Notitie zienswijzen

Bestemmingsplan ‘Lindtsebenedendijk 149-15, locatie 't Hoff’

1.

Inleiding

Het bestemmingsplan ‘Lindtsebenedendijk 149-151, locatie 't Hoff’ is opgesteld om de
realisatie van 37 woningen en 24 zorgwoningen mogelijk te maken. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft na publicatie in De Brug en de Staatscourant van 8 juli 2021
t/m 18 augustus 2021 (6 weken) voor eenieder ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van
terinzagelegging kon eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de
gemeente Zwijndrecht. Het ontwerpbestemmingsplan is ook naar de wettelijke
overlegpartners gestuurd (artikel 3.1.1. Bro). In hoofdstuk 5 wordt hierop ingegaan.
Na de zienswijzentermijn beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het
bestemmingsplan. De ingediende zienswijzen worden hierin nadrukkelijk meegenomen. De
voorliggende zienswijzennota zal worden toegezonden aan de indieners van de zienswijzen
en elektronisch beschikbaar worden gesteld. Deze nota maakt onderdeel uit van het
vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan 'Lindtsebenedendijk 149-151, locatie 't Hoff‘
(2021-0169203).
De vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt in De Brug en het
Gemeenteblad (voorheen Staatscourant) en via de gemeentelijke website. In deze
bekendmaking wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor het indienen van een
beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alle indieners van een
zienswijze worden hierover geïnformeerd. Het bestemmingsplan zal daarnaast beschikbaar
worden gesteld via www.ruimtelijkeplannen.nl.

2.

Overzicht indieners zienswijzen

2.1 Indieners zienswijzen
De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle ingediende zienswijzen. Door de
kerngroep van burgerinitiatief Heerlijkheid 't Hoff is een zienswijze ingediend, die is
aangemerkt als zienswijze 1 (hierna: gezamenlijke zienswijze). Dezelfde zienswijze is
eveneens ingediend door individuele leden van dit burgerinitiatief als ook door andere
omwonenden. De beantwoording van deze gezamenlijke zienswijze is opgenomen onder
zienswijze 1 en bij de beantwoording van de overige indieners van deze gezamenlijke
zienswijze wordt naar de beantwoording onder zienswijze 1 verwezen. Door drie indieners is
deze gezamenlijke zienswijze voorzien van aanvullende zienswijzen. In dat geval is naast de
verwijzing naar de beantwoording onder zienswijze 1 een beantwoording van de aanvullende
zienswijze opgenomen. Door vier indieners is een eigen zienswijze – niet gebaseerd op de
gezamenlijke zienswijze – ingediend.
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Nr.

Ingediend

1.

Op 13 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

Zie 3.2

2*

Op 13 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

Zie 3.2

3*

Op 14 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze + aanvullende
zienswijze
Op 17 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze + aanvullende
zienswijze
Op 14 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

Zie 4.1 en 3.2

Zie 4.3 en 3.2

7

Op 14 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze + aanvullende
zienswijze
Op 13 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

8

Op 14 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

Zie 3.2

9

Op 13 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

Zie 3.2

10

Op 15 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

Zie 3.2

11

Op 16 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

Zie 3.2

12

Op 14 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

Zie 3.2

13

Op 13 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

Zie 3.2

14

Zie 3.2

15

Op 14 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze + aanvullende
zienswijze
Op 13 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

16

Op 17 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

Zie 3.2

17

Op 17 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

Zie 3.2

18

Op 18 augustus 2021 ontvangen per mail Eigen zienswijze

Zie 5.1

19

Op 18 augustus 2021 ontvangen per mail Eigen zienswijze

Zie 5.2

20

Op 19 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

(buiten de termijn) Zie 3.2

21

Op 19 augustus 2021 ontvangen per mail Eigen zienswijze

(buiten de termijn) Zie 5.3

22

Op 19 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

(buiten de termijn) Zie 3.2

23

Op 19 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

(buiten de termijn) Zie 3.2

24

Op 19 augustus 2021 ontvangen per mail Eigen zienswijze

(buiten de termijn) Zie 5.4

25

Op 19 augustus 2021 ontvangen per mail Gezamenlijke zienswijze

(buiten de termijn) Zie 3.2

4*
5
6*

Type zienswijze

Reactie

Zie 4.2 en 3.2
Zie 3.2

Zie 3.2

Zie 3.2

* indiener is tevens lid van de kerngroep burgerinitiatief Heerlijkheid 't Hoff

2.2 Ontvankelijkheid zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 8 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 ter inzage
gelegen in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Zes zienswijzen (nr. 20 t/m 25) zijn buiten de
termijn binnengekomen en derhalve als niet-ontvankelijk aangemerkt. Deze zienswijzen zijn
in deze notitie wel inhoudelijk behandeld.
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3.

Behandeling gezamenlijke zienswijze

Door de indieners 1, 2, 5, 7 t/m 13, 15 t/m 17, 20, 22, 23 en 25 is gebruik gemaakt van de
gezamenlijke zienswijze. Hieronder is de gezamenlijke zienswijze integraal ingevoegd,
waarna deze is voorzien van een beantwoording, die is onderverdeeld in een aantal
thematische blokken.
3.1

Inhoud gezamenlijke zienswijze
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3.2

