dB niet te boven gaan.
De omliggende erftoegangswegen zoals de Vorrinklaan, Henri Polakstraat, Abraham Kuyperweg, Van
Houtenstraat en Bosstraat kennen een 30 km/h-regime. Toetsing aan de normen van de Wgh kan
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voor 30 km/h-wegen achterwege blijven aangezien deze wegen wettelijk gedezoneerd zijn. Op basis
van jurisprudentie dient echter wel de geluidssituatie inzichtelijk te worden gemaakt en te worden
gewaardeerd. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dient de geluidsbelasting als gevolg
van de 30 km/h-wegen dan ook berekend te worden aan de gevels van de nieuw te realiseren
woningen.
Voor de beoordeling van de geluidsbelasting wordt gebruikgemaakt van de classificering van de
kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de 'methode Miedema'.
Hierin wordt de geluidsbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. Omdat
de Wgh niet van toepassing is, wordt bij de berekening van de geluidsbelasting geen correctie ex
artikel 110g Wgh toegepast.
Tabel 4.1 Lden classificering milieukwaliteit conform methode Miedema
geluidsklasse

beoordeling

< 50 dB

goed

50 - 55 dB

redelijk

55 - 60 dB

matig

60 - 65 dB

tamelijk slecht

65 - 70 dB

slecht

> 70 dB

zeer slecht

Conform het bouwbesluit dient een binnenwaarde van 33 dB te worden gegarandeerd in de woningen.
Onderzoek
Gezoneerde wegen:
Met de Standaard rekenmethode II is door RBOI een geluidsberekening uitgevoerd voor de
geluidshinder vanaf de gezoneerde wegen (zie rapportage Vorrinklaan akoestisch onderzoek d.d. 13
mei 2011). Hieruit komen de volgende conclusies naar voren:
Ten aanzien van de geluidshinder als gevolg van de N3 zal bij maximaal 29 eengezinswoningen (plan
Dudok projecten) en 42 appartementen (plan Forta) de voorkeursgrenswaarde worden overschreden.
De vast te stellen hogere waarden lopen uiteen van 49 dB tot maximaal 59 dB. De uiterste
grenswaarde 63 dB wordt niet overschreden. Voor deze woningen/woonheden zullen hogere
grenswaarden worden vastgesteld.
Ten aanzien van geluidshinder als gevolg van de overige gezoneerde wegen zal geen sprake zijn van
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Hiermee wordt voldaan de normen en eisen vanuit de
Wet geluidhinder en hoeven voor deze wegen geen hogere waarden te worden vastgesteld.
30 km/h-wegen:
Ook voor de 30 km/h-wegen is akoestisch onderzoek uitgevoerd (zie rapportage Vorrinklaan
akoestisch onderzoek d.d. 20 december 2010).
Ten aanzien van geluidshinder als gevolg van de 30 km/h-wegen is sprake van een aanvaardbaar
geluidsniveau. Ingevolge de Wgh hoeven voor deze wegen geen hogere waarden te worden
vastgesteld.
Railverkeerslawaai
Wettelijk kader
Indien nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de onderzoekszone van
een spoorweg worden gerealiseerd, dient onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting vanwege
deze spoorweg. Voor nieuwe woningen bedraagt de voorkeursgrenswaarde 55 dB. In bepaalde
gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. De uiterste grenswaarde mag daarbij niet
worden overschreden. De uiterste grenswaarde voor railverkeerslawaai bedraagt 68 dB. Hogere
grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de
geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende
doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige,
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.
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Onderzoek
Het plangebied is gelegen binnen de geluidszone van de spoorlijn Dordrecht-Breda. (zie rapportage
Vorrinklaan akoestisch onderzoek d.d. 20 december 2010)
Ten aanzien van geluidshinder als gevolg van railverkeer op het traject 620 wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Ingevolge de Wet geluidhinder dienen ook voor railverkeerslawaai hogere
waarden te worden vastgesteld. De vast stellen hogere waarden lopen uiteen van 56 dB tot maximaal
64 dB. De uiterste grenswaarde van 68 dB wordt niet overschreden.
Toetsing aan gemeentelijk beleid
Het terugbrengen van de verkeersintensiteiten op de N3 of de spoorbewegingen op de spoorlijn is niet
mogelijk. het aanbrengen van geluidschermen of het aanbrengen van stil asfalt is -voor zover dat nog
niet heeft plaatsgevonden financieel niet haalbaar, dan wel onvoldoende doeltreffend. gezien de
beoogde functie (wonen) en het feit dat hier voorheen andere geluidgevoelige functies met meer
geluidgeheinderden waren gevestigd wordt het vanuit een oogpunt van gemeentelijk
geluidhinderbeleid acceptabel geacht om de gevraagde hogere gresnwaarden te verlenen. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat teneinde aan het gemeentelijk geluidhinderbeleid te kunnen voldoen er
maatregelen aan de woningen noodzakelijk zijn. Ten aanzien van de vereiste geluidluwe gevel wordt
opgemerkt dat de gemeente in dit geval de binnenzijden van de appartementen als zodanig zal
aanmerken, mits bij de slaapkamers suskasten worden aangebracht over de volle breedte van de
kozijnopeningen en de geluidbelasting in de buitenruimten niet meer zal bedragen dan 48 dB. Dit kan
worden bereikt door het aanbrengen van borstweringen en geluidabsorberende plafonds op de
balkons. Voor de eengezinswonignen wordt in geluidsluwe buitenruimten voorzien door het
aanbrengen van een tuinmuur met een hoogte van 2,60 m.
Conclusie
Op basis van onderhavig uitgevoerd akoestisch onderzoek dienen, voor de woningbouwplannen van
zowel Dudok projecten als Forta, hogere grenswaarden te worden vastgesteld als gevolg van verkeer
op de N3 en als gevolg van het railverkeer op de spoorlijn Dordrecht-lage Zwaluwe. Binnen het
plangebied dient voor 29 eengezinswoningen en 42 appartementen een hogere waarde te worden
vastgesteld. De hogere waarden lopen uiteen van 49 dB tot maximaal 59 dB als gevolg van het
wegverkeerslawaai en 56 tot 64 dB als gevolg van het spoorweglawaai.
Geconcludeerd wordt dat de ontwikkelingen voldoen aan de voorwaarden van het gemeentelijk hogere
grenswaardenbeleid van de gemeente Dordrecht (Beleid hogere grenswaarde Wet geluidhinder
28-6-2007, vastgesteld op 11 december 2007). Voor de woningen waarvoor een hogere waarde wordt
vastgesteld, dient het binnenniveau te worden gewaarborgd. Voor woningen is dit 33 dB. Ook dient
vanwege de niet-zoneplichtige wegen (omliggende 30 km/h-wegen) het binnenniveau te worden
gewaarborgd conform het Bouwbesluit indien de geluidsbelasting meer dan 48 dB (inclusief aftrek
artikel 110g Wgh) bedraagt. De binnenwaarden worden berekend op basis van de gecumuleerde
geluidsbelastingen exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

