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INLEIDING EN DOEL
Op 2 maart 2021 nam u met unanieme stemmen
het Perspectief Ruimtelijke Opgaven 2020 aan. In
die eerste versie van het PRO gaf het college een
totaalbeeld van de ruim 70 lopende gemeentelijke
en/of private plannen met een ruimtelijk effect.
Het document betekende de introductie van een
nieuw instrument, dat inzicht en overzicht creëert
waar het gaat om de realisatie van onze ruimtelijke
ontwikkelingen. Het college nam uw complimenten
dankbaar in ontvangst, maar constateerde
daarnaast mét u dat het document nog geen
volwaardig sturingsinstrument was. Ten tijde van
het opstellen van het PRO 2020 was daarvoor nog
niet alle benodigde informatie beschikbaar.

ingediend bij de behandeling van het Masterplan
Middengebied betrokken worden. Deze planning
is bewust gekozen, aangezien het PRO het
uitvoeringsprogramma is van de Omgevingsvisie.
Ook de timing ná de besluitvorming over het
Middengebied in de Zuidplaspolder is geen toeval.
Dat dossier heeft een dusdanige invloed op de
ruimtelijke strategie tot 2030 (en verder), dat
een PRO zonder die informatie niet compleet zou
zijn. Niet voor niets is de ontwikkeling van het
Middengebied een van de drie grote ruimtelijke
opgaven die het college al in de eerste versie van
het PRO heeft benoemd.

Het Perspectief Ruimtelijke Opgaven 2021 dat voor
u ligt, maakt de toezeggingen waar die het college
aan u deed tijdens de raadsvergadering in maart
2021. Deze versie van het PRO kunt u zien als het
tweede deel van de tweetrapsraket. In dit document
doet het college daadwerkelijk voorstellen om
projecten af te sluiten, af te waarderen, of te
initiëren. Het PRO groeit hiermee uit tot het middel
waarmee u de juiste afwegingen kunt maken bij
de uitvoering van ons ruimtelijk beleid. Bovendien
stelt dit document u in staat om, op basis van een
financiële onderbouwing, de fasering van projecten
te bepalen.

Niet alleen wat de ontwikkeling van het
Middengebied betreft, is het college een stap
verder in de uitwerking. Het PRO 2021 bevat
ook concrete informatie over de plannen voor
de andere twee opgaven: ‘Versterken vitale
dorpen’ en ‘Landschappelijk Zuidplas’. Een eerste
inventarisatie van de kanslocaties per dorpskern
maakt onderdeel uit van de opgave ‘Versterken vitale
dorpen’. Het college pakt hiermee de handschoen
op om ook ná 2023 werk te blijven maken van onze
woningbouwproductie, zowel in het Middengebied
als in en aan de bestaande dorpen. Deze tweede
versie van het PRO doet dan ook meer recht aan de
letter P in de afkorting, die staat voor perspectief.

Het college legt het Perspectief Ruimtelijke
Opgaven ten minste één keer per jaar ter
besluitvorming aan u voor. De rol van het PRO in
de door u gewenste informatievoorziening over het
Middengebied zal in de uitwerking van de moties

Het college legt het Perspectief Ruimtelijke Opgaven
ten minste één keer per jaar ter besluitvorming
aan u voor. Het PRO laat de vooruitgang zien van de
projecten en gaat verder in op de besteding van de
middelen die u beschikbaar stelt. Daarnaast geeft
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het document inzicht in de bestede middelen uit
het Fonds Ruimtelijke Ontwikkeling en het Fonds
Sociaal Bouwen, waar uiteindelijk elk project dat
voldoet aan de daarvoor geldende criteria een
bijdrage aan moet leveren.
Tot slot kondigde het college in maart al aan
dat de hoofdlijnen van het PRO vanaf 2021
worden opgenomen in de Zomernota. Tot de
vaste onderdelen behoort ook de inzet van de
Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO.
Deze Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO
brengt de beschikbare middelen ter ondersteuning
van de investeringsstrategie samen die horen bij
onze ruimtelijke ambities. Ieder jaar legt het college
een shortlist van ruimtelijke investeringen aan
u voor tijdens de behandeling van de Zomernota,
met daarbij een dekkingsvoorstel. Het college
toetst deze shortlist vóóraf aan het afwegingskader
Ruimtelijke Opgaven. Deze werkwijze maakt voor u
voortaan een integrale afweging mogelijk.
Met vriendelijke groet,
Namens het college
wethouders,

van

burgemeester

Jan Hordijk en Jan Willem Schuurman.

en

RUIMTELIJKE STRATEGIE
Het Perspectief Ruimtelijke Opgaven dient
als uitvoeringsagenda en monitor van de
Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie vindt u
de ambities van Zuidplas voor de lange termijn,
tot aan het jaar 2040. De visie weergeeft de
hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling
van de leefomgeving. Bij de start van een
nieuwe vierjaarlijkse bestuursperiode vindt
een actualisatie van de Omgevingsvisie plaats.
Waar de Omgevingsvisie invulling geeft aan de
beleidsontwikkeling, doet het PRO dat – net als
het Omgevingsplan – voor de beleidsdoorwerking.
Het PRO zorgt voor de benodigde koppeling
tussen de visie en de uit te voeren projecten.
Streven naar maximaal maatschappelijk
rendement
In het PRO 2020 maakte u kennis met een matrix
die de vier thema’s uit de Omgevingsvisie verbindt
met de maatschappelijke doelstellingen die
voortkomen uit het collegeprogramma en eerder
vastgesteld beleid. Voor iéder gemeentelijk en/of
privaat plan met een ruimtelijk effect geldt dat
deze maatschappelijke doelstellingen leidend
zijn. Hoe meer maatschappelijke doelstellingen
we realiseren met een project, hoe hoger dat
project op de prioriteitenladder komt te staan.
Zo bereiken we een maximaal maatschappelijk
rendement voor inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties.
Thema’s en opgaven wederzijds overstijgend
Ook wat de ruimtelijke opgaven in het PRO
betreft, is maximaal maatschappelijk rendement

“Maatschappelijke
doelstellingen zijn
leidend”

het uitgangspunt. Tegelijkertijd beslaat elke
opgave meerdere, zelfs alle thema’s uit de
Omgevingsvisie. Zo levert de ontwikkeling van het
Middengebied in de Zuidplaspolder een bijdrage
aan ‘Aantrekkelijk Zuidplas’, ‘Duurzaam Zuidplas’,
‘Ondernemend Zuidplas’ én ‘Gezond Zuidplas’.
Ook omgekeerd is dit het geval. Een thema als
‘Duurzaam Zuidplas’ draagt bij aan alle drie de
opgaven: ‘Ontwikkelen van het Middengebied’,
‘Versterken vitale dorpen’ en ‘Landschappelijk
Zuidplas’. De maatschappelijke doelstellingen
verbinden de thema’s uit de Omgevingsvisie en
de opgaven uit het PRO met elkaar.
MONITOR MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT
Met een monitor maatschappelijk rendement
geeft het college vanaf volgend jaar inzicht
in hoeveel maatschappelijk rendement de
gemeente Zuidplas met het investeren in een
ruimtelijke opgave creëert. De ruimtelijke
opgaven zijn niet een doel op zich, maar vormen
een middel om zoveel mogelijk maatschappelijke
doelen te bereiken. Het investeren in de
opgave(n) heeft effect op de economische
vitaliteit, mobiliteitsgedrag, het versnellen van de
energietransitie, de leefbaarheid, ontwikkeling
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van natuur & recreatie en gezondheid, enzovoort.
Met (ken)getallen brengen we vanaf het PRO
2022 het maatschappelijk rendement van de
gemeentelijke investeringen in de opgaven
met een ruimtelijk effect in beeld. Het gaat
er daarbij niet om alles in geld uit te drukken.
Indirecte effecten die moeilijk in geld zijn uit te
drukken, worden uitgedrukt in andere meetbare
grootheden.
Op basis van de matrix waarin de maatschappelijke
doelstellingen zijn geordend naar de vier
thema’s Aantrekkelijk Zuidplas, Duurzaam
Zuidplas, Gezond Zuidplas en Ondernemend
Zuidplas en gekoppeld aan de drie ruimtelijke
opgaven, wordt een Dashboard Maatschappelijk
Rendement ontwikkeld medio 2021. Hiermee
ontstaat nog meer inzicht in het rendement van
investeringen en de voortgang van het invullen
van de maatschappelijke doelstellingen. Ook
kan het DMR ondersteunen bij het maken
van investeringsbeslissingen. In 2022 zal het
dashboard onderdeel uitmaken van het PRO.
Indeling opgaven op basis van geografie
In hoofdstuk 4 ‘Ruimtelijke opgaven’ van dit PRO
leest u meer over de inhoud van de opgaveplannen.
Voor de ruimtelijke strategie is het van belang om
aan te geven hoe het college tot de drie opgaven
kwam. De indeling is namelijk gebaseerd op
geografie, waarmee het hele grondgebied van
Zuidplas wordt bestreken. Het plangebied voor de
ontwikkeling van het Middengebied is u inmiddels
bekend, het Versterken vitale dorpen betreft

OPGAVE LANDSCHAPPELIJK
ZUIDPLAS
Opgaven Landschappelijk Zuidplas

VERSTERKEN VITALE DORPEN

Wilde Veenen

Zuidplaspolder
Tweemanspolder

Middengebied bedrijven

Middengebied
Eendragtspolder

Zuidplaspolder

Nieuwerkerk noord

Oud Verlaat

Achter Esse

Hitland

Afdeling: IBOR

Postbus 100
2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
Tel: 0180 - 330300 Fax: 0180 - 330329
www. zuidplas.nl gemeente@zuidplas.nl

Formaat:
A4
Schaal:
1:65000
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OPGAVE MIDDENGEBIED

de bestaande dorpskernen en Landschappelijk
Zuidplas gaat feitelijk over al het buitengebied.
Mogelijk dat op basis van de ontvlechting van
de opgave ontwikkeling van het Middengebied
in combinatie met de uitwerking van de opgave
Landschappelijk Zuidplas in het PRO 2022 een
aangepaste indeling wordt voorgelegd. Voor het
overzicht en de exacte begrenzing per opgave
op dit moment, voegt het college in dit PRO
verduidelijkend kaartmateriaal toe.
Een bruikbaar kader in de zoektocht naar
evenwicht
Met het PRO 2021 maakt het college een
verdiepingsslag waar het gaat om de ruimtelijke
opgaven van Zuidplas. In de komende jaren
zal het PRO steeds meer richtinggevende
keuzes bevatten die bepalend zijn voor de
toekomstige groei van Zuidplas. Een bijbehorend
handelingsperspectief, zowel voor de korte als
middellange termijn, mag hierbij niet ontbreken.
Als eerste stap in de richting van een integrale
investeringsstrategie legt het college bij het
PRO 2021 een afwegingskader Ruimtelijke
Opgaven aan u voor. Met dit afwegingskader kunt
u het noodzakelijke evenwicht houden tussen
investeringen in het Middengebied, de bestaande
dorpen en het buitengebied.
Integrale programmering van middelen
Het realiseren van de ambities in de Omgevingsvisie
is alleen mogelijk door meer samenhang tussen
gebiedsontwikkeling, natuur, energieopwek,
draagvlak voor voorzieningen, recreatie, energie,
mobiliteit en de investeringen die we op deze
terreinen doen. De onderlinge verbondenheid
tussen de drie opgaven ‘Ontwikkelen van het
Middengebied’, ‘Versterken vitale dorpen’ en
‘Landschappelijk Zuidplas’ vraagt om integrale