Beantwoording gezamenlijke zienswijze

De gezamenlijke zienswijze is opgebouwd uit meerdere blokken, die hieronder chronologisch
van een beantwoording worden voorzien.
3.2.1 Herontwikkeling locatie boerderij
De gemeente ondersteunt het plan van ABB om waar mogelijk vrijkomende materialen te
hergebruiken. Dit is ook onderschreven in het bestemmingsplan.
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Op het terrein van de boerderij zijn twee parkeerplaatsen gesitueerd. De ingediende
zienswijze heeft tot een heroverweging geleid en het plan is op dit punt aangepast. De voor
de boerderij benodigde extra parkeerplaatsen worden op het binnenterrein ingepast. De
haaksparkeerplaatsen in de nieuwe situatie langs de Korenbloemstraat komen hiermee te
vervallen en de bestaande situatie blijft hiermee gehandhaafd.
Het voetpad over de dam van de Korenbloemstraat naar de planlocatie was een oude
verbinding, die bij de integrale herinrichting van de wijk niet meer is teruggebracht. Met dit
plan wordt dit voetpad weer in ere hersteld. Door het terugbrengen van dit aantrekkelijke
voetpad wordt bijgedragen aan behoud en herstel van de cultuurhistorie en verbinding van de
nieuwe woonbuurt met de omliggende wijk. De aanleg van deze voetgangersverbinding
draagt bij aan de kwaliteit van deze woningbouwontwikkeling. Daarnaast is een fijnmazig
netwerk voor langzaam verkeer gewenst.
3.2.2 Overexploitatie binnenterrein
Het plangebied is binnen de gemeente Zwijndrecht na de locatie Noordoevers één van de
laatste locaties waar voldoende ruimte is voor een grondgebonden programma
(eengezinswoningen met een tuin). Bij de invulling van deze locatie is gezocht naar een
optimale oplossing, waarbij de cultuurhistorische waarde van de boerderij een plek krijg met
daarnaast een aantrekkelijk programma met grondgebonden woningen voor het middeldure
en dure segment. Hiermee wordt bijgedragen aan grote vraag naar nieuwe woningen met een
tuin in Zwijndrecht. Ook bevordert deze ontwikkeling de doorstroming op de woningmarkt
binnen de gemeente.
Bij de uitwerking van dit bouwplan is nadrukkelijk gekeken naar de historische context en de
omgeving van de planlocatie. Het concept van een naar binnen gericht boerenerf is de basis
geweest voor dit ontwerp. Hiervoor verwijzen wij naar het beeldkwaliteitsplan. Een prettige
leefomgeving is leidend geweest bij de opzet van dit plan door een aantrekkelijk binnengebied
en een aantrekkelijke groenzone rondom het plangebied. Door aanleg van natuurvriendelijke
oevers wordt geïnvesteerd in de biodiversiteit. In tegenstelling tot de visie van appelanten, is
de ecologische waarde van het terrein in de huidige staat niet erg hoog, aldus de uitkomsten
van het ecologisch onderzoek. Een groot deel is ingericht met een parkeerterrein en
verouderde gebouwen. De omliggende groenstructuur bevat voor een groot deel zaailingen
en veel aanwezige bomen hebben blijkens de uitkomsten van de Bomeneffectanalyse een
verminderde gezondheid, waardoor deze niet duurzaam behouden kunnen blijven. De
Bomeneffectanalyse is als bijlage bij het bestemmingsplan bijgevoegd.
3.2.3 Aantrekkelijk element en trots van de wijk
Het beleidsplan Kort Ambacht (1997) beschrijft een visie op het sportpark na vertrek van de
handbalvereniging. Op dit moment zijn echter ook de boerderij en het recreatiegebouw sterk
verouderd, waardoor een integrale herontwikkeling voor de hand ligt. Met zowel de historische
vereniging als betrokken buurtbewoners is gesproken over de boerderij en het overige deel
van het terrein. In lijn met de wens van de historische vereniging is getracht zoveel mogelijk
recht te doen aan de waarde van de boerderij door te kiezen voor nieuwbouw in eenzelfde
vorm en massa en indien mogelijk met hergebruik van kenmerkende materialen.
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Door de buurtbewoners is een alternatief plan voor het terrein ontwikkeld bestaande uit groen,
moestuinen en tiny houses. Het plan is door de gemeente beoordeeld en hieruit blijkt dat het
voorgestelde programma onvoldoende bijdraagt aan de woonopgave, die is opgenomen in
het gemeentelijke Woonplan Zwijndrecht. In een overleg met de buurtbewoners is dit nader
toegelicht en met een brief is dit standpunt teruggekoppeld. In tegenstelling tot wat
appellanten beweren is op meerdere momenten in het voortraject gesproken met historische
vereniging en buurtbewoners. Ons inziens is wel degelijk sprake geweest van overleg en is
het alternatieve plan op zorgvuldige wijze afgewogen. De gemeente is samen met de
ontwikkelaar na het ingediende plan van de buurtbewoners samen met hen in gesprek gegaan
om te kijken welke kwaliteit uit hun plan toegevoegd kon worden aan de
nieuwbouwontwikkeling Land van ’t Hoff.
Dit overleg heeft geleid tot een aanpassing van het stedenbouwkundig plan. Allereerst is in
het toekomstige binnengebied meer aandacht voor kwaliteit en biodiversiteit van het nieuwe
groen. Door het vervallen van de geplande parkeerplaatsen aan de Korenbloemstraat en het
aanpassen van de situering van de natuurvriendelijke oevers blijven een aantal bestaande
bomen behouden. In de strook langs de Korenbloemstraat worden speelaanleidingen
(natuurlijke objecten waarmee je kunt spelen) geplaatst en het aanwezige groen verrijkt om
de mogelijkheden om te spelen en te recreëren te vergroten. Via een voorwaardelijke
verplichting in de regels van het bestemmingsplan is de aanleg en instandhouding van een
groenstrook aan de waterzijde van de tuinen van de twee-onder-een-kapwoningen met
opgaand groen overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan verplicht gesteld. De bestaande
bomenstructuur langs de Leeuwenbekstraat is verdicht met nieuwe bomen.
3.2.4 Alweer zoveel groen weg in Kort Ambacht Noord
De bewering over het terrein 't Hoff behoeft nuancering, aangezien de helft van het terrein
bestaat uit gebouwen, parkeerterrein en bouwplaats (voormalig verhard sportveld). Bij
herontwikkeling is gekeken naar een optimale invulling, die recht doet aan de historische
context en is bij de situering rekening gehouden met aspecten als geluid en bezonning
(zonnepanelen). Bij de herontwikkeling van de locatie is de herintroductie van het boerenerf
en herstel van de middeleeuws omgrachte motte (kunstmatige heuvel) als belangrijk
uitgangspunt genomen. De realisatie van appartementen doet volgens ons minder recht aan
de historische context van een boerenerf, waardoor we hier vanuit de context gekozen hebben
voor een grondgebonden programma (rijwoningen en halfvrijstaande woningen).
Om te voldoen aan het geluidbeleid is gekozen voor de plaatsing van rijwoningen in een 'Lvorm' om daarmee geluid vanaf de Burgemeester Van 't Hoffweg, de Lindtsedijk en vanuit het
bedrijventerrein te weren, zodat deze woningen beschikken over een geluidluwe tuin en
geluidluwe zijde. Door de omvang van de omliggende bomenstructuur is het moeilijk om voor
de oostelijke strook woningen voldoende bezonning van het dakvlak te krijgen en om
nutsvoorzieningen aan te brengen. Positionering centraal op het perceel zou leiden tot een
structureel kleiner woningbouwprogramma bij de realisatie van een grondgebonden
woningbouwprogramma.
3.2.5 Groen in de wijk is ook belangrijk
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Aangezien de gemeente Zwijndrecht staat voor een grote woningbouwopgave en hiervoor
volledig is aangewezen op bestaand stedelijk gebied kunnen gevolgen voor de bestaande
groen- en waterstructuur niet uitgesloten worden. Als gemeente streven wij uiteraard naar
behoud en ontwikkeling van groen, maar dat wil niet zeggen dat het groen altijd op dezelfde
plaats en in dezelfde omvang moet blijven. Dit standpunt zou er voor zorgen dat alleen zou
kunnen worden gebouwd ter plaatse van bestaande gebouwen of verharding, waardoor de
gemeente niet zal kunnen voldoen aan de woningbouwdoelstellingen. In de meeste gevallen
is aanpassing van de groenstructuur nodig, zo ook in dit geval. Daarbij is gekozen voor het
terugbrengen van een nieuwe robuuste groenstructuur centraal in plangebied en aan de
zuidwest- en zuidoostrand van het bouwplan. Ook wordt er meer groen aangebracht aan de
noordwestzijde van het plan om de groenstructuur te verrijken en wordt door het aanbrengen
van speelaanleidingen in de groenzone langs de Korenbloemstraat de mogelijkheid geboden
voor spelen en recreëren. Verder wordt verwezen aan de planaanpassingen naar aanleiding
van het overleg met omwonenden zoals op genomen in paragraaf 3.2.3.
3.2.6 Natuurinclusief bouwen
Er is voor gekozen om de vorm van de boerderij terug te brengen en hierin een bijpassend
woonzorgprogramma te realiseren. In een eerder stedenbouwkundige studie waren op de
plek van de boerderij zes grondgebonden woningen gepland. De gemeente heeft een
groenplan opgesteld. Bepalend in dit groenplan is een klimaatadaptieve inrichting van de
buitenruimte door met waterdoorlatende bestrating te werken, groene erfafscheidingen naar
uitgeefbaar gebied voor te schrijven, bomen te plaatsen in achtertuinen van de twee-ondereen-kapwoningen en de borging van het behoud van die bomen door middel van een
kwalitatieve verplichting in de leveringsakte inclusief boetebeding, het aanleggen van een
wadi, bestaande waterpartijen te vergroten met natuurvriendelijke oevers. Hiermee wordt
rekening gehouden met het convenant klimaatadaptief bouwen en wordt voldaan aan de
vereiste watercompensatie vanuit het waterschap.
3.2.7 Appartementen in plaats van eengezinswoningen
De betreffende locatie is één van de grotere locaties in Zwijndrecht en heeft een zodanige
omvang en situering dat een grondgebonden programma goed mogelijk is en op logische
wijze aansluit bij de omliggende bebouwingsstructuur. Het programma van de ontwikkeling is