7.2 Luchtkwaliteit
Beleid en normstelling
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen
(ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide,
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn
stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in
onderstaande tabel weergegeven. De grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van
een werkplek in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet.
Grenswaarden maatgevende stoffen Wlk
stof
toetsing van
stikstofdioxide jaargemiddelde

grenswaarde
60 µg / m³
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geldig
2010 tot en met

(NO2) 1)

concentratie

2014
40 µg / m³

vanaf 2015

fijn stof
(PM10)2)

jaargemiddelde
concentratie
jaargemiddelde
concentratie

48 µg / m³

tot en met 10 juni
2011

jaargemiddelde
concentratie
24-uurgemiddelde
concentratie

40 µg / m³

vanaf 11 juni 2011

max. 35 keer p.j.
meer dan 75 µg /
m³
max. 35 keer p.j.
meer dan 50 µg /
m³

tot en met 10 juni
2011

24-uurgemiddelde
concentratie

vanaf 11 juni 2011

1) De toetsing van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO2 is niet relevant aangezien er pas meer
overschrijdingsuren dan het toegestane aantal van 18 per jaar zullen optreden als de jaargemiddelde concentratie NO2 de
waarde van 82 µg/m3 overschrijdt. Dit is nergens in Nederland het geval.
2) Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (volgens de bij de Wlk
behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007)

Op grond van artikel 5.16 van de Wlk kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen
hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een bestemmingsplan) uitoefenen indien:
 de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden (lid 1
onder a);
 de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening van die
bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 onder b1);
 bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de
uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die
uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2);
 de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de
buitenlucht (lid 1 onder c);
 het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen het omschreven Nationaal
Samen¬werkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat gericht is
op het bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d).
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke plannen uit
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens tevens rekening gehouden met de
luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied.
Besluit Niet in Betekenende Mate (NIBM)
In het Besluit NIBM en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke gevallen een project
vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden
getoetst. Hierbij worden 2 situaties on¬derscheiden:
 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en
PM10;
 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze
categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één
ontsluitingsweg of niet meer dan 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen.
Onderzoek
Met het bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van 29 woningen en 58 wooneenheden mogelijk
gemaakt. Gelet op de omvang van de woningbouwontwikkeling valt het project in één van de
aangewezen categorieën uit het Besluit nibm. Dit betekent dat toetsing aan de grenswaarden voor
luchtkwaliteit achterwege kan blijven.
Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt wel inzicht gegeven in de luchtkwaliteit
ter plaatse van het plangebied. Met behulp van de saneringstool (www.saneringstool.nl) die behoort bij
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) kan voor diverse prognosejaren inzicht
worden gegeven in de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 langs relevante wegen. In dit
geval is nagegaan wat de concentraties zijn in de directe omgeving van de N3 aangezien dit een
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maatgevende weg is voor luchtkwaliteit in de omgeving van het projectgebied. Uit de saneringstool
blijkt dat in 2011 de jaargemiddelde concentratie NO2 in de directe omgeving van de N3 maximaal
31,6 µg /m³ bedraagt. Voor PM10 geldt dat de jaargemiddelde concentratie in 2011 maximaal 26,9 µg
/m³ bedraagt. In deze concentratie is de bijdrage van overige bronnen in de omgeving verwerkt.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat in de directe omgeving van de N3 ruimschoots aan de grenswaarden voor
luchtkwaliteit wordt voldaan. Dit zal ook het geval zijn ter plaatse van de beoogde woningen en
wooneenheden aangezien de concentraties van luchtverontreinigende stoffen afnemen naarmate de
afstand tot de weg toeneemt. De Wlk staat de uitvoering van het project niet in de weg.