“Nieuwe

beleidsdocumenten
in de geest van het
PRO”
programmering van de beschikbare middelen.
Voor meer inzicht in die beschikbare middelen,
heeft het college de Bestemmingsreserve
Investeringsfonds PRO gevormd. Deze brengt de
beschikbare middelen ter ondersteuning van de
investeringsstrategie samen die horen bij onze
ruimtelijke ambities.
Beleidsmatige samenhang is noodzakelijk
De Economische Visie, de Omgevingsvisie en het
Middengebied zijn slechts drie voorbeelden van
dossiers waarmee het Perspectief Ruimtelijke
Opgaven een relatie heeft. Ten tijde van het PRO
2020 was de uitkomst van de besluitvorming over
deze onderwerpen nog ongewis, maar bij het
opstellen van het PRO 2021 was deze informatie
wel beschikbaar. In de komende maanden legt
het college nog meer beleidsrijke documenten
aan u voor, zoals de Nota Grondbeleid, de
Nota Kostenverhaal, het Referentiekader
Voorzieningen en de nieuwe Beheervisie.
Het college houdt bij het opstellen van
deze documenten rekening met de
integraliteit tussen de verschillende
dossiers. Nieuwe beleidsdocumenten
worden zo veel mogelijk in de geest
van het PRO opgesteld.
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Meer uitwerking ‘in de maak’
Komend jaar werkt het college aan een meer
gedetailleerde uitwerking per dorp, op basis
van de ambities in de Omgevingsvisie. Dit geldt
ook voor de pauzelandschappen die naar voren
komen in de opgave ‘Landschappelijk Zuidplas’.
Deze uitwerkingen zijn nodig om duidelijke
verbanden te kunnen leggen tussen thema’s
en gebieden, waarbij het college voor ogen
heeft om daar gelijk substantiële investeringen
en werkzaamheden aan te koppelen. Na deze
uitwerkingen ontstaat in het PRO 2022 een basis
om keuzes voor investeringen en bijsturingen
aan u voor te leggen. Op die manier wordt het
PRO uw volwaardige sturingsinstrument voor het
realiseren van de ambities uit de Omgevingsvisie
en het monitoren van de voortgang.
Het PRO als hulpmiddel in de P&C-cyclus

De tijdshorizon voor de opgaven in het PRO
ligt vrij ver weg in de toekomst. Het PRO kijkt
dan ook verder weg dan de zomernota, die
vooral gericht is op de eerstvolgende vier jaar.
In het PRO brengt het college ook die extra
jaren in beeld. Vaste elementen hierin zijn de
inzet van de twee reserves, de actualisatie
van de lopende grondexploitatie en inzicht in
de
voorbereidingsbudgetten
en investeringen en de
mogelijke toekomstige
kanslocaties.

In bovenstaande tabel is te zien hoe het PRO
onderdeel is van de P&C-cyclus.

vitale dorpen’ en ‘Landschappelijk Zuidplas’,
evenals investeringen voor de cofinanciering in
‘Landschappelijk Zuidplas’.

Feitelijke start uitvoering Omgevingsvisie
Dit PRO 2021 bevat nog de besluitvorming
over lopende projecten en een technische
financiële
actualisatie
van
de
lopende
grondexploitaties. Als pilot in het kader van
integraal programmeren, heeft het college een
shortlist van investeringswensen opgesteld, met
een prioritering die integraal voortkomt uit de
opgaven. Daarmee is het feitelijk ook een eerste
stap in de uitvoering van de Omgevingsvisie. De
shortlist bevat budget voor het uitwerken van
visiedocumenten voor de opgaven ‘Versterken

“Eerste stap in de
uitvoering van de
Omgevingsvisie”
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RUIMTELIJKE OPGAVEN
Zuidplas is een gemeente waar het prettig
wonen, werken en recreëren is. Het behoud
van dit krachtige fundament en het waar
nodig versterken en uitbouwen daarvan, is de
belangrijkste ambitie voor de huidige bestuurlijke
periode. In het collegeprogramma 2018-2022
beschrijft het college zijn bestuurlijke visie op het
realiseren van deze ambitie. Drie hoofdthema’s
lopen als een rode draad door deze visie heen:
‘toekomstbestendig’, ‘inclusieve samenleving’ en
‘verbindend bestuur’. De omgevingsvisie ‘Samen
maken wij Zuidplas’ geeft hier voor een groot
deel invulling aan. De omgevingsvisie bevat de
langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving
van onze gemeente, met een horizon tot het jaar
2040. In het document beschrijft het college een
aantal vraagstukken die vragen om het maken
van keuzes. Om die keuzes te kunnen maken,
kiest het college voor een aanpak op thematisch
niveau. Deze thema’s zijn zo gekozen dat niet
langer sprake is van een sectorale benadering,
maar van meerdere onderwerpen onder één
noemer.
De uitwerking van de plannen voor de ontwikkeling
van Zuidplas krijgt steeds meer vorm. In het
voorliggende PRO 2021 zijn de maatschappelijke
doelstellingen geordend in een matrix naar de
vier thema’s Aantrekkelijk Zuidplas, Duurzaam
Zuidplas, Gezond Zuidplas en Ondernemend
Zuidplas zoals uitgewerkt in de omgevingsvisie
en eerder in het PRO 1.0 en de drie ruimtelijke
opgaven ‘Ontwikkeling van het Middengebied’,
‘Landschappelijk Zuidplas’ en ‘Versterken

vitale dorpen’. Hiermee wordt per opgave op
hoofdlijn inzichtelijk aan welke maatschappelijke
doelstellingen bijgedragen gaat worden.
Met de belangrijkste fasedocumenten zijnde
de vier ruimtelijke visies voor de dorpen, het
Opgaveplan voor “Landschappelijk Zuidplas’ en
het Omgevingsplan Middengebied werken we
komend jaar verder het nader detailleren van
de bijdrage per opgave aan de maatschappelijke
doelstellingen, aan de ruimtelijke strategie voor
deze drie opgaven en de benodigde investeringen
en concrete planuitwerkingen, waardoor we weer
een grote volgende stap zetten in de uitvoering
van de omgevingsvisie 2040.
De actueel vastgestelde tien projecten waarover
het PRO 2021 rapporteert in het tweede deel
van de rapportage, zijn hieronder op de kaart
ondergebracht in de opgaven “Versterken vitale
dorpen’ en ‘Landschappelijk Zuidplas’. De
begrenzing van de opgave ‘Ontwikkeling van het
Middengebied’ is uitgewerkt in het Masterplan
Middengebied.

“Drie hoofdthema’s
als rode draad”
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RUIMTELIJKE OPGAVE
LANDSCHAPPELIJK ZUIDPLAS
Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
De gemeente Zuidplas vormt een geheel vanuit nu
vier dorpen en in de toekomst vijf dorpen. Met een
aantrekkelijk en rijk polderlandschap rondom de
dorpen vormt Zuidplas een woonoase in de drukke
Randstad. Een belangrijk kenmerk van onze
dorpen is daarmee dat het groene buitengebied
de dorpen vormt door het functioneren als een
natuurlijke buffer: tussen de dorpen, maar ook met
omliggende steden. Van oudsher past Zuidplas
het landschap aan de behoefte van mensen aan.
Onze gemeente heeft zich ontwikkeld van plas tot
polder. De komende jaren werkt Zuidplas aan het
versterken van de natuurlijke buffer met groen
en water, de verbindende recreatieve functie en
zal het buitengebied in een toenemende mate
een bijdrage leveren aan biodiversiteit, nieuwe
vormen van agrarisch gebruik en het creëren
van ruimte voor duurzame energie. Met een
kwalitatief hoogwaardige landschap creëren
we voor de huidige en toekomstige inwoners
van Zuidplas een aantrekkelijke leefomgeving
en blijven we zo het landschap aan de behoefte
aanpassen.
Het groene buitengebied
Een belangrijk kenmerk van de dorpen binnen
de gemeente Zuidplas is dat het groene
buitengebied begint vanaf de dorpsrand. Bij
nieuwe ruimtelijke opgaven zorgen we ervoor
dat de bufferfunctie rond de bestaande dorpen
behouden blijft. In combinatie met de opgave
Versterking van de vitaliteit van de dorpen werken
we aan de versterking van de groene verbinding
tussen dorp en buitengebied. Daar waar mogelijk
halen we het groen de dorpen in. Daarnaast

vindt de gemeente het wenselijk dat het aanbod
van recreatiemogelijkheden aansluit bij de
demografische ontwikkelingen. In de komende
decennia stijgt het inwoneraantal van Zuidplas,
evenals het aandeel ouderen. Hierdoor neemt de
recreatieve druk toe. We zetten daarom in op een
uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van
de groen- en recreatiegebieden en het onderling
verbinden daarvan.
De wateropgave als basis voor recreatie
De ontwikkeling van blauwe verbindingen
wordt steeds belangrijker door de toenemende
verstedelijking in onze omgeving en de daarmee
gepaard gaande hittestress. Ook als drager
voor de ecologische structuur neemt het
belang van waterverbindingen toe. De provincie
Zuid-Holland ziet de grote blauwe structuren
dan ook als een belangrijke basis voor de
recreatieve ontwikkelingen als opvang voor de
verstedelijkingsdruk.
Door de aanwezigheid
van het vele water en groen vormt dit mede
de basis voor het door Zuidplas vastgestelde
marketingprofiel “Watertuin van de Zuidelijke
Randstad”. Het verbeteren en uitbreiden van
water(recreatie) speelt een voorname rol in de
ontwikkelingen in de recreatieschappen en vraagt
als recreatief en verbindend element – tussen
de gebieden - extra aandacht. Een belangrijke
partner bij onze wateropgaven is naast de
gebiedspartners ook het Hoogheemraadschap.
Door toenemende verstedelijking in onze
omgeving en het veranderende klimaat – droge
hete zomers – neemt de kans op hittestress toe.
Daarnaast leidt het veranderende klimaat tot een
toename van korte, hevige buien, waardoor er
veel water in één keer naar beneden komt.
De ontwikkeling van blauwe verbindingen wordt
daarom steeds belangrijker om water te kunnen
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vasthouden in droge perioden en op te slaan en af
te voeren in tijden van hevige regenval.
Groen-recreatieve verbindingen
Binnen Zuidplas en in onze directe omgeving
liggen diverse groen- en recreatiegebieden of
zijn deze in ontwikkeling. Een recreatief netwerk
tussen deze gebieden ontbreekt met name
in de Zuidplaspolder en kan elders verbeterd
worden – zoals in de Groene Zoom. Ook zijn de
dorpen niet altijd even goed aangesloten op
het landschap. Met de ontwikkeling van groenrecreatieve verbindingen ontstaat een recreatief
netwerk binnen Zuidplas, met uitlopers naar onze
buurgemeenten. Bij groen(blauwe)-recreatieve
verbindingen gaat het zowel om de recreatieve
routes voor bijvoorbeeld wandelen en fietsen, als
de gehele daarmee verbonden groenstructuur,
ecologische structuur en het open agrarisch
landschap. Wat passend is, vraagt per gebied iets
anders.
Direct rondom de dorpen zorgen we voor extra
verbindingen voor ommetjes. In de agrarische
gebieden stemmen we af met de betrokken
ondernemers.
Door de realisatie van deze recreatieve
langzaamverkeerverbindingen
tussen
de
groen- water en recreatiegebieden ontstaat een
grootschalig recreatief netwerk binnen Zuidplas,
met uitlopers naar onze buurgemeenten.
Parallel hieraan wordt samen met de provincie
gewerkt aan de ecologische verbindingen
zoals de verbinding tussen het Bentwoud en de
Krimpenerwaard.
Energie
Regionaal en landelijk werken gemeenten aan de
Regionale Energie Strategie (RES). De RES laat

zien hoeveel energie en warmte we in de regio
kunnen besparen. Maar ook waar we duurzame
energie en warmte kunnen opwekken. Zuidplas
werkt mee aan de RES van Midden-Holland.
Een regionale stuurgroep van overheden en
maatschappelijke partners heeft als ambitie en
streefwaarde voor de Concept RES geformuleerd
om in 2030 een jaaropwek aan hernieuwbare
elektriciteit van 0,435 TWh (1,567 PJ) te hebben
gerealiseerd. Dat is 1,24% van de landelijke
opgave van 35 TWh (127 PJ) zoals die in het
Klimaatakkoord is vastgelegd. De gemeente
Zuidplas streeft naar invulling van deze opgave
door energiebesparing, zon op het dak en
opwekcapaciteit voor zonne-energie middels
energielandgoederen.
Bij energielandgoederen combineren we opgaven
en het daarmee samenhangende ruimtegebruik
voor het toevoegen van natuur, het vergroten van
de biodiversiteit, het versterken van bestaande
landschapskwaliteiten, de introductie van nieuwe

vormen van agrarisch gebruik, het aanleggen
en verbeteren van logische verbindingen en het
investeringen in de gebouwde omgeving met
ruimte voor opwekcapaciteit voor zonne-energie
en van een warmte-infrastructuur. De gemeente
Zuidplas zet daarmee in op meervoudig
ruimtegebruik conform het afwegingskader. Ook
geeft de RES aan waar we het landschap juist vrij
willen laten van energieopwekking.