gedurende het proces in overleg met de omwonenden gereduceerd van 46, naar 41 en
uiteindelijk naar 37 grondgebonden woningen. Een dergelijk programma past beter bij de
context van boerenerf dan appartementen. De locatie van de Buizerdstraat is niet
vergelijkbaar aangezien dit gebouw in een zone ligt met gestapelde woningbouw.
3.2.8 Verkeerd voorbeeld en signaal
Dit zien wij anders aangezien de locatie nu ook voor een groot deel bestaat uit gebouwen,
parkeerterrein en verhard bouwterrein/speelterrein. Hoewel er veel groen wordt verwijderd,
komt er ook veel kwalitatief groen terug in het plangebied. Hiervoor verwijzen wij naar de
beantwoording onder de punten 3.2.3 tot en met 3.2.6.
3.2.9 Tegenstrijdigheden met Omgevingsvisie
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Met betrekking tot de blauwe brug geldt dat voor dit bestemmingsplan conform de
regelgeving is uitgegaan van de bestaande situatie en reeds genomen besluiten voor de
toekomst. Dit betekent voor de blauwe brug dat er uitgegaan is van het in één richting
openstaan voor vrachtverkeer (opgaand). De genoemde doelen met betrekking tot het
verminderen van barrièrewerking en oplossen van knelpunten van eerdergenoemde weg is
onderdeel van het GVVP en bevindt zich buiten de scope van dit bestemmingsplan. Mocht
er in de (nabije) toekomst een besluit genomen worden over de blauwe brug dan dienen op
dat moment de bijbehorende onderzoeken uitgevoerd te worden.
Het voorliggende planvoornemen is in lijn met de Omgevingsvisie aangezien het plan uit gaat
van energiezuinige grondgebonden woningen in een nieuwe klimaatadaptieve inrichting met
aandacht voor biodiversiteit. Een tuinstadkarakter kenmerkt zich door lage
eengezinswoningen met een voor- en een achtertuin en een omgeving met veel groen.
Voorliggend planvoornemen past binnen dit karakter en draagt door de planopzet bij aan een
aantrekkelijke woonomgeving. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de beantwoording
onder de punten 3.2.3 tot en met 3.2.6.
3.2.10 Tegenstrijdig met klimaatdoelen
Bij de herontwikkeling volgen wij de bomenverordening die voorschrijft dat iedere boom, die
wordt gekapt, moet worden gecompenseerd. Dit doen wij zoveel mogelijk binnen het
plangebied. De bomen die niet binnen het plangebied kunnen worden gecompenseerd,
worden zo dicht mogelijk bij het plangebied in de directe omgeving geplant. De
bomenverordening schrijft niet voor dat een gelijk volume moet worden teruggebracht.
3.2.11 Opstellen NL Gebiedslabel
Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de
omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna
energieneutrale gebouwen (BENG). Daarnaast worden er klimaatadapatieve maatregelen
toegepast zoals omschreven in paragraaf 3.2.10. Het NL Gebiedslabel is een methodiek om
duurzaamheid van de buitenruimte te beoordelen. De gemeente heeft de voorkeur voor het
hanteren van GPR gebouw aangezien hiermee in bredere zin naar duurzaamheid wordt
gekeken door ook de kwaliteit van de eengezinswoningen mee te wegen.
3.2.12 Meer compensatie verlies bomen en groen
De gemeente compenseert alle gekapte bomen door deze zoveel mogelijk in het plangebied
terug te brengen. De overige te compenseren bomen worden zo dicht mogelijk bij het
plangebied teruggebracht. Bij de realisatie van nieuwe bomen in openbaar gebied worden
direct omwonenden betrokken. De gemeente is volgens de bomenverordening niet gehouden
om een gelijk volume terug te brengen. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de
beantwoording onder 3.2.3 tot en met 3.2.6 ten aanzien van het planten van bomen in de
oeverzone van de twee-onder-een-kapwoningen en verrijken van groen langs de
Korenbloemstraat.
3.2.13 Handen af van het buitenterrein
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Dit gedeelte van de zienswijze is gedeeltelijk gegrond. In de huidige opzet is gekozen voor
een ontspannen binnengebied, waarbij naast parkeerplaatsen ook ruimte is voor boomvakken
en groen. In reactie op deze zienswijze wordt gekozen voor een aanpassing van het ontwerp
door de geplande haaksparkeerplaatsen aan de Korenbloemstraat te laten vervallen en de
parkeerbehoefte van de planontwikkeling volledig binnen het plangebied op te lossen. Dit gaat
ten koste van enkele groenvakken op het centrale parkeerterrein in het plangebied, maar
hierdoor blijven een aantal bestaande bomen in de bestaande situatie behouden.
Volledigheidshalve wordt verwezen naar de beantwoording onder 3.2.3 tot en met 3.2.6.
3.2.14 Ontsluitingsweg auto's via brug in verlengde van Lisstraat
In de stedenbouwkundige opzet is gekozen voor een samenhangend en eigentijds boerenerf,
wat wordt gekenmerkt door een centrale bestaande hoofdtoegang en enkele subtiele
ondergeschikte langzaamverkeersverbindingen naar de omgeving. De realisatie van een
extra autoverbinding aan de noordzijde is in strijd met dit principe van een naar binnen
gekeerd boerenerf. Daarnaast is er voor gekozen om een langzaam verkeersverbinding naar
de Lisstraat te realiseren, zodat het ook aantrekkelijk is om de auto te laten staan en lopend
of met de fiets richting het winkelcentrum te gaan. Zoals is beschreven in de toelichting is de
bestaande capaciteit van de omliggende wegen voldoende om deze extra verkeersgeneratie
aan te kunnen. Hiervoor verwijzen wij naar de onderbouwing zoals opgenomen in de
paragraaf 3.3 Verkeer en parkeren. De schaal van dit project in relatie tot de aanwezige
wegenstructuur maakt dat het bouwplan goed inpasbaar is.
3.2.15 Betere plekken voor meer oppervlaktewater
In verband met de toename aan bebouwd en verhard terrein is watercompensatie nodig
binnen hetzelfde peilgebied. Het is geen verplichting om binnen hetzelfde plangebied
watercompensatie aan te brengen. Bij het ontwerp is er voor gekozen om dit met behoud van
zoveel mogelijk bomen (buiten de kruin van bomen) te doen. Vanuit efficiency is er voor
gekozen om bestaande waterpartijen uit te breiden met natuurvriendelijke oevers in plaats
van nieuwe waterpartijen te graven. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het ontwerp,
waarbij zoveel mogelijk bomen zijn behouden. In paragraaf 5.4 Waterhuishouding is de locatie
van de watercompensatie aangegeven.
3.2.16 Groenblijvende tuinen borgen in bestemmingsplan
De gemeente ondersteunt een klimaatadaptieve inrichting van onze woonbuurten. Wij zijn van
oordeel dat afspraken over permanente (groene) erfafscheidingen, aanleg en behoud van
bomen in de groenzone van 1,5 meter van privétuinen van de twee-onder-een-kapwoningen
vanuit handhaafbaarheid beter kunnen worden vastgelegd in de leveringsakte van de
eengezinswoningen (met een boetebeding). Ten aanzien van de groene oeverzone is een
aanvullende kwalitatieve verplichting opgenomen in de regels van het bestemmingsplan. Het
vastleggen van een 5 meter diepe groenzone in achtertuinen vinden wij een te grote inbreuk
in de privé ruimte van inwoners. Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar de
beantwoording onder 3.2.3 tot en 3.2.5.
3.2.17 Overlast verkeer beperken
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Woningen kunnen in de nabijheid van drukke wegen worden gerealiseerd, mits de
geluidwerende voorzieningen zodanig zijn vormgegeven dat binnen in de woning sprake is
van een goed woon- en leefklimaat. Ook zal iedere woning moeten beschikken over tenminste
20 m2 geluidluwe buitenruimte. Bij dit bouwplan wordt hieraan voldaan door de woningen op
een goede wijze te situeren en op bepaalde plekken tuinmuren te realiseren, die onderdeel
uitmaken van het ontwerp.
3.2.18 Meer compensatie van verlies groen en functies
Zie beantwoording onder 3.2.11.
3.2.19 Specifieke zienswijze met betrekking tot bijlagen
Bijlage 1: Bomen Effect Analyse
P5
De definitie van boom is opgenomen in paragraaf 1.3 van de Bomen Effect
par. 1.1
Analyse (hierna: BEA). Onder houtopstand wordt verstaan: één houtwal of
een of meer bomen met een stamomtrek van meer dan 31 cm of een
doorsnede van meer dan 10 cm op 130 cm boven het maaiveld.
P6
De passage over het ombouwen van het pand tot zorggebouw klopt
par. 1.1
inderdaad niet meer. De BEA is opgesteld in een periode dat nog werd
gedacht dat het pand nog volledig kon worden behouden.
P6
Deze zienswijze is gedeeltelijk gegrond. De bomen aan de noordzijde zijn
par. 1.1
op basis van een inventarisatie op de aspecten gezondheid/levensduur als
'niet te behouden' beoordeeld en bij de BEA op voorhand buiten
beschouwing gelaten. Naar aanleiding van deze zienswijze is de BEA in
bijlage 1 aangevuld met de resultaten van deze inventarisatie. Daarnaast
is de beschrijving in paragraaf 4.4.4 aangevuld.
P8
Dit gaat om een algemene opmerking over welke functies bomen kunnen
par 1.3
vervullen. De gemeente onderkent dat bomen meerdere waardes en
functies kunnen vervullen. Om die reden maakt de gemeente een
afweging welke bomen behouden kunnen blijven met het oog op de
realisatie van een optimaal en stedenbouwkundig waardevol
woningbouwplan.
P13
Hier wordt gedoeld op realisatie van woningbouw. Door de hiervoor
par. 2.2
benodigde ophoging van het maaiveld kunnen omliggende bomen niet
duurzaam behouden blijven.
P14
De huidige bomen vertegenwoordigen meerdere waardes en functies. Bij
par 2.3
een nieuwe inrichtingen trachten we robuuste groenzones terug te
brengen, die op het gebied van biodiversiteit een meerwaarde zijn ten
opzichte van de huidige situatie.
P15
Deze bomen zijn aangeduid in afbeelding 13 (deelgebied 5) op pagina 24.
par. 2.3
P18
Door het opstellen van heistellingen en manoeuvreren van materieel zullen
par. 3.3
de wortels van de bomen worden aangetast, waardoor de bomen niet
behouden kunnen blijven.
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P25