7.3 Bodemkwaliteit
Normstelling en beleid
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in verband met de uitvoerbaarheid van een
project rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid. Bij functiewijzigingen dient te worden
bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er
sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de
desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig
dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht
saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd.
Onderzoek
Dordrecht Research BV en DHV.BV hebben in 2011 bodemonderzoeken uitgevoerd ter plaatse van
het plangebied. De onderzoeken zijn opgenomen in de bijlagen. Uit de onderzoeken blijkt dat de
aangetroffen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen in hoge mate overeenkomen met de
Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid. De aangetroffen verhoogde gehalten in de grond worden
gerelateerd aan de aangetroffen bijmening met puin. Gezien de heterogene verdeling van het
voorkomen van bijmenging wordt niet verwacht dat er sprake is van een ernstig geval van
verontreiniging. Het uitvoeren van nader onderzoek wordt niet zinvol geacht.
Op grond van het beleid uit de Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid heeft de bij de bouwactiviteiten
vrijkomende grond de kwaliteit "wonen"en mag zonder verder onderzoek binnen de regio Zuid-Holland
Zuid toegepast wordt in de zones met de kwaliteit "wonen"of een zone met een slechtere kwaliteit.
Conclusie
Op basis van de bodemonderzoeken wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van de bodem geen
belemmering vormt voor de voorgenomen bouw van woningen. Het aspect bodemkwaliteit staat de
uitvoering van het project niet in de weg.

7.4 Bedrijven en milieuzonering
Beleid en normstelling
In verband met de voorgenomen woningbouwontwikkeling dient rekening te worden gehouden met
eventuele milieuhinder door omliggende bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun
bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt
milieuzonering toegepast. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en
Milieuzonering (editie 2009). Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke
dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.
Onderzoek
In de directe omgeving van het projectgebied zijn geen bedrijven aanwezig. Ten zuidoosten van het
plangebied is een sportcomplex aanwezig waarvoor eveneens richtafstanden van toepassing zijn ten
opzichte van milieugevoelige functies. Op het sportcomplex zijn een sporthal en sportvelden, waarvan
één is uitgevoerd als kunstgrasveld, aanwezig. Op grond van de VNG publicatie bedrijven en
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milieuzonering geldt ten opzichte van een sportcomplex en sporthallen een richtafstand van 50 m. De
afstand tot de sportvelden bedraagt ruim meer dan 50 m zodat aan de richtafstand wordt voldaan. Er
zijn geen gegevens beschikbaar over een eventueel aanwezige kunstlichtinstallatie. Omdat echter aan
de richtafstand wordt voldaan (die tevens geldt voor een sportcomplex met kunstverlichting) en
bestaande woningen op kortere afstand zijn gelegen wordt aangenomen dat het aspect lichthinder niet
relevant is.
De afstand ten opzichte van de sporthal en bijbehorende bebouwing bedraagt 40 m zodat niet aan de
richtafstand van 50 m wordt voldaan. Gelet op het feit dat zich aan de zijde van de woningen geen
terras bevindt en geen buitenactiviteiten mogelijk zijn wordt aangenomen dat ter plaatse van de
beoogde woningen geen sprake zal zijn van onaanvaardbare milieuhinder.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuhinder de uitvoering van het project niet in de
weg staat. Ter plaatse van de beoogde woningen is sprake van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat.