Ambities
omgevingsvisie
Landschappelijk
Zuidplas
In de omgevingsvisie zijn de ambities van
Zuidplas vertaald naar de vier thema’s
aantrekkelijk, duurzaam, ondernemend en
gezond Zuidplas. Gecombineerd met ambities uit
door de raad vastgestelde beleidsnota’s ontstaat
voor de opgave Landschappelijk Zuidplas het
onderstaande beeld.

Recreatie
Aan de visie recreatie 2025 zijn met de vaststelling
van Kader en Koers voor de Rottemeren,
het daaruit voortvloeiende Ontwikkelplan
Landschapspark de Rotte en de Omgevingsvisie
in nieuw beleid opgenomen. Voor recreatieve
ontwikkelingen zoals in de Zuidplaspolder
en herijking van de visie voor Recreatieschap
Hitland zal de Omgevingsvisie hier basis zijn voor
de keuzes.

Thema’s
Omgevingsvisie

Aantrekkelijk Zuidplas

Duurzaam Zuidplas

Ondernemend Zuidplas

Gezond Zuidplas

Opgaven

Opgave
‘Landschappelijk
Zuidplas’

•

Ruimte voor dorps wonen in de Randstad

•

Gebiedsgebonden energieneutraliteit

•

Toekomstbestendige glastuinbouw

•

•

Verbinden van dorpen met agrarische
omgeving
(Lokale duurzame) landbouw als schakel
tussen wonen, werken en natuur

•

Innovatieve vormen van aanleg openbaar
gebied
Energie dienstbaar maken aan groen,
water en recreatie
Creëren van een klimaatadaptieve

•

•

Oplossing verrommeling in de
Zuidplaspolder
Creeren van een groene buffer rond Vijfde
Dorp
Herkenbare routes en entree naar groen

•
•
•

en water
Behoud van het groene karakter
Zichtbare cultuurhistorie
Uitbreiding routes voor langzaam verkeer

•
•
•

omgeving
Optimale waterhuishouding
Bevorderen van biodiversiteit
Faciliteren van duurzame mobiliteit

•

Overstap naar duurzame warmtebronnen

•

•
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•

•
•
•
•
•
•
•

Groene Schakel met recreatieve
routestructuren
Voldoende commerciele en tijdelijke
voorzieningen
Gezond gebruik van de leefomgeving
Stimuleren van fietsen en wandelen
Meer ‘gebruiksgroen’ met ruimte voor
ontmoeting
Faciliteren van een actief verenigingsleven
Publieke gezondheid voorop bij keuze
energiebronnen

Opgaveplan
en
gebiedspaspoorten
Landschappelijk Zuidplas
Veel van de landschappelijke opgaven zijn of
worden al in gebiedsvisies uitgewerkt. Het op
elkaar aansluiten van die visies vraagt om een
integrale uitwerking van de groenstructuur.
Hiervoor is in het PRO 2021 een voorstel
opgenomen middels uitwerking van een
opgaveplan en gebiedspaspoort(en) voor de nog
niet uitgewerkte delen.
Bij het uitwerken van de nieuwe opgave
Landschappelijk Zuidplas hanteert Zuidplas
algemene uitgangspunten als het logisch op
elkaar aansluiten van ruimtelijke structuren en
contouren en het behouden en verbeteren van de
landschappelijke kwaliteit, met name daar waar
de kansen zich voordoen. Logische verbindingen
tussen de nu vier en straks vijf dorpen en omgeving
worden gevormd door infrastructuur, water en het
groene buitengebied. Het groene buitengebied
inclusief de logische verbindingen is onderwerp
van het Opgaveplan Landschappelijk Zuidplas,
dat in 2021 en begin 2022 wordt uitgewerkt en zo
medio 2022 kan leiden tot investeringen integraal
af te wegen bij de Zomernota en het PRO 2022.

de gebiedsontwikkeling van het middengebied
en het Restveen. De samenwerking nu en
in de toekomst maakt onderdeel uit van het
opgaveplan Landschappelijk Zuidplas. Daarnaast
zal verder worden ingegaan op de aanwezige
middelen en de verkenning van toekomstig
benodigde middelen vanuit de gemeente en
mogelijkheden van bijdragen van derden. Dit
doen we in co-creatie, oftewel in dialoog met
alle betrokkenen in Landschappelijk Zuidplas,
waarbij een ieder invloed heeft op het proces en
het resultaat van het proces vanuit een focus op
de gemeenschappelijke ambitie.

Doel van het Opgaveplan is het uitwerken van
de Omgevingsvisie 2040 naar een concreet te
realiseren opgave voor het landschappelijk
gebied. In het Opgaveplan schetsen we integraal
uitgewerkt de ambitie voor Landschappelijk
Zuidplas. Binnen deze ambities is ook aandacht
voor verbetering van het huidig gebruik van het
landschap, nieuwe vormen van (agrarische)
economie, het tegengaan van verrommeling
en
het
koesteren
van
landschappelijke
kwaliteiten. De landschappelijke opgaven
zijn grotendeels belegd in verschillende
samenwerkingen en gebiedsopgaven – te
weten twee gemeenschappelijke regelingen,

De kansen voor de gebieden zijn ontstaan
vanuit de relatie met de ontwikkeling van het
Middengebied en/of de RES en volgen uit het
afwegingskader. De opgave per gebiedspaspoort
evenals de daadwerkelijke begrenzing van de
deelopgave zal met betrokken partijen als eerste
stap uitgewerkt gaan worden na de zomer 2021.

De werkwijze van co-creatie richten we
allereerst op (kans)locaties binnen de opgave
Landschappelijk Zuidplas. Binnen deze opgave
zijn (kans)locaties geïnventariseerd volgend
vanuit de relatie tussen de ontwikkeling van het
Middengebied en/of de RES. Voor de in de geheime
bijlage opgenomen (kans)locaties worden
gebiedspaspoorten uitgewerkt te starten met de
daadwerkelijke begrenzing van de deelopgave en
in co-creatie met betrokken partijen als eerste
stap na de zomer 2021.

Investeringen in Landschappelijk Zuidplas in
het PRO 2021 en de Zomernota 2021
Bestemmingsreserve investeringsfonds PRO
(BIP), onderdeel bovenwijkse voorzieningen.
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Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos
Met het PRO 2021 wordt voorgesteld om € 0,2
miljoen als kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos
aan het Recreatieschap Rottemeren bij te dragen.
Naast deze bijdrage investeren de gemeente
Lansingerland en Rotterdam gezamenlijk €
4,8 miljoen. De kwaliteitsimpuls betreft een
grootschalige ontwikkeling waaraan samen met
het Recreatieschap Rottemeren wordt gewerkt.
Hiermee is het mogelijk om onze bewoners een
hoogwaardig recreatief gebied te bieden, met
open aantrekkelijke polders aan de kant van
Zuidplas en een bosrijk gebied aan de westzijde
van de Rotte. De kwaliteitsimpuls loopt vooruit
op de plannen voor de doorontwikkeling van
Landschapspark de Rotte en draagt bij aan de
groeiende recreatieve behoefte en geven een
concrete invulling aan de ambities uit onze nog
vast te stellen Omgevingsvisie.
Vaarroutenetwerk fase II
Dit betreft cofinanciering van € 50.000,- voor
het verbeteren van de bevaarbaarheid van de
vaarroute tussen Rotte en IJssel. Hiermee wordt
bijgedragen aan het aanleggen van voorzieningen
een pilot voor de verruiming van de openingstijden
van de bruggen, communicatie en bebording met
recreatieve / cultuurhistorische informatie langs
het vaarroutenetwerk.
Dit plan maakt onderdeel uit van een totaalplan
voor de verbetering van deze vaarroute, waarin
Zuidplas samenwerkt met Recreatieschap
Rottemeren, het hoogheemraadschap van
Schieland en Krimpenerwaard en Provincie
Zuid-Holland. Voor de uitvoering van het project
zal een samenwerkingsovereenkomst worden
afgesloten, de totale investering bedraagt € 2,0
miljoen.

Bestemmingsreserve investeringsfonds PRO
(BIP), onderdeel PRO.
Opgaveplan
Voor het uitwerken van het opgaveplan
Landschappelijk
Zuidplas
en
de
gebiedspaspoorten is naast een bijdrage vanuit
het programma Duurzaamheid in 2021 in het PRO
een budget van in totaal € 200.000,- gereserveerd.
Zomernota 2021
In de Zomernota 2021 zijn geen nieuwe bijdragen
of begrotingsonderdelen toegevoegd gerelateerd
aan de opgave Landschappelijk Zuidplas. Wel zijn
als regulier onderdeel van de begroting bijdragen
opgenomen aan het Recreatieschap Rottemeren
en het Recreatieschap Hitland.

RUIMTELIJKE OPGAVE
MIDDENGEBIED
Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
In het Middengebied van de Zuidplaspolder komt
ruimte voor 8.000 nieuwe, duurzame woningen.
Het college zet in op een uniek dorps woonmilieu,
met veel ruimte voor eigentijdse woningen en
een hechte woongemeenschap. Opgebouwd
rondom een levendig dorpscentrum, met eigen
basisvoorzieningen en goede verbindingen
met de omliggende steden. Het nieuwe dorp
biedt een kleinschalige, groene leefomgeving.
Een woonoase in de drukke Randstad, met
een aantrekkelijk en rijk polderlandschap
daaromheen. Het ‘Vijfde Dorp’ wordt een nieuwe
leefomgeving voor gezinnen en huishoudens
voor één of twee personen (waaronder senioren).
Voor hen creëert het college betaalbare en
toegankelijke woningen; met één been in
het groene landschap en tegelijkertijd de
voorzieningen en werkgelegenheid van de steden

naast de deur.
Impuls lokale economie
Deze gebiedsontwikkeling geeft een impuls aan
de lokale economie, biedt kansen voor bestaande
en nieuwe ondernemers en maakt ruimte voor
nieuwe (duurzame) werkgelegenheid. In het
nieuwe dorp komt daarom ruimte voor werken
aan huis, flexwerken en ontmoetingsplekken
in het dorpscentrum. Daarnaast komt er
uitbreidingsruimte voor bestaande en nieuwe
bedrijvigheid in de logistieke A12-corridor (in
relatie met het A12-convenant). Dit wordt zowel
kwantitatief als kwalitatief een aanvulling op de
bestaande bedrijvigheid.
Versterken landschappelijke, ecologische en
recreatieve waarden van de polder
De ontwikkeling van het Middengebied levert niet
alleen een bijdrage aan de woon- en werkopgave,
maar moet ook zorgen dat de polder er zélf beter
van wordt. Met de nieuwe ontwikkeling stopt het
college de verrommeling in de polder en ruimt
het deze waar mogelijk op. Het college versterkt
de landschappelijke, ecologische en recreatieve
waarden.