Bij de keuze van de bomen wordt gekeken naar de maximale hoogte, die
deze bomen kunnen bereiken, zodanig dat een goede bezonning mogelijk
blijft. Ook zijn voor de woningen nutsvoorzieningen nodig. Om de bomen
voldoende groeiruimte te geven worden nieuwe bomen iets dichter op de
Burg. van ’t Hoffweg geplaatst.
P28
Vanuit akoestisch oogpunt is verdraaiing van de bouwblokken niet
par. 4.3
mogelijk. Het verder naar achter zetten van de woningen zorgt voor een te
groot verlies aan woningen en verloren gaan relatief geluidsluwe
verblijfskwaliteit van het binnengebied.
Bijlage 3: Akoestisch rapport
Art. 2.2
Bij een akoestisch rapport wordt gerekend met de intensiteiten uit
Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK). Het feit dat deze voor één
richting is afgesloten voor vrachtverkeer is in het model van de RVMK
opgenomen.
Algehele
Het geluid van de weerkaatsing van de nieuwe woningen op de woningen
opmerking
aan de Johannes Poststraat is meegenomen in het model. Hieruit blijkt dat
de extra geluidbelasting als gevolg van het bouwplan nihil is.
In het bestemmingsplan is in de paragraaf luchtkwaliteit een beschrijving
opgenomen van de huidige concentraties aan fijnstof. Deze gegevens zijn
afkomstig uit de kaart van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL). Hieruit blijkt dat in het plangebied wordt voldaan aan
de landelijke norm.
De rode haak in de afbeelding betreft de geluidafschermende voorziening,
waarbij iedere pijl staat voor één zijde van de haak.
Bijlage 10: Notitie participatie
P1 Inleiding
De notitie geeft een weergave van de participatie die heeft plaatsgevonden
in het voortraject.
P2
Info- Tijdens de informatiebijeenkomst is in hoofdzaak positief gereageerd op
bijeenkomst
de planopzet en de getoonde impressies van zowel de woningen als het
woonzorggebouw. Uiteraard zijn er ook meerdere mensen die kritiek
hebben op het plan vanwege het verlies aan bomen of de oriëntatie van
de woningen.
P3
Vooruitlopend op en in samenhang met de ontwikkeling van de locatie zijn
Inrichtingsplan nieuwe bomen gepland aan de Leeuwenbekstraat.
P3
De bomen in het plangebied evenwijdig aan de Korenbloemstraat zijn in
Inrichtingsplan een eerdere analyse al beoordeeld als 'niet behouden'. en zijn bij de latere
Bomen Effect Analyse (BEA) daarom buiten beschouwing gelaten. De
conditie is matig en de levensverwachting zit tussen de 0 en 5 jaar. Het
voorstel uit de BEA om vrijwel alle bomen te behouden, leidt tot een te
groot verlies aan woningen, waardoor dit vanuit de bijdrage aan de
woningbouwopgave van Zwijndrecht ongewenst is. Om deze reden
worden in de toekomstige situatie de bomen gecompenseerd.
P3
Bij de keuze van bomen langs de locatie Burgemeester van 't Hoffweg is
Inrichtingsplan het aanleggen van nutsvoorzieningen en langdurig behoud van de
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bezonning van de dakoppervlakken een belangrijk criterium naast
biodiversiteit. Bomen in een juiste situering/dichtheid met een totale
hoogte van zes meter kunnen eveneens een afschermende functie
vervullen.
P3
Op grond van de Bomenverordening is de gemeente gehouden om het
Inrichtingsplan aantal gekapte bomen terug te brengen. Dit wordt zoveel mogelijk in het
plangebied gedaan en voor het overige deel zoveel als mogelijk in de
directe omgeving. In dit stadium van de planvorming zijn de exacte
plantplaatsen nog niet duidelijk. Bij plaatsing van bomen buiten het
plangebied zal afstemming plaatsvinden met de omliggende bewoners.
P3
De gemeente streeft naar een gevarieerder aanbod van groen. Onder
Inrichtingsplan biodiversiteit verstaan we de rijkdom van de natuur; de grote
verscheidenheid aan levensvormen.
P4 Ecologie
Bepalend hierin is de quickscan flora & fauna en het aanvullende
onderzoek. Hieruit blijkt dat er geen natuurwaarden in het geding zijn. De
aanbevelingen uit het rapport zijn in acht genomen door een
groenstructuur in een voldoende formaat aan de zuid- en oostzijde en
centraal in het plangebied terug te brengen.
P4 Geluid
Voor het grootste deel van de woningbouwplannen in Zwijndrecht is een
hogere grenswaarde nodig een gevolg van het kiezen voor binnenstedelijk
bouwen. Het bouwplan blijft onder de maximale ontheffingswaarde,
waardoor van het oprekken van grenzen geen sprake is.
P4 Geluid
Weerkaatsing voor de woningen aan de oostzijde is meegenomen in het
akoestisch onderzoek. Hieruit blijkt dat de toename aan geluidbelasting
voor deze woningen nihil is.
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4.