7.5 Externe veiligheid
Toetsingskader
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken,
namelijk:
bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen.
In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebon¬den
risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde
plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met
risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. Daarbij geldt een kans van 10-6 als de
grenswaarde. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde
omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De norm voor het
groepsrisico bestaat uit een oriënterende waarde.
De gemeente Dordrecht beschikt over een gemeentelijk toetsingskader (TNO, Toetsingskader
externe veiligheid spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht, R 2004/105, maart 2004) externe veiligheid
dat bij de voorliggende onderbouwing is betrokken.
Vervoer van gevaarlijke stoffen
In de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RVGS) is het externe veiligheidsbeleid
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water en (spoor)wegen opgenomen. Op basis van de
circulaire is voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten 10-5 per jaar en de streefwaarde 10-6 per jaar. In nieuwe situaties is de
grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10-6 per jaar; voor beperkt kwetsbare
objecten in nieuwe situaties geldt een richtwaarde van 10-6 per jaar. Op basis van de circulaire
geldt bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR een
verantwoordingsplicht. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke
stoffen is per transportsegment gemeten per kilometer en per jaar:
10-4 voor een ongeval met tenminste 10 dodelijke slachtoffers;
10-6 voor een ongeval met tenminste 100 dodelijke slachtoffers;
10-8 voor een ongeval met tenminste 1000 dodelijke slachtoffers;
enzovoort (een lijn door deze punten bepaalt de oriëntatiewaarde).
Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat
op een afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan
het ruimtegebruik. Wel kan de verantwoordingsplicht voor het GR nog buiten deze 200 meter
strekken. Vooruitlopend op de vaststelling van het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (zie
onder) is de circulaire per 1 januari 2010 gewijzigd. Met deze wijziging zijn de veiligheidsafstanden en
plasbrandaandachtsgebieden uit het Basisnet Wegen en basisnet Water opgenomen in de circulaire.
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Basisnet en Besluit Transportroutes Externe Veiligheid
Momenteel is het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV) in ontwerp gepubliceerd. In dat
Besluit en de bijbehorende basisnetten (voor wegen, spoorwegen en vaarwegen) worden
veiligheidszones aangegeven waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden
gerealiseerd en beperkte kwetsbare objecten slechts onder voorwaarden (gewichtige redenen zoals
aangegeven in het BTEV ). Voor zover nu bekend is het begrip gewichtige redenen niet nader
ingevuld. Wel kan in zijn algemeenheid worden opgemerkt dat alleen zwaarwegende belangen op
het gebied van de ruimtelijke ordening, het vervoer of de economie een afwijking van een
richtwaarde kunnen rechtvaardigen. Daarnaast kan afwijking van een richtwaarde aan de orde zijn
bij het opvullen van kleine open gaten in bestaand stedelijk gebied of bij vervangende nieuwbouw
in het kader van de herstructurering van stedelijk gebied. Daarnaast worden in de omgeving van deze
transportroutes beperkingen opgelegd in verband met de mogelijke effecten van een optredende
plasbrand (plasbrandaandachtsgebieden).
Ontwikkelingen binnen het plasbrandaandachtsgebied dienen te worden verantwoord. Voor zover
nu bekend: Op basis van het concept BTEV moet in de toelichting bij het bestemmingsplan worden
inge¬gaan op de mogelijkheden om de door het plan toegelaten ruimtelijke ontwikkelingen te la¬ten
plaatsvinden buiten die gebieden, gelet op de mogelijke effecten van een ongeval met zeer
brandbare vloeistoffen. Daarnaast of in samenhang met deze afweging dient in ieder geval
aandacht te worden besteed aan de bestrijdbaarheid van een plasbrand (hulpverlening en
zelfredzaamheid mede in relatie tot effectreducerende maatregelen of brandvertragende
maatregelen aan het gebouw).
De basisnetten geven tevens informatie over de hoogte van het groepsrisico dat is berekend voor de
vastgestelde maximale vervoershoeveelheden. De huidige risiconorme¬ring ten aanzien van het
vervoer van gevaarlijke stoffen volgt uit de circulaire risiconorme¬ring vervoer van gevaarlijke stoffen.
Leidingen
Per 1 januari 2011 treedt het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking. In dat besluit wordt
aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor
buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt bij de toetsing
van externe veiligheidsrisico’s van buisleidingen al enkele jaren rekening gehouden met deze
risicobenadering.
Onderzoek
Met de projecten binnen het plangebied wordt de bouw van 29 grondgebonden woningen met een
gemiddelde bezettingsgraad van 2,9 personen = 70 personen en de bouw van 58 gestapelde
wooneenheden met een gemiddelde bezettingsgraad van 2,4 personen = 140 personen mogelijk
gemaakt. In totaal zullen naar verwachting 210 personen binnen het plangebied gaan wonen. Ter
plaatse van het projectgebied was tot voor kort een schippersinternaat (Wartburg) en een vestiging
van het Da Vincicollege aanwezig. Het Wartburgcollege had tussen 250 en 500 leerlingen en Da Vinci
had ca. 200 leerlingen. Het aantal personen dat er in de huidige situatie verbleven bestaat uit circa
450 tot 700 leerlingen en personeel. Gelet op de personendichtheid als gevolg van de woningbouw
wordt aangenomen dat er ten opzichte van de huidige situatie geen sprake is van een toename van
het aantal personen dat in het projectgebied verblijft.
Inrichtingen
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen gelegen zodat het aspect
externe veiligheid rond inrichtingen niet relevant is voor het project.
Verkeersweg N3
De N3 vormt een verbinding voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Uit het Basisnet weg blijkt voor
het wegvak van de N3 ter hoogte van het projectgebied een veiligheidszone van 47 geldt (gerekend
vanaf het midden van de weg) en een plasbrandaandachtsgebied van 30 m (vanaf de rand van de
rijstrook). De afstand tot het plangebied bedraagt circa 210 meter zodat ruimschoots wordt voldaan
aan deze afstanden die moeten worden aangehouden in verband met het plaatsgebonden risico