“Versterken

landschappelijke
waarde”
Eerst bewegen, dan bouwen
Het uitgangspunt op het gebied van mobiliteit is
een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar
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vervoer en auto. Daarbij maakt het college zo veel
mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur.
Waar nodig kijkt het college naar verbeteringen,
waarbij nadrukkelijk ook de aandacht uitgaat
naar faciliteiten voor langzaam verkeer.
Klimaatrobuust dorp en landschap
Het college richt het nieuwe dorp en omliggende
landschap van het Middengebied in conform het
convenant ‘Klimaatadaptief bouwen’. Op deze
wijze bereiden we het dorp en landschap voor
op een zeespiegelstijging en perioden met meer
regen en langere droogte. Ook is het noodzakelijk
dat de aanwezige functies kunnen omgaan met
kwelwater, bijvoorbeeld door het aanplanten van
vegetatie met een relatief lage watervraag en een
zekere zouttolerantie.
Minstens energieneutraal
Als het gaat om het opwekken van schone
energie, zijn de ambities hoog. De doelstelling
voor het nieuwe dorp is om minstens evenveel
energie op te wekken via zon en aquathermie,
als dat het dorp gebruikt. En bij voorkeur nog
iets meer. Hierbij houdt het college rekening met
een grootschalige elektrificatie van de mobiliteit
in de nabije toekomst. Daarnaast gebruikt het
college het nieuwe dorp voor het opvangen van
energiefluctuaties die ontstaan bij de opwek van
hernieuwbare energie.
CO2-uitstoot zo laag mogelijk
Bij de ontwikkeling van het Middengebied is
het doel om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk
te houden, door slim gebruik te maken van
materialen, ondergrond, hernieuwbare energie
en mobiliteit. En door het landschap zo in te
richten, dat minder CO2-uitstoot en oxidatie van
veen plaatsvindt.

Gezonde leefomgeving
Het college richt het gebied zodanig in dat een
gezonde leefomgeving ontstaat voor mensen,
dieren én planten. Een leefomgeving waar
mensen worden verleid om te bewegen en
elkaar te ontmoeten. Het streven is een gebied
met schoon water, schone grond, schone
lucht, weinig geluidsoverlast en veel groen.
Een dorp en landschap voor ‘buitenmensen’.
Met de transformatie van het landschap en de
ontwikkeling van het nieuwe dorp geeft het college
bovendien een impuls aan de biodiversiteit,
in navolging van de succesvolle aanpak in het
Rottemerengebied.
Hechte dorpsgemeenschap
In het Middengebied van de Zuidplaspolder
ontwikkelt zich een hechte dorpsgemeenschap;
zelfredzaam en inclusief. De opzet van het
nieuwe dorp draagt daaraan bij, met ontspannen,
compacte woonbuurtjes rond centrale groene
ontmoetingsplekken, waar mensen hun buren
kennen en elkaar helpen. Waar allerlei soorten
woningen bij elkaar staan, zodat mensen
binnen hun buurt en dorp een wooncarrière
kunnen doorlopen. Langs de dorpsstraten staan
daarom allerlei soorten woningen: voor starters,
gezinnen, ‘empty-nesters’ en senioren.

“Het dorp waar

iedereen zich thuis
voelt”
Het dorp heeft bovendien een gezellig
dorpscentrum, een dorpspark en een sportpark,
met voorzieningen en verenigingen. Inwoners

vieren het dorpsleven en bouwen vriendschappen
op. Hier vormt zich de ziel van het nieuwe dorp.
Ook werken en ondernemen horen bij het dorp,
vanuit huis, vanuit het dorpscentrum, of op de
naastgelegen bedrijventerreinen. In het nieuwe
dorp is er plek voor iedereen die zich thuis voelt in
een pionierende, groeiende dorpsgemeenschap.
Niet statisch, maar adaptief
Een dorp en de mensen die er wonen, moeten zich
kunnen blijven ontwikkelen als de demografie,
samenleving, of het klimaat verandert. Het
nieuwe dorp wordt daarom geen statisch geheel,
maar adaptief, zodat het kan meebewegen met de
tijd. Een voorbeeld hiervan is modulair bouwen,
zodat woningen kunnen worden aangepast aan
veranderende woonwensen, leefomstandigheden
en gezinssamenstellingen. Modulair bouwen
betekent minder belasting van de natuur, minder
overlast voor aanwezige bewoners en biedt ook
de kans om de woningen grotendeels circulair te
maken.
Daarnaast zet het college tijdens de gefaseerde
realisatie van het dorp en het dorpscentrum
in op pauzelandschappen met tijdelijke
functies, zoals flexwonen, proeftuinen en
zonnevelden. Ook gebruikt het college vooral
de pauzelandschappen in het dorpscentrum
voor placemaking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
woningbouwexperimenten, tijdelijke woningen,
ontmoetingsplekken, kunst en cultuur en
dorpsevenementen.
Circulaire economie
De insteek van het ‘Vijfde Dorp’ is een circulaire
ontwikkeling en een stap richting een circulaire
economie. Dit betekent een zorgvuldig gebruik
van materialen, door circulair te bouwen en
energie en materiaalstromen in het dorp en
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landschap zoveel mogelijk te sluiten. Het college
streeft naar de realisatie van een integraal,
circulair polderlandschap.
Ambities omgevingsvisie opgave Ontwikkeling
van het Middengebied
In de omgevingsvisie zijn de ambities van Zuidplas
vertaald naar de vier thema’s aantrekkelijk,
duurzaam, ondernemend en gezond Zuidplas.
Gecombineerd met ambities uit door de raad
vastgestelde beleidsnota’s ontstaat voor de
opgave Middengebied het beeld zoals te lezen op
de volgende pagina.
Investeringen in Ontwikkeling van het
Middengebied in het PRO 2021 en de Zomernota
2021
Reserve grondexploitaties
Conform uw raadsbesluiten aangaande het
krediet Masterplan Middengebied en het
krediet Omgevingsplan Middengebied is een
weerbaarheidsreservering opgenomen van € 4,99
miljoen. Ook is vooruitlopend op de ontvlechting
van het financiële kader van het Middengebied
eind 2021 een weerbaarheidsreservering
opgenomen van € 7,51 miljoen. Hierbij bedraagt de
totale weerbaarheidsreservering Middengebied
in de reserve grondexploitaties € 12,5 miljoen.
Bij de ontvlechting van het financiële kader zal
een volgende toets plaatvinden op de benodigde
hoogte van de weerbaarheidsreservering. Met
het voorliggende PRO is een robuust bedrag
gereserveerd.
Zomernota 2021
In de Zomernota 2021 zijn geen directe financiële
consequenties aangaande het Middengebied
verwerkt.

Thema’s
Omgevingsvisie

Aantrekkelijk Zuidplas

Duurzaam Zuidplas

Ondernemend Zuidplas

Gezond Zuidplas

Opgaven

Opgave
‘Ontwikkeling
van het
Middengebied’

•
•

Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
Evenwichtig woningaanbod voor alle

•
•

Energieneutraal en gasloos bouwen
Toewerken naar een circulaire gemeente

•

Levendige functiemenging van wonen en
werken

•

Groene Schakel met recreatieve
routestructuren

doelgroepen
Behoud en versterking voorraad

•
•

Gebiedsgebonden energieneutraliteit
Creëren van een klimaatadaptieve

•
•

Ruimte voor innovatieve bedrijven
Ontwikkelen nieuw bedrijventerrein

•

•

Realisatie van een sportcluster en
gezondheidscluster

buitenruimte

betaalbare woningen
•

Creëren van een groene buffer rond Vijfde
Dorp

•

•
•

Betere doorstroming op de woningmarkt
Nieuwsbouw van onderwijshuisvesting

•
•

•

Goede bereikbaarheid autoverkeer

•

Uitbreiding routes voor langzaam verkeer

RUIMTELIJKE OPGAVE VERSTERKEN
VITALE DORPEN
Omgevingsvisie
De gemeente Zuidplas heeft een bijzondere
positie in de regio. We zijn als relatief groene
gemeente in een sterk verstedelijkte regio
de Watertuin van de zuidelijke Randstad. De
identiteit van het huidige Zuidplas en de kwaliteit
van de leefomgeving zijn belangrijk. Zuidplas
kenmerkt zich door een open landschap met
daarin vier dorpen: Nieuwerkerk aan den IJssel,
Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle en
twee buurtschappen: Ver-Hitland en Oud Verlaat.
We zijn onderdeel van de regio Midden-Holland,
samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk,
Krimpenerwaard, Waddinxveen en Gouda werken
we aan verantwoorde, duurzame groei die
opgaat met de bereikbaarheid op lange termijn.
We werken ook in andere samenwerkingen
naast Midden-Holland, zoals in Oostland, de

•

Hoogwaardige grootschalige logistiek en

•

Toereikende sportvoorzieningen

Innovatief bouwen met aandacht voor
bodemdaling

•

distributie
Voldoende werkgelegenheid voor inwoners

•
•

Gezond gebruik van de leefomgeving
Stimuleren van fietsen en wandelen

Ruimte voor ecologisch en flexibel wonen
Innovatieve vormen van aanleg openbaar

•
•

Uitstekende dienstverlening aan bedrijven
Aantrekkelijke biotoop voor thuiswerkers

•
•

Faciliteren van een actief verenigingsleven
Publieke gezondheid voorop bij keuze

gebied

en zzp’ers

•
•

Optimale waterhuishouding
Inrichting infrastructuur op duurzame

•

vervoersvormen
Faciliteren van duurzame mobiliteit

•
•

A12-corridor en in de Rotterdamse regio.
Door de ligging en bereikbaarheid zijn we ook
aantrekkelijk als vestigingsgebied voor mensen
die ergens anders in de Randstad werken. In
de omgevingsvisie omschrijven we het unieke
karakter van gemeente Zuidplas. In de visie
staan de ambities voor de lange termijn, tot 2040.
Met de omgevingsvisie geven we richting aan
toekomstige ontwikkelingen die plaatsvinden in
een veilige en gezonde fysieke leefomgeving met
een goede omgevingskwaliteit voor inwoners.
De fysieke leefomgeving gaat over bijna alles
buiten, dus: gebouwen, bodem, water, natuur,
lucht, maar ook wegen en duurzame opwek van
energie.
Ambities omgevingsvisie Versterken vitale
dorpen
In de omgevingsvisie zijn de ambities van Zuidplas
vertaald naar de vier thema’s aantrekkelijk,
duurzaam, ondernemend en gezond Zuidplas.
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energiebronnen

Betere huisvesting van arbeidsmigranten
Goede bereikbaarheid bedrijvenlocaties

Gecombineerd met ambities uit door de raad
vastgestelde beleidsnota’s ontstaat voor de
opgave Versterken vitale dorpen het beeld zoals
te zien op pagina 17,
Uw amendement als leidraad en inspiratie
Tijdens de behandeling van de Zomernota op 9
juli 2019 nam u unaniem het amendement ‘Visies
op de dorpen aan’. Dit amendement riep het
college op om vanaf de tweede helft van 2019 te
starten met visies op de dorpen van Zuidplas. U
constateerde dat in de komende jaren veel energie
uitgaat naar het ‘Vijfde Dorp’, waarbij het – juist
daarom – belangrijk is om ook focus te houden
op de bestaande dorpen. Dáár wonen en werken
immers de huidige inwoners en ondernemers
van Zuidplas.
Verder pleitte u ervoor om de diverse kwaliteiten
van de huidige dorpen in te zetten voor nieuwe
inwoners en ondernemers. In 2021 krijgt uw
amendement gestalte in diverse raadsvoorstellen

waaronder die in voorliggend PRO.
Verankering in meerdere beleidsdocumenten
Onlangs legde het college de Economische Visie
aan u voor. Wat de doelgroep ondernemers betreft,
was uw amendement daarin van meet af aan een
belangrijk uitgangspunt. De Omgevingsvisie kent
een bredere scope – inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties – en bevat
daadwerkelijk de dorpsvisies die het college
eerder aan u toezegde. Het college merkt hierbij
wel op dat deze dorpsvisies in hoofdlijnen en
beknopt zijn opgesteld. Komend jaar werkt het
college aan een meer gedetailleerde uitwerking
per dorp, op basis van de ambities in de
Omgevingsvisie. Deze uitwerking komt zeker
ook aan de orde in de gebiedspaspoorten vallend
onder de opgave ‘Versterken vitale dorpen’.
In het PRO zijn alle lopende ruimtelijke
projecten binnen de vier dorpen plus de