Behandeling zienswijzen aanvullend op gezamenlijke zienswijze

De zienswijzen 3, 4, 6 en 14 hebben in aanvulling op de gezamenlijke zienswijze
aanvullende eigen zienswijzen ingediend, die hieronder per zienswijze worden voorzien van
een beantwoording.
4.1 Aanvullende zienswijze 3
4.1.1 Inhoud aanvullende zienswijze 3

4.1.2 Beantwoording aanvullende zienswijze 3
Bij de inrichting van nieuwe openbare ruimte is klimaatadaptatie een belangrijke uitgangspunt.
Zo zijn de nieuwe parkeerplaatsen ingericht met waterdoorlatende bestrating en is in het
ontwerp uitgegaan van ruime groenvakken, een wadi en uitbreiding van waterberging.
In paragraaf 4.4.1 is ingegaan op de omgevingsvisie en zijn de thema's wonen, leefbaarheid
en gezondheid uitgebreid behandeld en is een verantwoording opgenomen waarbij specifiek
is ingegaan op onderhavig plan. De verantwoording is uitgebreider dan door indiener is
omschreven.
De gemeente is gebonden aan strenge eisen aangaande de bodemkwaliteit voor de nieuwe
woningen. Voorafgaand aan de realisatie voert de gemeente een sanering van de bodem uit.
De bodem zal voor de ontwikkeling geschikt worden gemaakt voor de beoogde bestemming.
4.2 Aanvullende zienswijze 4
4.2.1 Inhoud aanvullende zienswijze 4
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4.2.2 Beantwoording aanvullende zienswijze 4
Het alternatieve plan voor de locatie is zorgvuldig bekeken en hierover heeft reeds
terugkoppeling met buurtbewoners plaatsgevonden. In de terugkoppeling heeft het college
aangegeven dat het alternatieve plan onvoldoende bijdraagt aan de woningbouwambities
waaraan ons bestuur en de raad zich hebben gecommitteerd binnen de vastgestelde
woningbouwstrategie en het Woonplan. Ook uit de Woningmarktanalyse en -onderzoek
blijkt voornamelijk een vraag naar grondgebonden woningen in het hogere segment.
Voor de realisatie van voldoende woningen is Zwijndrecht aangewezen op bestaand
stedelijk gebied. Dit betekent dat bij iedere vrijkomende locatie een afweging moet worden
gemaakt. De planlocatie is één van de grotere locaties binnen Zwijndrecht waar een
grondgebonden programma gezien de stedenbouwkundige structuur goed mogelijk is.
Uiteraard onderschrijven wij ook de doelstellingen in ons groenbeleid door bij de nieuwe
inrichting ook kwalitatief groen in de nabijheid van de woonomgeving te realiseren. Dit is
vertaald door aan de zuid- en oostrand een groenstrook te realiseren en een centrale
groenvoorziening in het plan op te nemen. In de nabijheid van het plangebied is aan de
Hortensiastraat een groen- en speelvoorziening aanwezig, waardoor er voldoende ruimte
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voor groenbeleving overblijft. Het groen langs de Korenbloemstraat krijgt ook een
gevarieerdere groene inrichting met informele speelmogelijkheden (speelaanleidingen).
4.3 Aanvullende zienswijze 6
4.3.1 Inhoud aanvullende zienswijze 6

4.3.2 Beantwoording aanvullende zienswijze 6
De gemeente is op basis van de bomenverordening gehouden om de te kappen bomen te
compenseren. De bedoeling is om dit zoveel mogelijk op de locatie te doen en als dit niet
volledig mogelijk is om dit in de directe omgeving daarvan te doen. Voor het plangebied zelf
is een groenplan opgesteld dat als bijlage bij het bestemmingsplan is opgenomen. De
exacte situering van nieuw groen buiten het plangebied wordt nog nader afgestemd met de
directe omwonenden van de locaties waar deze compensatie is voorzien. Bij behoud van de
huidige bomen met bijbehorende benodigde groeiruimte zou het plan niet uitvoerbaar zijn en
zou nog maar een fractie van het woningbouwprogramma mogelijk zijn. Met het plan is juist
getracht om aansluiting te zoeken bij het boerenerfgedachte door in materialiseren, maar
ook positionering een naar binnen gericht erf te realiseren. Dit komt tot uitdrukking in het
beeldkwaliteitsplan dat voor deze locatie gaat gelden. Uiteraard is hiervoor gekozen
vanwege de historische context, die blijkt uit het cultuurhistorisch en archeologisch
onderzoek.
De realisatie van dit bouwplan leidt volgens ons niet tot een onaanvaardbare woonsituatie
voor omwonenden. De woningen van de indieners staan in een stedelijke omgeving waarbij
een woonsituatie die vrij is van enige inkijk nu eenmaal niet kan worden gegarandeerd.
Verder bestaat er volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling geen blijvend recht op vrij
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uitzicht. De gemeente heeft zoals hierboven aangegeven een algemeen belang om
voldoende woningen te realiseren. Hierbij trachten wij om te zorgen voor een goede
inpassing door een gedeeltelijk groene oeverzone vast te leggen bij de nieuwe bewoners
aan de randen. Bij het plaatsen van nieuw groen zal uiteraard ook gekeken worden naar de
randen van het plangebied, zodat sprake is van een goede inpassing in dit bestaande
woongebied.
Zoals in paragraaf 3.3.1. is gemotiveerd leidt het plan tot een toename van het aantal
verkeersbewegingen, maar is de bestaande infrastructuur voldoende in staat om deze
toename te verwerken. Er is sprake van een passende oplossing.
Het betreffende voetpad van het woonzorggebouw naar de Korenbloemstraat is feitelijk een
herstel van een oud voetpad dat daar tot enkele jaren geleden lag. Vanuit versterking van de
wandel- en fietsstructuur hechten wij aan herstel van deze oude situatie. We zijn van
oordeel dat in dit geval kan worden afgezien van de extra parkeerplaatsen aan de
Korenbloemstraat. Er is voor gekozen om alle extra parkeerbehoefte binnen het plangebied
op te lossen het geplande parkeerterrein centraal in het plangebied. De bestaande
verkeerssituatie blijft in de Korenbloemstraat dus gehandhaafd.
Compensatie van groen en bomen moet in eerste instantie zoveel mogelijk binnen het
plangebied plaatsvinden en in twee instantie in de omgeving direct daar omheen. Bij de
vergroting van bestaande watergangen wordt zoveel mogelijk gekeken om dit op plekken te
doen waar dit leidt tot zo min mogelijk verlies aan bomen.
4.4 Aanvullende zienswijze 14
4.4.1 Inhoud aanvullende zienswijze 14
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4.4.2 Beantwoording aanvullende zienswijze 14
Na een zorgvuldige afweging is besloten tot een verwijdering van de bestaande bomen aan
de oost- en noordzijde van het plangebied. De bomen aan de noordzijde hebben een
slechte conditie en moeten binnen nu en 5 jaar worden gekapt. Behoud van de bomen aan
de oostzijde leidt tot een dermate grote inperking dat een groot deel van de woningen niet
meer te realiseren meer is. Het omdraaien van een aantal blokken zoals aangegeven in de
BEA is niet mogelijk vanwege de hoge geluidbelasting en de verplichting vanuit ons
geluidbeleid om geluidluwe buitenruimten bij woningen te realiseren. Hierdoor is een
aaneengesloten rij woningen richting de Burgemeester van 't Hoffweg en de Lindtsedijk het
meest doelmatig.
Vanuit het stedenbouwkundig concept van een boerenerf is gekozen voor het hergebruik
van de huidige centrale ontsluiting. Zoals in paragraaf 3.3.1. is gemotiveerd leidt het plan tot
toename van het aantal verkeersbewegingen per dag. De bestaande infrastructuur kan deze
toename eenvoudig verwerken. Ons inziens is geen sprake van een ontwrichtende of
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onveilige verkeerssituatie, waardoor extra verkeersontsluitingen voor autoverkeer nodig
zouden zijn.