(veiligheidszone) en in verband het optreden van een plasbrand (plasbrandaandachtsgebied). De
afstand tot het projectgebied bedraagt meer dan 200 m zodat op grond van de Circulaire RVGS geen
beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik.
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Uit het Basisnet Weg blijkt dat het groepsrisico van de N3 ter hoogte van het projectgebied minder
dan 0,1 maal de oriënterende waarde bedraagt. Omdat er geen sprake is van een toename van het
aantal aanwezige personen als gevolg van de woningbouwontwikkeling is er als gevolg van het project
geen sprake van een toename van het groepsrisico. Een nadere beschouwing van het groepsrisico is
daarom achterwege gelaten.
Het invloedsgebied voor het groepsrisico, dat wordt begrensd door de 1% letaliteitafstand, bedraagt
waarschijnlijk meer dan 200 m. In bijlage 1 bij deze onderbouwing is daarom een verantwoording van
het groepsrisico opgenomen waarin wordt ingegaan op de mogelijkheden tot voorbereiding van de
bestrijding en de beperking van de omvang van een ramp of een zwaar ongeval op de N3. Naar
aanleiding van de voorliggende onderbouwing en de conceptverantwoording van het groepsrisico dient
de regionale brandweer in staat te worden gesteld om advies uit te brengen, bijvoorbeeld naar
aanleiding van het vooroverleg over de vergunningaanvraag. Dit advies dient vervolgens te worden
verwerkt in de definitieve verantwoording van het groepsrisico.
Spoorverbinding Dordrecht - Breda
Over de nabijgelegen spoorweg vindt eveneens vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. De afstand tot
de rand van het projectgebied bedraagt circa 150 m zodat het projectgebied binnen een afstand van
200 m van de spoorverbinding is gelegen. In het basisnet Spoor wordt geen informatie gegeven over
de afstand tot de PR 10-6 contour of over de hoogte van het groepsrisico.
In dit geval kan gebruik worden gemaakt van het externe veiligheidsonderzoek (Arcadis, Externe
veiligheid spoor gemeente Dordrecht, 141223/000538/, 2 juli 2007), dat voor het gehele grondgebied
van Dordrecht is opgesteld. Uit dat onderzoek, dat is opgenomen in bijlage 1, blijkt dat ter hoogte van
het projectgebied in de toekomstige situatie sprake is van een afstand tot de PR10-6 contour van 20
m. Deze afstand volgt uit een berekening die is gebaseerd op de marktprognoses die ook in het
Basisnet als uitgangspunt worden genomen. Aan deze afstand wordt ruimschoots voldaan.
In het onderzoek is niet het invloedsgebied voor het groepsrisico weergegeven. De hoogte van het
groepsrisico is wel berekend. Uit een berekening op basis van de geprognosticeerde vervoerscijfers
van Prorail, die tevens als uitgangspunt worden gehanteerd in het Basisnet, blijkt dat het groepsrisico
de oriënterende waarde licht overschrijdt. De overschrijdingsfactor voor het kilometervak ter hoogte
van het plangebied bedraagt 1,077. Gelet op de huidige en toekomstige personendichtheid in het
projectgebied is er geen sprake van een toename van het aantal personen dat in het gebied verblijft.
Omdat er in de toekomstige situatie wel sprake is van een overschrijding van de oriënterende waarde
en het projectgebied naar alle waarschijnlijkheid is gelegen binnen het invloedsgebied voor het
groepsrisico wordt in de verantwoording van het groepsrisico (zie bijlage 1) tevens aandacht besteed
aan de externe veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.
Buisleidingen
Ten westen van de N3 en het spoor is de hoge-drukaardgasleiding W-524-01 gelegen met een
diameter van 12” en een druk van 40 bar. Voor deze leiding geldt een inventarisatieafstand voor het
groepsrisico van 140 m. Aangezien de kortste afstand tot de beoogde woningen in het plangebied
circa 150 m bedraagt, kan een nadere beschouwing van het groepsrisico van deze leiding achterwege
blijven omdat er geen sprake is van invloed op de hoogte van het groepsrisico. Omdat de beoogde
woningen buiten het invloedsgebied zijn gelegen wordt aan deze risicobron geen aandacht besteed in
de verantwoording van het groepsrisico.
Conclusie
Gelet op de afstand van de beoogde woningen tot de nabijgelegen N3, spoorverbinding Dordrecht Breda en aardgastransportleiding is er geen sprake van ligging binnen de PR 10-6 contour,
veiligheidsafstand of plasbrandaandachtsgebied van de genoemde risicobronnen. De
personendichtheid in het projectgebied neemt als gevolg van de beoogde woningbouw niet toe zodat
er geen sprake is van een toename van het groepsrisico. Gelet op de ligging van het projectgebied
binnen het invloedsgebied van de N3 en de spoorverbinding is voor de beoogde ontwikkeling een
verantwoording van het groepsrisico opgesteld die is opgenomen in bijlage 1. Geconcludeerd wordt
dat het project voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van externe veiligheid. Het
aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan niet in de weg.
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Bij brief d.d. 30 mei 2011, nr. 2011/1041/IdU heeft de veiligheidsregio advies uitgebracht over dit
bestemmingsplan. De veiligheidstoets levert de volgende conclusies op:
•
Het plangebied ligt bulten de PR 10-6 contouren;
•
Het plangebied ligt binnen de Invloedsgebleden van de naast gelegen spoorbaan,
rijksweg en hogedruk aardgastransportleiding;
•
Het groepsrislco neemt niet toe door het bouwplan en
•
De realisatie van het bouwplan zal leiden tot een afname van het aantal mogelijke
slachtoffers,
In het kader van de zelfredzaamheid bij genoemde scenario's verdient het aanbeveling
bij inrichting van het plangebied de volgende maatregelen te creëren:
•
Het gebouw zodanig inrichten dat de vluchtwegen van de risicobronnen aflopen;
•
Ventilatie die centraal buitenwerking kan worden gezet;
•
Het toepassen van zo min mogelijk glas aan de risicozijde;
•
De gebouwen dusdanig ontwerpen zodat niet-verblijf ruimten als bergingen,
keukens, wc's en trappenhuizen aan de gevaarszijde zijn geplaatst;
•
Het gebouw loodrecht projecteren ten opzichte van de risicobronnen.
Om de effectiviteit van de hierboven genoemde maatregelen te garanderen zijn de
volgende organisatorische maatregelen noodzakelijk:
Personeelsleden, gebruikers en bewoners dienen door middel van risicocommunicatie
geïnformeerd en geïnstrueerd te worden over de risico's en de mogelijke maatregelen die
ze zelf kunnen nemen als dat nodig is (Campagne:"goed voorbereid zijn heb je zelf in de
hand"). De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en heeft hierin een informatieplicht.
De VRZHR kan hierbij de gemeente ondersteunen.