“Focus houden op

bestaande dorpen”
voorbereidingskredieten
voor
eventuele
nieuwe
gemeentelijke
of
particuliere
projecten opgenomen. Met het uitwerken van
gebiedspaspoorten per dorp combineren we
komend jaar ambities van betrokken bewoners
en partijen, de in de omgevingsvisie opgenomen
ambities, de resultaten van de lopende
projecten en de geïnventariseerde kanslocaties.
Het gebiedspaspoort vertaalt ambities naar
een uitvoeringsagenda per dorp inclusief
eerste beelden bij samenwerkingsverbanden,
bijdragen van derden en uiteindelijk benodigde

maatschappelijke investeringen op korte en
middellange termijn. De investeringen op korte
termijn worden voorgelegd bij het PRO en de
Zomernota 2022.
Gebiedspaspoort:
integraal
kader
voor
transformaties
Bij de uitwerking van de dorpsvisies maakt het
college gebruik van een nieuw instrument: het
gebiedspaspoort. Een gebiedspaspoort beschrijft
per gebied de randvoorwaarden voor transformatie
en vormt daarmee een integraal toetsingskader
voor het gemeentebestuur. Het maakt duidelijk
hoe hoog de ambities voor een gebied zijn en geeft
weer welke maatschappelijke doelstellingen
worden nagestreefd. Een gebiedspaspoort bevat
de uitgangspunten voor het omgevingsplan en
gaat daarmee verder dan een bestemmingsplan.
Gebiedspaspoorten komen tot stand middels
een proces van co-creatie met belanghebbende
partijen in het gebied. Een gebiedspaspoort
dient ook als inspiratiebron voor architecten en
eigenaren, die direct zien welke (toekomstige)
transformatie de gemeente beoogt.
Eerste aanzet tot kansrijke ontwikkellocaties
Op 15 juli 2020 nam u in meerderheid de motie
‘Woningbouw binnen bestaande dorpen’ aan. Met
deze motie riep u het college op om in het PRO
2021 een inventarisatie op te nemen van locaties
die kansrijk zijn als inbreilocatie. In de geheime
bijlage benoemt het college een aantal van deze
zogeheten kanslocaties. Het gaat hierbij om
locaties waaraan op dit moment niet actief wordt
gewerkt, maar waar het college wel ziet dat een
herontwikkeling op termijn wenselijk is. Deze
locaties bieden kansen om unieke woon- en/
of werkmilieus toe te voegen, of op een andere
wijze de landschappelijke kwaliteit te versterken.
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Het college staat open voor initiatieven op deze
locaties, ongeacht of de grond in eigendom van
de gemeente is. De bijlage is geheim aangezien
er nog geen communicatie over de locaties

“Gebiedspaspoort is
toetsingskader en
inspiratiebron”

geweest is. Met het PRO wordt voorgesteld om
de kanslocaties in het co-creatieproces van de
gebiedspaspoorten per dorp te betrekken voor
nadere verkenning van de mogelijkheden.
Meer maatschappelijk effect dan woningbouw
alleen
De kanslocaties zijn geheel in lijn met de
Omgevingsvisie. Hierbij kijkt het college
breder dan woningbouw, aangezien integrale
gebiedsontwikkeling om meer draait. Het
belangrijkste uitgangspunt blijft het streven
naar maximaal maatschappelijk rendement. Te
midden van al onze (woning)bouwprojecten zijn
ook investeringen nodig in voorzieningen, natuur,
recreatie, mobiliteit en energie. Alleen op die
manier behouden en versterken we het unieke
groene, dorpse karakter van Zuidplas. Niet alleen
voor de huidige inwoners en ondernemers, maar
ook voor de generaties na ons.
Investeringen in Versterken vitale dorpen in het
PRO 2021 en de Zomernota 2021
Projecten
In het hoofdstuk projecten zijn de projectbudgetten
toegelicht per dorp naar de projectcategorieën:

Thema’s
Omgevingsvisie

Aantrekkelijk Zuidplas

Duurzaam Zuidplas

Ondernemend Zuidplas

Gezond Zuidplas

Opgaven
•
•
•

Opgaven
‘Versterken
vitale dorpen’

•
•
•
•
•

Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
Evenwichtig woningaanbod voor alle
doelgroepen
Behoud en versterking voorraad

•
•
•

betaalbare woningen
Betere doorstroming op de woningmarkt
Meer mogelijkheden voor langer thuis
wonen

•

Nieuwbouw of uitbreiding van
onderwijshuisvesting
Goede bereikbaarheid autoverkeer
Verbeteren OV-knooppunt

•
•
•

•

Energieneutraal en gasloos bouwen
Toewerken naar een circulaire gemeente
Verduurzamen woningvoorraad en
vastgoedportefeuille

•
•

Creëren van een klimaatadaptieve
buitenruimte
Innovatieve vormen van aanleg openbaar
gebied

•
•

Bevorderen van de biodiversiteit
Faciliteren van duurzame mobiliteit
Overstap naar duurzame warmtebronnen

•

•
•
•
•
•

• Ontwikkelprojecten
• Sport
• Scholen
• Projecten in de openbare ruimte (IBOR)
• Verkeer (A20).
Naast de projectbudgetten zijn er momenteel 18
voorbereidingskredieten met een totaal budget
van € 6,69 miljoen. Hiervan betreft € 4,99 miljoen
het Middengebied.
Reserve grondexploitaties
In de reserve grondexploitaties zijn de positieve
resultaten van lopende grondexploitatieprojecten
binnen de opgave Versterken van vitale
dorpen
verwerkt.
De
voorziening
voor
negatieve grondexploitaties wordt conform
de BBV -richtlijnen gevoed vanuit de reserve
grondexploitaties.

Ruimte voor (nieuwe) bedrijven
Levendige functiemenging van wonen en
werken
Voldoende werkgelegenheid voor inwoners

•

Uitstekende dienstverlening aan bedrijven
Aantrekkelijke biotoop voor thuiswerkers
en zzp’ers
Kwalitatieve en samenhangende inrichting

•
•
•
•

Schone en toegankelijke dorpscentra
Toereikende sportvoorzieningen
Gezond gebruik van de leefomgeving
Stimuleren van fietsen en wandelen

van winkelstraten
Verbinden van dorpen met agrarische
omgeving
Goede bereikbaarheid bedrijvenlocaties
Verduurzamen bestaande
bedrijventerreinen

•

Meer ‘gebruiksgroen’ met ruimte voor
ontmoeting
Faciliteren van een actief verenigingsleven
Schone en veilige fysieke leefomgeving

•
•

Aantrekkelijk woon- en werkmilieu voor
jongeren

Voor de lopende grondexploitaties binnen
de opgave Versterken vitale dorpen is een
weerbaarheidsreservering
opgenomen
van
bijna € 2,5 miljoen. Ook is vooruitlopend op
besluitvorming een reservering opgenomen
voor de nieuw te openen grondexploitatie
Herontwikkeling vrijkomende schoollocaties van
€ 0,5 miljoen.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO
(BIP) onderdeel bovenwijkse voorzieningen
Conform uw motie verkeersonveilige situatie
Noordelijke Dwarsweg is aanvullend € 275.000,opgenomen om te investeren het verbeteren van
de verkeersveiligheid bij het oversteken van de
Noordelijke Dwarsweg te verbeteren.
Voor het project Swanladriehoek wordt
voorgesteld om € 500.000,- te investeren in
het realiseren van een biodivers park met

17

•

Inrichting dorpen die uitnodigen tot
bewegen
Goede voorzieningen in de bestaande
dorpen

mogelijkheden tot buitensport waaronder het
aanleggen van een mountainbikepad.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO
(BIP) onderdeel sociaal bouwen
Met het PRO de grondexploitaties heeft u in
2020 ingestemd met het aan- en verkopen van
9 vrije kavels. De verkoop is in 2020 begin 2021
succesvol geweest met een financieel rendement
van € 513.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag
te doteren aan het fonds sociaal bouwen. Tot op
heden is het fonds nog zonder middelen.
Met de dotatie kan de bijdrage van € 90.000,- aan
de 50’er buurt conform uw raadsbesluit begin
2021 onttrokken worden.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO
(BIP) onderdeel PRO
Voor de uit te werken gebiedspaspoorten voor de
vier dorpen is voor 2021 en 2022 in totaal € 0,55
miljoen euro opgenomen. Daarnaast wordt
met het voorliggende PRO voorgesteld om
zes voorbereidingskredieten te voorzien
van een aanvullende dekking uit de BIP
voor in totaal € 276.500,-. Hiermee
wordt mede invulling gegeven aan uw
motie ‘Nieuwerkerk Noord’ d.d. 18 mei
2021 door het college overgenomen bij
de vaststelling van het Masterplan van
het Middengebied.
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WONINGBOUWPLANNING
In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkelingen
op de markt en kijken we vooruit naar de periode
tot 2026, met een doorkijk tot 2030. Vervolgens
presenteren we de woningbouwplanning voor
de komende jaren in een totaaloverzicht per
project, met aparte tabel en de verschillende
categorieën per project. Met het opnemen van
de woningbouwplanning in het PRO worden er
twee rapportages samengevoegd.
Het betreffen op dit moment de lopende
projecten. Een doorkijk voor mogelijk
toekomstige ontwikkelingen volgt uit de nog
nadere uitwerking van een gebiedsvisie per
dorp.

2020 werden ruim 69.300 nieuwe woningen
opgeleverd. Toch is het nog steeds niet voldoende
om het huidige tekort op de woningmarkt op te
lossen. De blijvende krapte op de woningmarkt
drijft uiteraard de verkoopprijzen nog verder
op.

“Blijvende krapte
woningmarkt”

ONTWIKKELINGEN OP DE MARKT
Situatie woningmarkt en vooruitzicht

In 2013 waren de eerste tekenen van voorzichtig
herstel op de woningmarkt zichtbaar en in
2014 en 2015 zijn de woningprijzen weer licht
gestegen. In 2016, 2017, 2018 en 2019 heeft een
forse stijging doorgezet. In 2020 is er ook een
stijging geweest van 8.3%. De sterke stijging
heeft te maken met een beperkt woningen
aanbod, en de lage hypotheekrente.
Het aantal nieuwbouwwoningen is in 2018
stabiel gebleven met 66.000 ten opzichte van
2017 met bijna 70.000. In 2019 werden ruim
71.500 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In
19

Zoals uit onderstaande figuur is af te leiden,
hebben de woningprijzen zich sinds 1969 sterk
ontwikkeld. In de crisis van de jaren ’80 is te
zien dat ongeveer twee jaar na het begin van
de crisis de ontwikkeling van de woningprijzen
afvlakte. Als gevolg van de lage inflatie vanaf
2015 is voor het eerst sinds 2008 weer een
toename zichtbaar. Inmiddels is aan het verloop
van de grafiek te zien dat de woningmarkt
oververhit begint te raken. Nog nooit eerder
was er zo’n sterke stijging.

Woningprijzen

Volgens de prijsindex bestaande koopwoningen
van het CBS en Kadaster waren huizen in het
laatste kwartaal van 2019 gemiddeld 6,2 procent
duurder dan een jaar eerder. De prijzen stegen
het hardst in Groningen: 8,4 procent jaar-opjaar. Noord-Holland, de duurste provincie,
kende de laagste prijsstijging met 5,4 procent.
In Amsterdam liep de prijsgroei zelfs terug tot
3,4 procent jaar-op-jaar.

“Stijging

woningprijzen 7.7%”

regionale context van de prijsontwikkeling
in de afgelopen vijftien jaar. De gemiddelde
prijsontwikkeling in Nederland is hierin
afgezet tegen de gemiddelde prijsontwikkeling
in de provincie Zuid-Holland. Hieruit valt te
concluderen dat de prijsdaling in de provincie
Zuid-Holland in de crisisjaren iets minder laag
uitvalt dan in Nederland. En in de afgelopen
jaren van herstel is de prijsontwikkeling
sterker geweest dan op nationaal niveau. Op
regionaal niveau zijn de verschillen groter.
Zo zijn de transactieprijzen in gebieden met
relatief dure woningen en/of een krimpende
bevolking aanzienlijk harder gedaald dan in de
overige gebieden.