5.

Behandeling individuele zienswijzen

Door de indieners 18, 19, 21 en 24 zijn afzonderlijke zienswijzen ingediend, die niet zijn
gebaseerd op de gezamenlijke zienswijze. Hieronder worden deze zienswijzen ingevoegd
met daaronder de beantwoording van de gemeente.
5.1 Individuele zienswijze 18
5.1.1 Inhoud individuele zienswijze 18

5.1.2 Beantwoording individuele zienswijze 18
Deze tegenstelling zien wij anders. Ook de realisatie van nieuwe woningen kan inwoners of
doorstromers uit Zwijndrecht een nieuw thuis geven. De huidige locatie bestaat uit
verouderde bebouwing en sportvelden die niet meer in gebruik zijn en zijn geen lange
termijn oplossing.
In de omgeving blijven met de speelvoorzieningen aan de Hortensiastraat, de Develweg en
verderop het Develpark voldoende recreatieve mogelijkheden over voor de jonge generatie.
De gemeente heeft voor de locatie een groenplan opgesteld dat ook voorziet in extra groen
en speelaanleidingen langs de Korenbloemstraat..
Compensatie van groen en bomen moet in eerste instantie zoveel mogelijk binnen het
plangebied plaatsvinden en in twee instantie in de omgeving direct daar omheen. Bij de
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vergroting van bestaande watergangen wordt zoveel mogelijk gekeken om dit op plekken te
doen waar dit leidt tot zo min mogelijk verlies aan bomen. Volledigheidshalve verwijzen wij
naar de uitkomsten van de ecologische onderzoeken.
5.2 Individuele zienswijze 19
5.2.1 Inhoud individuele zienswijze 19

5.2.2 Beantwoording individuele zienswijze 19
Bij de opzet van het plangebied is gekeken naar een optimale invulling vanuit ons
woonbeleid, de cultuurhistorische context, de stedenbouwkundige aansluiting op het
omliggende woongebied en de ingewikkelde akoestische situatie met de nabijheid van
wegen en industrie. Met deze planopzet en toepassing van het groenplan is sprake van een
duurzaam en kwalitatief goed woon- en leefklimaat van de nieuwe woningen.
Met dit gedifferentieerde woningbouwprogramma wordt een goede bijdrage geleverd aan de
wens voor nieuwe grondgebonden woningen in Zwijndrecht. Het merendeel van de
woningen bestaat uit middeldure rijwoningen in het koopsegment, zodat in de wijk meer
doorstroming kan ontstaan. Door 24 woonzorgwoningen te realiseren wordt tegelijkertijd
voorzien in nieuwe woningen voor zorgbehoevenden, waaraan gezien de aankomende
vergrijzing veel behoefte is.
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In dit geval zal voor de energievoorziening naast zonnepanelen ook gebruik worden
gemaakt van lucht-waterwarmtepompen. Deze dienen te voldoen aan de geluidseisen van
het Bouwbesluit.
5.3 Individuele zienswijze 21
5.3.1 Inhoud individuele zienswijze 21
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5.3.2 Beantwoording individuele zienswijze 21
In het akoestisch onderzoek worden de verkeersintensiteiten van de Burgemeester Van 't
Hoffweg betrokken. De functie van deze weg maakt onderdeel uit van het Gemeentelijk
Verkeer- en Vervoersplan en valt niet onder de scope van dit bestemmingsplan. Het gebied
ten oosten van het appartementengebouw aan de Lisstraat valt strikt gezien buiten het
plangebied. Het verbinden van de omliggende watergangen is niet uitvoerbaar gebleken
aangezien de oeverbeschoeiingen hiervan recent zijn vervangen. Met het plantsoen langs
de Lindsebenedendijk wordt waarschijnlijk de speeltuin onder aan de dijk bedoeld. Deze ligt
buiten het plangebied en hieraan verandert niets. De geluidsbelasting van de betreffende
windturbine op woningen in Zwijndrecht die dichter bij de windturbine liggen dan de nieuwe
woningen is onderzocht binnen het hiervoor doorlopen vergunningentraject. De
geluidsniveaus voldoen overal (ruim) aan de maximale geluidsnormen uit het
Activiteitenbesluit. De aangehaalde gebieden waar volgens de indiener uitwisseling van
functies zou moeten plaatsvinden, hebben al een functie als plantsoen met watergang dan
wel speeltuin en de realisatie van woningbouw op die plekken is ongewenst.
Door indiener wordt niet gemotiveerd waar er een gebrek van samenhang zou zijn en waar
de nieuwe functies in het plan elkaar zouden bijten. Volgens de gemeente is hier sprake van
een gedifferentieerd bouwplan met zowel middeldure rijwoningen, duurdere halfvrijstaande
woningen en zorgwoningen, die passen in ons gemeentelijk woonbeleid en
woningbouwstrategie. Zoals in de toelichting is gemotiveerd, is er op basis van de
woningmarktanalyse en -onderzoek behoefte aan grondgebonden woningen in het hogere
segment en is Zwijndrecht voor de realisatie van het woningbouwprogramma aangewezen
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op het bestaand stedelijk gebied. Onderstaande locatie leent zich gezien de omliggende
stedenbouwkundige structuur goed voor een grondgebonden woningbouwplan. In het
bouwplan wordt rekening gehouden met het terugbrengen van groene structuren langs de
Lindtsbenedendijk, de Burgemeester Van 't Hoffweg en centraal in het plangebied.
5.4 Individuele zienswijze 24
5.4.1 Inhoud individuele zienswijze 24

5.4.2 Beantwoording individuele zienswijze 24
Vanwege de woningbouwopgave waar de gemeente voor staat, is het groen laten van het
overige deel van het plangebied geen alternatief. Een groot deel van het terrein bevat een
verouderd recreatiegebouw, opslagterrein en parkeerterrein. Het voorgenomen bouwplan
ziet op een nieuwe passende functie voor dit gebied.
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6.