7.6 Flora en fauna
Deze paragraaf is een samenvatting van het uitgebreide bureauonderzoek zoals opgenomen in bijlage
II.
Huidige situatie
Het projectgebied bestaat uit bebouwing, verharding, bomen en struiken.

Beoogde ontwikkelingen
In het projectgebied wordt de bestaande bebouwing gesloopt en worden eengezinswoningen
gebouwd. Hiervoor moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
sloopwerkzaamheden;
verwijderen beplanting en bomen;
bouwrijp maken;
bouwwerkzaamheden.
Resultaten onderzoek
Gebiedsbescherming
Het projectgebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status,
zoals Natura 2000. Het projectgebied maakt ook geen deel uit van de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur (PEHS). Deze natuurgebieden liggen op grote afstand van het projectgebied. Tussen
de projectlocatie en de natuurgebieden vormen de bestaande bebouwing en infrastructuur een buffer.
De natuurgebieden worden dan ook niet beïnvloed door de relatief kleinschalige ingreep. De
Natuurbeschermingswet en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het plan dan ook niet
in de weg.
Soortenbescherming
Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal zekerheid
moeten zijn verkregen dat overtredingen van de Ffw niet optreden.
Het plan voorziet in de sloop van bestaande bebouwing en nieuwbouw van woningen. De benodigde
werkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van te beschermen
natuurwaarden.
Er zal geen ontheffing nodig zijn voor de tabel 1-soorten van de Ffw waarvoor een vrijstelling
van de verbodsbepalingen van de Ffw geldt.
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Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Hiervoor
is geen standaardperiode, het gaat erom of er een broedgeval is. Verstoring van broedende
vogels is verboden. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken,
zijn jaarrond beschermt. Slechts en beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of
keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. Deze soorten staan vermeld in categorie 1 t/m 4 van
de 'Aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). Nader
onderzoek naar het voorkomen van deze categorie vogels is noodzakelijk alvorens de
werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien de werkzaamheden effect hebben op deze
soorten is een ontheffing nodig. Voor vogels kan alleen een ontheffing worden verleend op
grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn .
De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest
te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik zijn alleen tijdens het broedseizoen
beschermd. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig, indien werkzaamheden buiten het
broedseizoen plaatsvinden of maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat deze soorten
zich vestigen tijdens het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mag van deze soorten het
nest worden verplaatst of verwijderd.
Nader onderzoek naar het gebiedsgebruik van vleermuizen (tabel 3, bijlage IV HR) in het
projectgebied is noodzakelijk alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Indien vaste rust-, verblijfs- of voortplantingsplaatsen en/of primaire vliegroutes en/of primaire
foerageergebieden van aanwezig blijken te zijn en aangetast worden door toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen, dan dient overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het
treffen van mitigerende en compenserende maatregelen. Indien de vereiste maatregelen
worden genomen zal de Ffw de uitvoering van het plan niet in de weg staan. Indien de vereiste
maatregelen niet mogelijk zijn, dient in nader overleg met de Dienst Regelingen van het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gezocht moeten worden naar een
oplossing.
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HOOFDSTUK 8 Watertoets
8.1 Waterwet
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Kort samengevat regelt de Waterwet het
beheer van oppervlaktewater en grondwater. Ook verbetert de wet de samenhang tussen waterbeleid
en ruimtelijke ordening. De Waterwet vervangt een groot aantal wetten op het gebied van water.
De Waterwet biedt instrumenten om het waterbeheer op een doeltreffende en doelmatige manier op
te pakken. Op rijksniveau wordt een nationaal waterplan gemaakt. Dit plan bevat de hoofdlijnen van
het nationale waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het nationale ruimtelijk beleid. De
provincie Zuid Holland heeft een Provinciaal Waterplan opgesteld met het provinciaal beleid ten
aanzien van water. De ruimtelijke aspecten van die plannen van Rijk en provincies worden
aangemerkt als structuurvisies in de zin van de Wro. De bedoeling is dat op basis van deze
structuurvisies plannen van de Waterwet doorwerken in de ruimtelijke ordening en ervoor zorgen dat
de waterbelangen op een goede manier worden geborgd.
De op 1 januari 2008 ingevoerde Wet gemeentelijke watertaken is ook opgenomen in de Waterwet.
Door deze wetgeving hebben de gemeenten een aantal nieuwe zorgplichten: afvloeiend hemelwater,
grondwaterstand en een verbrede zorgplicht inzamelen afvalwater buitengebied.