Door de relatief harde stijging in het vierde
kwartaal vielen de prijzen in heel 2019
7,7 procent hoger uit dan een jaar eerder.
Dat is een grotere stijging dan verwacht.
Dit lijkt onder meer te komen doordat de
hypotheekrentes in 2019 verder zijn gedaald.
Dat maakt kopen aantrekkelijker, omdat de
lasten van een koophuis ten opzichte van huren
daardoor meestal dalen. Bovendien zorgt een
lagere hypotheekrente er in veel gevallen
voor dat potentiële kopers bij gelijkblijvende
maandlasten meer kunnen lenen, wat zeker in
de huidige krappe markt voor extra opwaartse
prijsdruk zorgt. In het jaar 2020 is de gemiddelde
tansactieprijs € 340.000, dat is ongeveer 7.7%
meer dan een jaar eerder.

“Prijsdaling in ZuidHolland lager”
Naast verschillen in regio’s zijn ook verschillen
naar woningtype te onderscheiden (Bron:
Kadaster). In 2020 is voor alle woningtypen
een prijsstijging op te merken, maar de
vrijstaande woning blijft duidelijk achter ten
opzichte van de andere woningtypen.

Woningbouwproductie

Naar verwachting telt Nederland in 2035
18,8 miljoen inwoners (bron: CBS). Mede
door dit aantal zal de vraag naar woningen

Provincie Zuid-Holland

In de bijgevoegde grafiek is ingezoomd op de
20

vanzelfsprekend toenemen. Daarnaast is
er nog steeds sprake van een proces van
gezinsverdunning en toename van het
aantal (voornamelijk één- en tweepersoons)
huishoudens; voor dezelfde hoeveelheid
mensen zijn steeds meer woningen nodig. Om
aan de groeiende vraag te voldoen, moeten
tussen 2020 en 2030 in totaal 845.000 woningen
gebouwd worden. Momenteel is er een tekort
van 331.000 woningen (4,2 procent van de
woningvoorraad) De inzet is om dit tekort terug
te brengen naar 2% in 2035.
In het jaar 2019 zijn 71.500 nieuwbouwwoningen
gerealiseerd,
met
nog
10.000
extra
woningen door transformaties van andere
gebouwen. Daarbij is in 2020 de productie
van nieuwbouwwoningen gedaald naar
69.500.
Dit komt onder meer door de
problematiek rondom stikstof,
de PFAS en een gebrek aan
bouwlocaties.
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NIEUWERKWERK AAN
DEN IJSSEL

Essezoom Laag

2020

2021

2022

226

120

88

434

44

44

Kamerlingh Onnes (De Tweemaster)

ZEVENHUIZEN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TOTAAL

0

Twee Gebroeders

42

42

Zelling Onderneming

58

58

Zelling Ver-Hitland

24

24

Geertruidahoeve

0
16

Landgoed de Eendragt

MOORDRECHT

2024

Nieuwerkerk Noord

Dorpsstraat 110

MOERKAPELLE

2023

16

37

37

Sportpark Van ‘t Verlaat, Swanla, Leliestraat

201

Van Wijk

111

111

Welkoop/Zevenloft

17

17

Zevenhuizen Zuid

99

60

422

283

139

162

40

646

10

770

Knibbelweg Oost

0

Landgoed de Eendragt

37

37

Noordelijke Dwarsweg 90

4

4

De Brinkhorst

73

Posthuis

75

30

24

202

17

17

Vijtiger jarenbuurt

9

9

VV Moordrecht (‘t Lage)

35

Scouting Moordrecht

12

12

35

69

8

8

Beth San Zorg + seniorenwoningen

34

Keijzerschool herontwikkeling
Jonge Veenen fase 2, 3 en 4

40

162

Moerkapelle - Zuid

30

42

Rehoboth schoollocatie

18

Middengebied
TOTAAL

27

20

30

85

229
42

42

18

174
18

700

700

700

700

700

700

4200
7263

HUUR
NIEUWERKWERK
AAN DEN IJSSEL

App.

KOOP

GGB.

App.

GGB.

Essezoom Laag
Kamerlingh Onnes (De Tweemaster)

204
44

Nieuwerkerk Noord
Twee Gebroeders

42

Zelling Onderneming

18

40

Zelling Ver-Hitland

31

Herontwikkeling ‘s Gravenweg

7
16

Eendragtpolder

37

Herontwikkeling voormalig gemeentehuis

373

Sportpark Van ‘t Verlaat

30

81

192
81

Swanladriehoek
Van Wijk

17
102

18

482

59

Welkoop
Zevenhuizen Zuid
Knibbelweg Oost
Landgoed de Eendragt

MOERKAPELLE

MOORDRECHT

Noordelijke Dwarsweg 90
De Brinkhorst

129

Dorpsstraat 55 en 57 (Posthuis)

13

Middengebied Ambonwijk

20

Vijtiger jarenbuurt

3

VV Moordrecht (‘t Lage)

35

3
50

Scouting Moordrecht
Beth San Zorg + serniorenwoningen
Keijzerschool herontwikkeling

69
8

Moerkapelle - Oost

26

311

Moerkapelle - Zuid

162

25

Rehoboth schoollocatie

18

Middengebied

630

630

n.t.b.

n.t.b.

TOTAAL

864

3

215

1606
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Vanaf 2022 toont de woningbouw naar
verwachting herstel. Eind 2030 zijn in totaal
ruim 7800 woningen opgeleverd in Zuidplas. In
2020 waren dat er al 425.
In de tabellen op de pagina’s hiervoor
presenteren we de woningbouwplanning
voor de komende jaren tot 2030. Tevens vindt
u daar een totaaloverzicht per project met
aparte tabel met de verschillende categorieën
per project. Het betreffen op dit moment de
lopende projecten. Een doorkijk voor mogelijk
toekomstige ontwikkelingen volgt uit de nog
nadere uitwerking van een gebiedsvisie per
dorp.

Geertruidahoeve
Dorpsstraat 110

ZEVENHUIZEN

Onbekend

59

INVESTERINGSOPGAVE
Met de ruimtelijk-maatschappelijke opgaven
zijn in de nabije toekomst grote sommen geld
gemoeid. Om integrale afwegingen te kunnen
maken in de gemeentelijke bijdrage hierin is
inzicht in deze investeringsopgave noodzakelijk.
Het PRO is een jaarlijks hulpmiddel voor deze
afwegingen, prioritering en risicobeheersing.

“Meer zicht op het
financiële kader
PRO”

Wanneer komt een project in het PRO? Als een
initiatief past binnen de uitgangspunten van
het afwegingskader en wij de haalbaarheid
binnen de door u gestelde kaders voor
voorbereidingskredieten willen onderzoeken,
nemen we het initiatief op in het PRO. Wanneer
het initiatief niet binnen de kaders past, maar
een wenselijk initiatief betreft, leggen we het
aan u voor.
In het PRO rapporteren wij over het totaal
aan lopende initiatieven, nieuwe initiatieven
en lopende projecten die de initiatieffase zijn
gepasseerd.

Afwegingskader

Met de Omgevingsvisie 2040, het Masterplan
Middengebied en voorliggend PRO 2021
heeft een eerste verdieping van de opgaven
plaatsgehad. De lopende projecten zijn
geordend naar opgave, mogelijk nieuwe
projecten volgen uit de volgende fase na
uitwerking van vier gebiedspaspoorten voor de
dorpen, het Opgaveplan voor ‘Landschappelijk
Zuidplas’ en het Omgevingsplan Middengebied.
We hebben een achttal uitgangspunten
uitgewerkt op basis waarvan we toekomstige
ontwikkelingen met een ruimtelijk effect
een plek binnen de opgaven geven. Die vindt
u in het kader op de volgende pagina. Voor
het monitoren van het maatschappelijk
rendement ontwikkelt de gemeente Zuidplas
een Dashboard Maatschappelijk Rendement
(DMR) waarmee inzicht wordt geboden aan
het
behaalde
maatschappelijk
rendement van investeringen,
samenhangend
met
maatschappelijke opgaven
met een ruimtelijk effect en
presenteert deze jaarlijks
bij het PRO te starten
in het PRO 2022. Het
dashboard zal ontwikkeld
worden in overleg met
de Auditcommissie en de
commissie Ruimte.
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AFWEGINGSKADER

In de omgevingsvisie is een afwegingskader opgenomen dat mensen uitnodigt om initiatieven te
nemen. Deze initiatieven moeten bijdragen aan de ambities en opgaven die in deze omgevingsvisie zijn
beschreven en in de matrix per opgave zijn opgenomen, volgend op het afwegingskader. In de bijlage
bij dit PRO is een overzicht opgenomen van de ambities in de matrix, gekoppeld aan de vastgestelde
beleidsdocumenten. Bij initiatieven maken we in onze beoordeling een afweging op basis van de mate
waarin het initiatief bijdraagt aan de volgende doelstellingen uit de omgevingsvisie. In onderstaand
overzicht hebben we dit afwegingskader verder uitgewerkt.

1.
EEN GEZONDE, DUURZAME
VEILIGE LEEFOMGEVING;

EN

Nieuwe ruimtelijke opgaven dragen bij aan één
of meerdere van de thema’s zoals uitgewerkt
in de Omgevingsvisie 2040: Aantrekkelijk
Zuidplas, Duurzaam Zuidplas, Ondernemend
Zuidplas en Gezond Zuidplas en daarmee een
toekomstbestendiger Zuidplas.

2.
HET GEWENSTE BEHOUD EN
DE GEWENSTE VERSTERKING VAN DE
KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING IN DE
DORPEN EN HET BUITENGEBIED;
De gemeente Zuidplas vult groei van de gemeente
in met behoud van Zuidplas als aantrekkelijke,
groene en dorpse gemeente met daarbij de
volgende groeidoelstelling:
• Bouw in en aan de dorpen voor 5.000
woningen.
• Groen in de dorpen wordt zo veel mogelijk
ontzien.
• Nieuwerkerk Noord is tot minimaal 2035
geen locatie voor grootschalige woningbouw.
• Inbreiden en transformatie binnen de
dorpen draagt bij aan het draagvlak voor
maatschappelijke voorzieningen.
• Bouw van het vijfde dorp voor 8.000 woningen.
• Maatschappelijke voorzieningen groeien mee
met de groei van Zuidplas.

3.
BEHOUD
VAN
ZUIDPLAS
ALS
AANTREKKELIJKE, GROENE EN DORPSE
GEMEENTE;
De gemeente Zuidplas bouwt aan een gezonde,
duurzame en veilige leefomgeving waar plek is
voor iedereen.

4.

DE
ONTWIKKELINGSAMBITIES
IN DE VIER THEMA’S AANTREKKELIJK,
DUURZAAM, ONDERNEMEND EN GEZOND
ZUIDPLAS;
De
gemeente
Zuidplas
gebruikt
vier
hoofdrichtingen bij de ontwikkeling van gebieden:
koesteren, inbreiden, transformeren en uitleg.

5.
DE ONTWIKKELINGSAMBITIES IN DE
VIJF DORPSVISIES;
De gemeente Zuidplas kiest voor een balans in
het investeringen in de bestaande dorpen, het
buitengebied en de bouw van het vijfde dorp en
streeft daarmee naar het gewenste behoud en
de gewenste versterking van de kwaliteit van de
leefomgeving in de dorpen en het buitengebied.
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6.
EEN SAMENHANGENDE (INTEGRALE)
ONTWIKKELING VAN DE LEEFOMGEVING
DOOR HET ZOVEEL MOGELIJK COMBINEREN
VAN FUNCTIES DIE MEERDERE DOELEN
DIENEN;
Bij het creëren van ruimte voor energie-opwek
gelden de kaders:
• Locaties in pauzelandschappen verdienen de
voorkeur.
• Bij een niet-pauzelandschap is er sprake van
meervoudig ruimtegebruik waarbij energie
niet de dominante beleidsambitie is.
• Voor het onderdeel energie is er minimaal
sprake van een positieve bijdrage aan de
businesscase voor de Gemeente Zuidplas.