Wettelijk vooroverleg

Het ontwerpbestemmingsplan is toegezonden aan de bestuurlijke overlegpartners voor een
reactie conform het bepaalde van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) met het
verzoek om een reactie te geven op het plan. De volgende bestuurlijke overlegpartners
hebben van 8 juli 2021 tot en met 20 augustus 2021 de mogelijkheid gekregen om te
reageren op het ontwerpbestemmingsplan:
1. Provincie Zuid-Holland
2. Waterschap Hollandse Delta
3. Veiligheidsregio
4. Gasunie
Er zijn binnen deze termijn twee reacties binnengekomen. De reacties zijn hieronder
samengevat, de reactie van de gemeente is cursief weergegeven.
6.1
Provincie Zuid-Holland
Vooroverleg met de provincie Zuid-Holland vindt plaats door het invullen van een elektronisch
formulier, waarbij aan de hand van verschillende vragen wordt bepaald of het plan moet
worden opgestuurd. Op grond van de elektronisch ingediende informatie blijkt dat het plan
niet strijdig is met provinciale belangen en niet hoeft te worden opgestuurd naar de provincie
Zuid-Holland.
6.2
Waterschap Hollandse Delta
Het waterschap heeft naar aanleiding van dit plan een aantal opmerkingen:
1. De watergang langs de Korenbloemstraat is een watergang in beheer en onderhoud bij
de gemeente Zwijndrecht. Deze watergang, die voorzien is van nummer T28072, heeft
een beschermingszone van 1 meter gemeten vanuit de insteek (in de documentatie
staat 1 meter vanuit de waterkant. Dit is niet correct).
2. Verder wordt in het plan gesproken over het planten van bomen nabij het water. De
beschermingszone van een watergang dient ook om beplanting op geruime afstand van
het water te houden en te voorkomen dat hout en bladeren in het water vallen wat tot
slibvorming leidt en op termijn tot een verslechtering van de doorstroming en de
waterkwaliteit.
3. Het plaatsen van een steiger dient eveneens aangevraagd te worden bij het waterschap
waarbij een onderbouwing dient te worden aangeleverd bestaande uit tekeningen (ook
dwarsdoorsnede) met maatvoering, materiaalkeuze etc. en een beschrijving waarom het
plaatsen van een steiger niet de doorstroming nadelig zal beïnvloeden.
4. Verder wil ik u erop wijzen dat een deel van de locatie binnen de zonering van een
primaire waterkering ligt. Voor werkzaamheden of wijzigingen binnen dit gebied dient
een watervergunning te worden aangevraagd daar er expliciete regels bestaan voor de
bescherming van de waterkering.
5. Voor de toename aan verharding dient compensatie te worden gegraven in de vorm van
open water. De regels hiervoor zijn in het verleden al met zowel de gemeente als met de
aanvrager besproken maar zijn ook op de website van waterschap Hollandse Delta te
vinden.
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Gemeentelijke reactie
1. De beschrijving van de beschermingszone is aangepast.
2. Vanuit landschappelijke inpassing is de realisatie en instandhouding van een gedeeltelijk
groene oeverzone met bomen in de tuinen gericht naar de Korenbloemstraat verplicht
gesteld. Bij de keuze en positionering voor de boomsoorten wordt rekening gehouden met
dit aspect van waterkwaliteit. Gelet op toekomstig gebruik tuinen is het aannemelijk dat
nieuwe aanplant van bomen minder belastend zal zijn voor kwaliteit van de watergang
dan huidige bomen.
3. Deze randvoorwaarden worden meegenomen en bij toepassing van een steiger zal
overleg plaatsvinden met het waterschap.
4. Bij de realisatie van bouwwerkzaamheden binnen deze beschermingszone zal een
watervergunning worden aangevraagd.
5. In het kader van het bouwplan is een waterbalans opgesteld, waaruit blijkt dat gezien de
toegenomen bebouwing en verharding wordt voorzien in voldoende waterberging.
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.4.
6.3
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)
1. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) kan zich vinden in de paragraaf 6.1.6
'Externe veiligheid' van het ontwerpbestemmingsplan Lindtsebenedendijk 149-151,
locatie 't Hoff. Rondom het plangebied bevinden zich een aantal transportroutes
gevaarlijke stoffen zoals de Oude Maas, het spoortraject Rotterdam-Dordrecht, de
Rijksweg A15 en twee aardgasleidingen. Om deze reden adviseert de VRZHZ om:
 Voldoende vluchtwegen van de risicobronnen af te creëren;
 Diverse ontsluitingswegen te creëren, zodat het plangebied goed bereikbaar is
voor de hulpdiensten;
 Het personeel op de zorg locatie moet op de hoogte zijn van de risico's en de
handelingsperspectieven, neem dit ook op in het bedrijfsnoodplan.
2. De VRZHZ adviseert de woningen en de zorg locatie te voorzien van uitschakelbare
mechanische ventilatie conform artikel 4.124 lid 4 van het Besluit bouwwerken
leefomgeving: Een mechanisch ventilatiesysteem heeft een voorziening waarmee het
systeem handmatig kan worden uitgeschakeld bij een externe calamiteit die kan leiden
tot een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht.
3. Met betrekking tot de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen binnen het
plangebied moet er voldaan worden aan de Handreiking bluswatervoorziening en
bereikbaarheid 2019 (Brandweer Nederland, 2020).
4. De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wil graag betrokken blijven bij de
inrichtingsplannen van het gebied om gezamenlijk de zelfredzaamheid van de
gebruikers en de beheersbaarheid door de hulpverleners te kunnen optimaliseren. We
vragen extra aandacht voor de eenzijdige bereikbaarheid van het plangebied, in het
inrichtingsplan kan gedacht worden aan een calamiteitenroute. Het team Veilig bouwen
en gebruiken binnen de VRZHZ wil zo vroeg mogelijk betrokken zijn bij de uitwerking
van de plannen voor de woningen en de gebouwen voor verminderd zelfredzame
personen, zodat de keuzes voor de realisatie van een voldoende brandveilig gebouw op
tijd mee kunnen worden genomen.
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Gemeentelijke reactie
1. De nieuwe langzaamverkeersontsluiting aan de noordzijde richting de Lisstraat en de
nieuwe voetpaden in het rondom het plangebied zorgen voor fijnmazigheid en voldoende
nieuwe vluchtwegen. Risicocommunicatie voor medewerkers is een voorwaarde bij het in
gebruik nemen van de woonzorgvoorziening in het plangebied. Het pand wordt 24-uur per
dag bemand met zorg verlenend personeel. Het complex is voorzien van een
brandmeldcentrale die voor alsnog doorschakelt naar een RAC, dus rechtstreeks naar de
brandweer.
2. In de omgevingsvergunning wordt opgenomen dat de mechanische ventilatie centraal en
handmatig is af te sluiten.
3. In de toelichting is een verantwoording opgenomen met betrekking tot de Handreiking
bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019 (Brandweer Nederland, 2020).
4. In het voortraject heeft overleg plaatsgevonden met de brandweer. Hieruit blijkt dat een
extra ontsluiting voor autoverkeer/zwaar verkeer niet nodig is en de huidige planopzet
voldoet vanuit beheersbaarheid en bestrijdbaarheid van eventuele calamiteiten.