8.2 Gemeentelijk waterplan
In 2010 is het tweede waterplan van de gemeente Dordrecht vastgesteld: het Waterplan 2009-2015.
Het eerste stedelijk waterplan was gericht op het binnendijkse deel van Dordrecht en bevatte met
name maatregelen op het gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit. Waterplan Dordrecht
2009-2015 beslaat het gehele eiland van Dordrecht en omvat de volgende thema’s:
 Waterkwantiteit (waterberging, vóórkomen van wateroverlast)
 Waterkwaliteit (gezond en schoon oppervlaktewater)
 Waterveiligheid (vóórkomen van overstromingen, beperken van schade en slachtoffers bij
eventuele overstroming)
Het Waterplan is een gezamenlijk plan van de gemeente Dordrecht en Waterschap Hollandse Delta.
Ten aanzien van de waterkwantiteit kan worden opgemerkt dat de hoeveelheid oppervlaktewater in
het plangebied en de omgeving daarvan door het bouwplan niet wordt beperkt.
Het onderhavige plan voorziet in de realisatie van een tweetal woongebouwen op het perceel
Vorrinklaan 3-5 en 29 grondgebonden woning op het perceel Vorrinklaan 7. Op grond van het
vigerende bestemmingsplan "Crabbehof - Zuidhoven" is het mogelijk om op beide percelen maximaal
2737 m2 aan bebouwing op te richten. De complete percelen met een oppervlakte van 3650 m2
kunnen in principe worden verhard. Op het perceel Vorrinklaan 3-5 wordt ca. 2360 m2
bebouwd/verhard. Op het perceel Vorrinklaan 7 wordt ca 2350 m2 bebouwd/verhard.
Compensatie als gevolg van een toename van verhard oppervlak is derhalve niet aan de orde,