7.
EEN VITALE REGIO
REGIONAAL
AFGESTEMDE
ELKAAR VERSTERKEN;

DOORDAT
AMBITIES

De gemeente Zuidplas draagt bij aan een vitale
regio, doordat regionaal afgestemde ambities
elkaar versterken; en stimuleert de groei van de
werkgelegenheid die in aard en omvang aansluit
bij de groei van de (beroeps)bevolking.
8.
ALS ALGEMENE BASISVOORWAARDE
GELDT IN ALLE GEVALLEN DAT EEN
INITIATIEF GEEN NEGATIEVE GEVOLGEN MAG
AFWENTELEN OP DE SOCIALE EN FYSIEKE
LEEFOMGEVING;
Een initiatief of initiatiefnemer kan compenseren
door meer dan gemiddeld bij te dragen aan overige
beleidsdoelen, of een financiële compensatie
doen, zoals een bijdrage aan Sociaal bouwen of
Bovenwijkse voorzieningen.

Thema’s
Omgevingsvisie

Aantrekkelijk Zuidplas

Duurzaam Zuidplas

Ondernemend Zuidplas

Gezond Zuidplas

Opgaven
•
•
•

Opgaven
‘Versterken
vitale dorpen’

•
•
•
•
•

Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
Evenwichtig woningaanbod voor alle
doelgroepen
Behoud en versterking voorraad
betaalbare woningen
Betere doorstroming op de woningmarkt
Meer mogelijkheden voor langer thuis
wonen
Nieuwbouw of uitbreiding van
onderwijshuisvesting
Goede bereikbaarheid autoverkeer
Verbeteren OV-knooppunt

•
•
•
•
•
•
•
•

Energieneutraal en gasloos bouwen
Toewerken naar een circulaire gemeente
Verduurzamen woningvoorraad en
vastgoedportefeuille
Creëren van een klimaatadaptieve
buitenruimte
Innovatieve vormen van aanleg openbaar
gebied
Bevorderen van de biodiversiteit
Faciliteren van duurzame mobiliteit
Overstap naar duurzame warmtebronnen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Opgave
‘Ontwikkeling
van het
Middengebied’

•
•
•
•
•

Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
Evenwichtig woningaanbod voor alle
doelgroepen
Behoud en versterking voorraad
betaalbare woningen
Creëren van een groene buffer rond Vijfde
Dorp
Betere doorstroming op de woningmarkt
Nieuwsbouw van onderwijshuisvesting
Goede bereikbaarheid autoverkeer
Uitbreiding routes voor langzaam verkeer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Opgave
‘Landschappelijk
Zuidplas’

•
•
•
•
•

Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
Oplossing verrommeling in de
Zuidplaspolder
Creeren van een groene buffer rond Vijfde
Dorp

•
•

Herkenbare routes en entree naar groen
en water
Behoud van het groene karakter
Zichtbare cultuurhistorie
Uitbreiding routes voor langzaam verkeer

•

•

•
•
•
•

Energieneutraal en gasloos bouwen
Toewerken naar een circulaire gemeente
Gebiedsgebonden energieneutraliteit
Creëren van een klimaatadaptieve
buitenruimte
Innovatief bouwen met aandacht voor
bodemdaling
Ruimte voor ecologisch en flexibel wonen
Innovatieve vormen van aanleg openbaar
gebied
Optimale waterhuishouding
Inrichting infrastructuur op duurzame
vervoersvormen
Faciliteren van duurzame mobiliteit

•

Gebiedsgebonden energieneutraliteit
Innovatieve vormen van aanleg openbaar
gebied
Energie dienstbaar maken aan groen,
water en recreatie

•
•

Creëren van een klimaatadaptieve
omgeving
Optimale waterhuishouding
Bevorderen van biodiversiteit
Faciliteren van duurzame mobiliteit
Overstap naar duurzame warmtebronnen

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ruimte voor (nieuwe) bedrijven
Levendige functiemenging van wonen en
werken
Voldoende werkgelegenheid voor inwoners
Uitstekende dienstverlening aan bedrijven
Aantrekkelijke biotoop voor thuiswerkers
en zzp’ers
Kwalitatieve en samenhangende inrichting
van winkelstraten
Verbinden van dorpen met agrarische
omgeving
Goede bereikbaarheid bedrijvenlocaties
Verduurzamen bestaande
bedrijventerreinen
Aantrekkelijk woon- en werkmilieu voor
jongeren

•

Levendige functiemenging van wonen en
werken
Ruimte voor innovatieve bedrijven
Ontwikkelen nieuw bedrijventerrein
Hoogwaardige grootschalige logistiek en
distributie
Voldoende werkgelegenheid voor inwoners
Uitstekende dienstverlening aan bedrijven
Aantrekkelijke biotoop voor thuiswerkers
en zzp’ers
Betere huisvesting van arbeidsmigranten
Goede bereikbaarheid bedrijvenlocaties

•

Toekomstbestendige glastuinbouw
Verbinden van dorpen met agrarische
omgeving
(Lokale duurzame) landbouw als schakel
tussen wonen, werken en natuur

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Inrichting dorpen die uitnodigen tot
bewegen
Goede voorzieningen in de bestaande
dorpen
Schone en toegankelijke dorpscentra
Toereikende sportvoorzieningen
Gezond gebruik van de leefomgeving
Stimuleren van fietsen en wandelen
Meer ‘gebruiksgroen’ met ruimte voor
ontmoeting
Faciliteren van een actief verenigingsleven
Schone en veilige fysieke leefomgeving

Groene Schakel met recreatieve
routestructuren
Realisatie van een sportcluster en
gezondheidscluster
Toereikende sportvoorzieningen
Gezond gebruik van de leefomgeving
Stimuleren van fietsen en wandelen
Faciliteren van een actief verenigingsleven
Publieke gezondheid voorop bij keuze
energiebronnen

Groene Schakel met recreatieve
routestructuren
Voldoende commerciele en tijdelijke
voorzieningen
Gezond gebruik van de leefomgeving
Stimuleren van fietsen en wandelen
Meer ‘gebruiksgroen’ met ruimte voor
ontmoeting
Faciliteren van een actief verenigingsleven
Publieke gezondheid voorop bij keuze
energiebronnen

Financieel kader PRO nu en in de toekomst

Zodra een project onderdeel is van een van de
drie opgaven in het PRO heeft het een eigen
budget en wordt er jaarlijks over gerapporteerd
op project- en opgaveniveau. Ook wordt
met meerjarig verloop van de aan het PRO
gerelateerde twee reserves en de voorziening
toegelicht. Eventuele ruimte in het BIP wordt
bij de integrale financiële afwegingen bij de
Zomernota betrokken.
In dit hoofdstuk geven we een korte toelichting
op de financiën op hoofdlijnen. Voor een
toelichting op projectniveau verwijzen wij naar
de geheime bijlage.
Grondexploitaties

Bij het actualiseren van de lopende
grondexploitatie is er 5,6 miljoen winst
genomen voor een tweetal projecten. Met
name de positieve ontwikkeling van de
opbrengsten binnen Esse Zoom laag heeft
hieraan bijgedragen. Een nadere toelichting
over de grondexploitaties is opgenomen in de
geheime bijlage.
Vennootschapsbelasting bij Grondbedrijf

Gezien de positieve ontwikkelingen binnen
de grondexploitatieprojecten wordt 2021
een cruciaal jaar in het beoordelen van de
winstgevendheid van het Grondbedrijf. Het saldo
van een eventueel te openen grondexploitatie
voor het Middengebied zal naar huidig inzicht
richtinggevend zijn voor de uitkomst van de
winsttoets 2021 en daarmee de plicht tot het
doen van aangifte. Bij de Najaarsnota zal

concreet zicht zijn op de fiscale positie in 2021.
Voorbereidingskredieten
gronden

bij

strategische

Deze projecten vallen onder de categorie
strategische gronden. Wij hebben hier
grond in eigendom en de projecten bevinden
zich in de haalbaarheids fase. Als een
haalbaarheidsonderzoek
positief
wordt
afgesloten, worden deze kosten opgenomen in
een mogelijke toekomstige grondexploitatie.
In totaal is er ruim € 5,9 miljoen aan
voorbereidingskrediet vastgesteld. Hiervan
betreft € 4,99 miljoen het Middengebied.
De specificatie per voorbereidingskrediet is
opgenomen in de geheime bijlage.
Voorbereidingskredieten
initiatieven

bij

particuliere

De voorbereidingskredieten bij particuliere
initiatieven worden uiteindelijk middels
kostenverhaal
in
rekening
gebracht
bij initiatiefnemers. Toch worden er
voorbereidingskredieten binnen de door u
gestelde kaders vastgesteld. Momenteel is er
voor dertien particuliere initiatieven ruim € 0,7
miljoen aan voorbereidingskrediet beschikbaar.
Financiële toelichting Sport, Onderwijs en
openbaar gebied

Op dit moment is er een investeringskrediet
beschikbaar van in totaal 10,2 miljoen voor
de investeringen in onderwijs. Het betreffen
de daadwerkelijke investeringen en niet
de eventuele verplaatsingskosten. Al deze
projecten zijn al onderdeel van het Integraal
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Huisvestingsplan
Onderwijs
(IHP)
De
investeringen of voorbereidingsbudgetten zijn
reeds beschikbaar gesteld.
Projecten in de openbare ruimte (IBOR)

Deze investeringen zijn onderdeel van het
Meerjarenplan IBOR en zijn al onderdeel van
de gemeentelijke begroting. In het PRO worden
IBOR-projecten gepresenteerd met een
projectbudget vanaf € 500.000,-Kostenverhaal

De omgevingsvisie geeft een abstracte
weergave van de verschillende gebieden waar
ontwikkelingen voor ogen zijn. Deze ruimtelijke
ontwikkelingen dragen bij aan het verbeteren
van de landschappelijke kwaliteit, structuren
in de landbouw, stedelijke herstructurering,
herstel of aanleg van natuurgebieden. In
het PRO staan de concrete projecten en
programma’s benoemd die invulling geven
aan de doelstelling van de Omgevingsvisie.
Deze projecten en programma’s zorgen ervoor
dat de gemeente Zuidplas een aantrekkelijke
gemeente blijft voor de huidige bewoners en
bedrijven, maar ook de toekomstige bewoners
en bedrijven. Om die reden vragen wij private
initiatiefnemers een bijdrage te leveren aan
het Fonds Ruimtelijke Ontwikkeling en het
Fonds Sociaal Bouwen. De hoogte en de
voorwaarden van dit fonds staan benoemd in
de Nota Kostenverhaal. In de twee alinea’s
hieronder wordt een korte toelichting gegeven
omtrent het Fonds Ruimtelijke Ontwikkeling
en het Fonds Sociaal Bouwen. Deze twee
fondsen zijn integraal onderdeel van de

1

2

3

4

Reserve Grondexploitatie

Reserve Bovenwijks

Reserve Sociaal Bouwen

Bestemmingsreserve
Investeringsfonds PRO

• Basis jaarlijkse actualisatie
grondexploitaties;
• Risicobuffer
grondexploitaties;
• Relaties met voorziening
negatieve grondexploitaties
• Relatie met Jaarrekening
• Vrije ruimte naar BIP

• Voorstel investeringen bij
PRO Zomernota
• Na behandelings Nota
Kostenverhaal stevige
relatie met nieuwe Nota

Was: reserve Grondbedrijf

Nieuw: opgenomen
in het BIP

Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO
en worden daarbinnen separaat in beeld
gehouden. De structuur van de reserves is
daarmee als weergegeven in het bovenstaande
overzicht.
Bestemmingsreserve
Investeringsfonds
PRO: Fonds Bovenwijks en Ruimtelijke
Ontwikkeling
Binnen de omgevingsvisie zijn verschillende
ontwikkelingen voor ogen die, ofwel voor de
gehele gemeente, ofwel voor de kernen specifiek
een positieve bijdrage leveren. Het profijt van
deze ruimtelijke ontwikkelingen komt ten deel
ten gunste van publieke en private initiatieven
die een vastgoedontwikkeling tot stand willen
laten komen. Om die reden wordt er zowel van
de gemeentelijke initiatieven als van de private
initiatieven hiervoor een bijdrage gevraagd.
De ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een
bijdrage is gevraagd, zijn conform het artikel