6.4
Gasunie
Van de Gasunie is geen reactie ontvangen.
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7.

Ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan

Naast de wijzigingen van het bestemmingsplan naar aanleiding van de ingediende
zienswijzen, acht de gemeente het nog noodzakelijk het bestemmingsplan op een aantal
ondergeschikte onderdelen aan te passen en aan te vullen. Hieronder worden alle overige
wijzigingen en aanvullingen beschreven.
7.1 Wijzigingen Toelichting
Allereerst merkt de gemeente op dat hieronder niet alle detailwijzigingen zijn genoemd, zoals
kennelijke verschrijvingen, kleine aanvullingen en grammaticale wijzigingen voor zover niet
van wezenlijk belang voor de inhoud.
Paragraaf
Toelichting wijziging
3.2
Nieuwe Naar aanleiding van het overleg met de omgeving zijn de maatregelen
situatie
op het gebied van de water- en groenstructuur aangepast (zie
beantwoording zienswijze onder 3.2.3 tot en met 3.2.6). Dit leidt tot een
andere omschrijving in deze paragraaf.
3.1.1 Verkeer
De motivering is aangevuld waarbij ook de belasting van het
omliggende wegennetwerk is beschouwd.
3.3.2 Parkeren
De geplande parkeervakken aan de Korenbloemstraat zijn komen te
vervallen. De benodigde parkeerbehoefte wordt geheel opgelost
binnen het plangebied. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de
parkeerbalans, waarbij de conclusie gelijk blijft dat wordt voorzien in
voldoende parkeergelegenheid.
4.3.1 Woonbeleid De rapportage Woningmarktanalyse Drechtsteden is verwerkt in de
Drechtsteden
toelichting om de behoefte aan het voorgenomen woonprogramma
aanvullend te onderbouwen.
4.4.2 Woonplan De keuzes vanuit de woningbouwstrategie Zwijndrecht 2019-2031 zijn
Zwijndrecht 2020- opgenomen in de beschrijving van het gemeentelijke woonplan.
2030
5.4
Naar aanleiding van het overleg met omwonenden is de
Waterhuishouding natuurvriendelijke
oever
op
de
hoek
van
de
Korenbloemstraat/Leeuwenbekstraat komen te vervallen en verplaatst
naar de locatie aan de Lindtsebenedendijk. Daarnaast komt er een
dam richting de Lisstraat. De beschrijving van de waterbalans
(verhouding verhard en onverhard) en de watercompensatie is als
gevolg hiervan aangepast.
6.1.3 Geluid
Het akoestisch onderzoek is uitgebreid met de beschrijving van een
aantal akoestische maatregelen, zoals bijvoorbeeld de toepassing van
bepaald type luchtventilatie, waarmee de akoestische kwaliteit van de
woningen met een hogere grenswaarde wordt verbeterd. Ook is de
situering van een aantal geluidschermen op kleine onderdelen
aangepast, zodat de geluidafschermende functie en daarmee de
geluidluwe buitenruimte van de woningen wordt vergroot. Het
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6.2 Archeologie

6.3.1 Stikstof

7.2

bovenstaande betreft een detaillering van het bestaande onderzoek en
leidt niet tot hele andere geluidbelastingen.
Naar aanleiding van het archeologisch booronderzoek is een uitgebreid
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd en de resultaten van dit onderzoek
zijn beschreven in deze paragraaf.
Om de gevolgen van de neerslag van stikstof in gevoelige
natuurgebieden in kaart te brengen, is een stikstofberekening nodig.
Aan de hand van de nieuwste versie (d.d. 13 januari 2022) van de
Aeriuscalculator is de bestaande berekening herzien. Hieruit blijkt dat
de stikstofneerslag (depositie) net als bij het oorspronkelijk onderzoek
onder de drempelwaarde blijft. De aangepaste rapportage is
beschreven in deze paragraaf.

Wijzigingen Regels

Artikel
Begrippen
Art. 1.59

Groen
Art. 3.1 en 3.2.3.d
Maatschappelijk
Art. 4.1.a

Toelichting wijziging
Om de realisatie van zelfstandige woningen te voorkomen is de
begripsbepaling woonzorgvoorziening aangescherpt:
- Huidige begripsbepaling: Een complex met (on)zelfstandige
woonzorgeenheden met bijbehorende voorzieningen, waarbij de
bewoners vanwege hun leeftijd, lichamelijke of geestelijke
beperkingen aangewezen zijn op verblijf, zorg en ondersteuning.
- Aangepaste begripsbepaling: Een complex met onzelfstandige
woonzorgeenheden met bijbehorende voorzieningen, waarbij de
bewoners vanwege hun leeftijd, lichamelijke of geestelijke
beperkingen aangewezen zijn op verblijf, zorg en ondersteuning.
Bepaling in bestemming Groen toegevoegd om de mogelijkheid van
een poort als toegang tot het plangebied met een maximale hoogte van
3,5 meter mogelijk te maken.
Om de ruimtelijke impact te beperken is het aantal woonzorgeenheden
gemaximeerd op 24 woonzorgeenheden.

Tuin
In verband met de instandhouding en ontwikkeling van
Art. 5.1, 5.2.2.c, landschappelijke waarden ter plaatse van de oeverzone bij de twee5.2.3 en 5.3
onder-een-kapwoningen is de mogelijkheid van terrassen ingeperkt tot
ten hoogste 50% van de totale kavelbreedte tot een maximale breedte
van 3,5 meter, zijn overkappingen uitgesloten en geldt een
voorwaardelijk verplichting om de oeverzone als zodanig te realiseren
en te onderhouden zoals beschreven in bijlage 1 van de regels
(uitsnede beeldkwaliteitsplan).
Verkeer
– Bepaling in bestemming Groen toegevoegd om de mogelijkheid van
Verblijfsgebied
een poort als toegang tot het plangebied met een maximale hoogte van
Art.
6.1.f
en 3,5 meter mogelijk te maken.
6.2.2.e
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Archeologie
– Als uitwerking van het proefsleuvenonderzoek
Waarde 1 en 3
dubbelbestemmingen komen te vervallen.
Art. 9 en 11
7.3

zijn

deze

Wijzigingen Verbeelding

Aspect
Dubbelbestemming
Waarde - Archeologie
Voorterrein boerderij

Verbinding Lisstraat
Poort
bij
toegangsweg

Toelichting wijziging
De huidige archeologische dubbelbestemmingen worden
vervangen door de bestemming Waarde – Archeologie 2, die
komt te liggen op drie specifieke plekken zoals omschreven in
het proefsleuvenonderzoek
Door inpassing van de natuurvriendelijke oever langs de
Lindtsebenedendijk wijzigt de begrenzing van het terrein van
de boerderij en het tussenliggende pad.
De langzaam verkeersverbinding van het plangebied naar de
Lisstraat wordt uitgevoerd als een dam met duiker.

centrale Om een toegangspoort mogelijk te maken is hiertoe een
aparte aanduiding toegangspoort opgenomen.

Natuurvriendelijke oever
bij
de
hoek
Korenbloemstraat/
Leeuwenbekstraat
Bouwhoogte
eengezinswoningen

Door het vervallen van deze natuurvriendelijke oever wordt de
bestemming Groen uit het voorgaande bestemmingsplan weer
op dezelfde manier overgenomen.

De bouwhoogte van 10 meter is verruimd naar 11 meter om
daarmee invulling te kunnen geven aan de ontwerpopgave
zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan.
Achter de twee-onder-een-kapwoningen wordt een 1,5 meter
Tuin
diepe groenzone opgenomen met de specifieke aanduiding
landschapswaarden om daarmee een groene oeverzone te
waarborgen.
Bouwvlak
rijwoningen Om accenten aan te brengen in het lange blok rijwoningen is
aan de Burg. Van 't een verspringing van de voorgevel mogelijk gemaakt, waarbij
het dakvlak bij enkele woningen doorloopt voorbij de
Hoffweg
voorgevel van de woningen.
7.4

Wijzigingen Bijlagen bij de toelichting

Bijlagen
Bijlage 1 Bomen Effect
Analyse
Bijlage 3 Akoestisch
onderzoek

Toelichting wijziging
De Bomen Effect Analyse is aangevuld met de inventarisatie
van de 19 populieren, die eerder niet zijn meegenomen in de
BEA. De aanvulling is achter de oorspronkelijke BEA gevoegd.
Akoestisch onderzoek is vervangen door een nieuwe versie.
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Bijlage 7 Proefsleuven- Proefsleuvenonderzoek is toegevoegd als nieuwe bijlage 7.
onderzoek
Bijlage
8
Stikstofdepositie

Notitie Stikstofberekening is vervangen door een nieuwe versie.

Bijlage
11
participatie

Notitie Notitie participatie is uitgebreid met een verslag en presentatie
van de ingelaste informatiebijeenkomst van 17 november 2021.

7.5

Wijzigingen Bijlagen bij de regels

Bijlagen
Toelichting wijziging
Bijlage 1 Landschappelijk Deze bijlage stelt meer specifieke eisen aan de inrichting van
inpassing halfvrijstaande de groene oeverzone van de halfvrijstaande woningen.
woningen