8.3 Waterkering
Het Waterschap Hollandse Delta is belast met de zorg voor de veiligheid tegen overstromingen
van het beheersgebied en beheert daartoe de waterkeringen. Het algemene uitgangspunt hierbij is dat
een waterkering veilig dient te zijn en veilig dient te blijven. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen dan ook
zodanig plaats te vinden en gestuurd te worden dat aan dit uitgangspunt wordt voldaan.
De ruimtelijke ontwikkelingen worden daartoe getoetst en beoordeeld op de mate waarin rekening is
gehouden met dit veiligheidsbeleid zoals vastgelegd in de Wet op de waterkering, de Keur, het
Beleidsplan waterkeringen en onderliggende beleidsregels.
Het Beleidsplan Waterkeringen Kijk op dijk en duin omvat de hoofdlijnen van beleid, visie en richting
met betrekking tot het beheer van de waterkeringen. Op grond van de Keur kunnen dijkgraaf en
heemraden ten aanzien van de vergunningverlening nadere regels, de zogenoemde beleidsregels,
vaststellen. Daarbij zullen de beleidskaders van dit beleidsplan als uitgangspunt dienen. Het
beleidsplan is december 2006 vastgesteld.
In het beleidsplan staat beschreven welke aspecten met betrekking tot waterkeringen in
bestemmingsplannen een nadere verankering moeten krijgen. Hierbij is het uitgangspunt dat de kern-
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en beschermingszones zoals opgenomen in de legger, opgenomen moeten worden in het
bestemmingsplan en op de plankaart moeten worden aangegeven.
Het plangebied valt binnen dijkringgebied 22. Voor primaire waterkeringen binnen dit dijkringgebied is
op basis van de Wet een veiligheidsnorm aangegeven als gemiddelde kans op overstroming door het
bezwijken van een primaire waterkering. Deze norm bedraagt voor dijkring 22 eenmaal per 2000 jaar .

8.4 Riolering
In de wijk Crabbehof is een gemengd rioolstelsel gelegen en deze maakt onderdeel uit van het
bemalingsgebied "Centraal Stadsdeel". Bemaling vindt plaats door het hoofdrioolgemaal Maria
Montessorilaan. Bij hevige regenval treedt de overstortbemaling Weeskinderendijk in werking. Met dit
vijzelgemaal wordt rioolwater rechtstreeks op de Dordtsche Kil geloosd.

8.5 Regeling in bestemmingsplan
Binnen het plangebied bevinden zich geen watergangen.

8.6 Overleg met waterbeheerder
Het stedelijk waterplan is tot stand gekomen in samenwerking met het waterschap Hollandse Delta.
Over de aanpak van bestemmingsplannen en de doorvertaling daarin van het stedelijk waterplan is
structureel overleg met deze waterbeheerder. Er zijn ondermeer afspraken gemaakt over de
vormgeving en inhoud van het onderhavige hoofdstuk “watertoets”.
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HOOFDSTUK 9 Uitvoerbaarheid
9.1 Maatschappelijk
Het voorontwerp-bestemmingsplan is onderwerp van inspraak geweest. Met ingang van 7 juli tot en
met 17 augustus 2011 heef het plan in het kader van de inspraakprocedure ter inzage gelegen. Er zijn
geen zienswijzen in het kader van de inspraakprocedure ontvangen.

9.2 Financieel
In de Wro (artikel 6.12) staat dat de gemeente verplicht is om een exploitatieplan vast te stellen, voor
de gronden waar een aangewezen bouwplan is voorgenomen. In het Bro staat wat wordt verstaan
onder een aangewezen bouwplan. Het gaat daarbij om: de bouw van één of meer woningen, één of
meer hoofdgebouwen, uitbreiding van het hoofdgebouw met ten minste 1.000 m², functieverandering
naar woningen voor ten minste 10 woningen, of func¬tieverandering naar horeca of kantoor voor ten
minste 1.000 m².
De ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt middels de omgevingsvergunning vallen onder de
categorie aangewezen bouwplannen. Voor deze specifieke ontwikkeling is een zogeheten anterieure
overeenkomst opgesteld tussen de gemeente en de eigenaar van de gronden, waarmee de
vaststelling van een exploitatieplan niet noodzakelijk is.
De planontwikkeling brengt geen negatieve financiële consequenties voor de gemeente met zich.
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HOOFDSTUK 10 Resultaten overleg
Het in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening voorgeschreven is gevoerd met:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
Waterschap de Hollandse Delta
KPN Telecom Netwerkdiensten
Ministerie van Economische Zaken
Inspectie IenM, Regio West
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kamer van Koophandel
Nederlandse Spoorwegen
Transportnet Zuid-Holland
Gastransport Services

Van de Provincie Zuid-Holland, het Waterschap de Hollandse Delta, de Inspectie I en M, de Kamer
van Koophandel, Transportnet Zuid-Holland en Gastransportservices is een reactie in het kader van
dit overleg ontvangen. De reacties geven aan dat het plan geen aanleiding geeft tot het maken van
opmerkingen.
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