• Voorstel voor voeding bij
PRO Zomernota
• Toekomstig inzetbaar
opgave Versterking van
Vitale Dorpen

• Eerste voeding vrije
Ruimte uit reserve
grondexploitaties;
• Vrij beschikbaar voor
opgaven Versterken
vitale dorpen en
Landschappelijk Zuidplas

Nieuw: opgenomen
in het BIP

Nieuw

8.21Ob als volgt:
a. Ontwikkelingen waarbij maatregelen
worden getroffen voor het verbeteren van de
structuur van de landbouw en de kwaliteit van
landschappen;
b. Maatregelen in het kader van de aanleg of
wijziging van natuurgebieden of het herstel
van plant- en diersoorten, zoals het treffen van
maatregelen ten behoeve van het verminderen
van stikstofdepositie;
c. De aanleg van infrastructuur en openbaar
vervoersnetwerken, die bijdragen aan het
verbeteren van de bereikbaarheid en het woonen leefklimaat in het kostenverhaalsgebied;
d. Het aanpassen van bestaande voorzieningen
en de aanleg van nieuwe voorzieningen die
onderdeel uitmaken van de regionale of
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gemeentelijke groenstructuur, zoals de aanleg
van een stadspark;
e. Het leveren van een bijdrage door
ontwikkelaars
van
vrijesectorwoningen
waarmee in andere gebieden meer sociale
woningen kunnen worden gerealiseerd;
f. Stedelijke herstructurering ter verbetering
van het woon- en leefklimaat in verouderde
wijken, of gebieden met leegstandsproblemen.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO:
Fonds Sociaal Bouwen
In de Woonvisie is aangegeven wat het
beleidsmatige programma is voor de gemeente
Zuidplas. In deze Woonvisie is aangegeven dat
elk bouwprogramma ten minste 28 % sociale
woningbouw dient te realiseren. Dit geldt
zowel voor de gemeentelijke projecten als voor
de private projecten. Indien een ontwikkeling
geen sociale woningen realiseert, zal er over
het tekort van het aantal sociale woningen
moeten worden afgedragen in het Fonds
Sociaal Bouwen. Dit bedrag kan vervolgens
weer gebruikt worden voor het realiseren van
sociale woningen elders. Dit is tevens in het
Omgevingsbesluit artikel 8.21 verankerd.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO
Wij stellen voor een Bestemmingsreserve
Investeringsfonds PRO te openen, zodat we
beter kunnen sturen op het vrij besteedbare
deel zoals in de reserve grondbedrijf is te zien.
De gemeente Zuidplas ontwikkelt als integraal
onderdeel van het PRO een investeringsstrategie

die een investeringsopgave biedt, verbonden
aan de ambities met een ruimtelijke effect
in de Omgevingsvisie 2040. De gemeente
Zuidplas ontwikkelt daarnaast een Dashboard
Maatschappelijk Rendement (DMR), waarmee
inzicht wordt geboden in het behaalde
maatschappelijk rendement van investeringen
samenhangend met maatschappelijke opgaven
met een ruimtelijk effect en presenteert deze
jaarlijks bij het PRO.

INVESTERINGSSTRATEGIE

Om richting te geven aan onze ruimtelijke koers,
hebben we een eerste voorstel voor ruimtelijke
investeringen opgesteld bij het voorliggende
PRO. Met de investeringen opgenomen in het
raadsbesluit wordt invulling gegeven aan door
de gemeenteraad vastgestelde kaders. In het
PRO 2022 zal een eerste, meer omvattende
investeringsstrategie worden voorgelegd op
basis van de uitgewerkte gebiedspaspoorten.
De investeringsstrategie 2022 legt een
verbinding tussen de ruimtelijke ambities van
Zuidplas met betrekking tot de vier thema’s uit
de omgevingsvisie en de investeringsopgave
blijkende uit de drie hoofdopgaven die daarmee
samenhangen.
De investeringsstrategie zal bestaan uit
verschillende geldstromen, waaronder in ieder
geval:
1. Bestemmingsreserve
Investeringsfonds
PRO (BIP); Reserve waarin de (vrij)
beschikbare middelen ter ondersteuning
van de investeringsstrategie behorend bij

de ruimtelijke ambities van de gemeente
Zuidplas worden samengebracht. Jaarlijks
worden investeringen te dekken uit de
reserve aan de gemeenteraad voorgelegd
middels een investeringsstrategie bij de
behandeling van de Zomernota, waardoor
er een integrale afweging ontstaat. De
investeringen worden getoetst aan het
afwegingskader Ruimtelijke Opgaven.
2. BIP, onderdeel Sociaal Bouwen; Wij
stimuleren alle initiatiefnemers van
woningbouwplannen
om
gemiddeld
28% sociale woningen bouwen. Nieuwe
woningbouwinitiatieven zonder sociaal
programma doen een bijdrage aan
het fonds. De bijdrage is gelijk aan
het verschil in grondopbrengst per
m² uitgeefbaar. Met de gelden uit dit
fonds kunnen we elders het tekort aan
sociale woningbouw compenseren. Zo
blijft wonen voor iedereen betaalbaar.
3. BIP, onderdeel Bovenwijks en Ruimtelijke
Ontwikkelingen; Denk hierbij aan de
aanleg van fietspaden, een nieuwe
rondweg
of
recreatiegebieden.
Het
gaat om investeringen waar de gehele
gemeente of specifiek een bepaalde
wijk of buurt baat bij heeft. Deze kosten
worden hieruit gefinancierd. In het kader
van de nieuwe omgevingswet moeten
we ook jaarlijks inzicht geven in de
stand van dit onderdeel en de mogelijke
investeringen die we hieruit willen doen.
Hiermee kunnen we invulling geven aan
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onze ambities uit de omgevingsvisie.
4. Reserve
Grondexploitaties;
Deze
Reserve muteert met de resultaten van
de grondexploitaties: winsten worden
gedoteerd, verliezen worden uit de Reserve
gedekt. Als beleidsuitgangspunt geldt
dat het aanwezige weerstandsvermogen
(het saldo van de Reserve Grondbedrijf)
op zijn minst gelijk moet zijn aan
het
benodigde
weerstandsvermogen
(het
berekende
risicoprofiel).
5. Voorziening
voor
negatieve
grondexploitaties; Conform de BBVrichtlijnen een voorziening voor negatieve
grondexploitatieprojecten,
gevoed
vanuit de reserve grondexploitaties.
6. Investeringsgelden binnen kaders van
Programmabegroting gemeente Zuidplas;
Door het slim combineren van opgave(n)
en daarvoor beschikbare middelen streven
we naar een maximaal maatschappelijk
rendement. In het voorliggende PRO
wordt op de in de begroting aanwezige
middelen een aanvulling voorgesteld voor
het verbeteren van de verkeersveiligheid.
7. Verkenning van cofinanciering en subsidies;
In het voorliggende PRO worden een tweetal
cofinancieringen voorgesteld, waarmee
andere partijen worden gestimuleerd in en
rondom Zuidplas te investeren. Dit betreft
de cofinanciering bij het Vaarroutenetwerk
fase II en het Lage Bergse Bos. In het

financiële kader van het Middengebied is
circa € 35,0 miljoen aan subsidiegelden
en bijdragen derden opgenomen. Vooral
in de opgave Landschappelijk Zuidplas
verwachten we substantiële bijdragen en
kansen met cofinanciering.
Naast deze geldstromen wordt actief ingezet op
het verkennen van samenwerkingsverbanden
met betrokken partijen in de opgaven zoals
de provincie, kennisinstituten, beleggers,
lokale en regionale ondernemers en
buurgemeenten. Deze zullen als onderdeel
van de investeringsstrategie gepresenteerd
worden.
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PROJECTEN
Ten opzichte van het eerdere Meerjaren
Perspectief Grondbedrijf (MPG) kent dit
PRO een aantal extra projectcategorieën.
Het Perspectief Ruimtelijke Opgaven is per
dorpskern onderverdeeld in de volgende
categorieën:
• Ontwikkelprojecten
• Sport
• Scholen
• Projecten in de openbare ruimte (IBOR)
• Verkeer (A20)
De figuur op de volgende pagina brengt deze
categorieën in beeld en bevat de inhoudsopgave
van hoofdstuk 4. Deze structuur sluit aan bij de
planning- en controlcyclus van de jaarrekening
en de nieuwe voorschriften uit het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV). Zie ook het hoofdstuk
‘Financiën’.

ONTWIKKELPROJECTEN

Bij deze categorie maakt het college
onderscheid tussen projecten mét en zónder
grond in eigendom.
De projecten met grond in eigendom kennen
het volgende onderscheid:
•
Grondexploitaites (BIE)
Er zijn projecten waarover door de gemeenteraad
tot uitvoering is besloten en waarvoor een

grondexploitatie is vastgesteld. Deze projecten
zijn onomkeerbaar. Het financiële resultaat van
deze projecten is taakstellend.
•
Strategische gronden (voorheen NIEGG)
In deze paragraaf gaat het college in op de
projecten waar de gemeente Zuidplas de grond
in eigendom heeft, maar nog geen vastgestelde
grondexploitatie. Het betreft projecten die nog
omkeerbaar zijn. Conform de nieuwe (nog vast
te stellen) criteria uit het BBV is niet langer
sprake van een NIEGG, maar van strategische
gronden.
Deze
voorbereidingsbudgetten
worden gedekt uit de Bestemmingsreserve
Investeringsfonds PRO.
De projecten waar de gemeente Zuidplas geen
grond in eigendom heeft:
•
Faciliterende categorie
Bij deze projecten heeft de gemeente
geen grond in eigendom, maar vervult zij
uitsluitend een faciliterende rol. De externe
partij draagt alle kosten en opbrengsten
en risico’s. De gemeente maakt uitsluitend
plankosten, die tijdelijk worden gedekt uit de
Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO
en via een overeenkomst worden verhaald bij
de externe partij.

SPORT

Per dorpskern investeert de gemeente Zuidplas
ook in sportvoorzieningen, zoals opgenomen
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en vastgesteld in de sportvisie. Het betreft
vaak nieuwbouw, verplaatsing of renovatie.
Veel van deze ontwikkelingen hangen samen
met toekomstige woningbouwontwikkelingen.
Iedere
aanleg/renovatie
van
deze
sportvoorzieningen
kent
een
eigen
investeringsbudget. Deze budgetten lopen via
de algemene reserve en hebben daarom ook
een eigen projectpagina in het PRO.

SCHOLEN

In dit PRO heeft het college de nieuwbouw
of uitbreiding van bestaande scholen ook
per dorpskern inzichtelijk gemaakt. Deze
informatie vindt u op de projectpagina.

PROJECTEN IN DE OPENBARE RUIMTE
(IBOR)

IBOR staat voor integraal Beheer Openbare
Ruimte. De IBOR-projecten die in dit PRO
staan benoemd, omvatten niet het hele IBORuitvoeringsprogramma. Het college kiest
ervoor om alleen projecten op te nemen met
een bepaalde mate van volume en dus effect
voor de leefomgeving. Een van de pijlers,
naast integraal en gebiedsgericht, is dat het
programma participatief wordt uitgevoerd. Alle
onderdelen van de openbare ruimte hebben
een houdbaarheidsdatum. En net als in uw
achtertuin probeert het college hierin keuzes

te maken, waarbij zo effectief, kostenbewust
en doelmatig mogelijk de vervangingsopgaven
worden opgesteld. Het doel is hierbij om tot
integrale opgaven te komen, maar het kan ook
voorkomen dat dit qua vervangingsnoodzaak
op een onderdeel van de openbare ruimte niet
past en dus bijvoorbeeld gekozen wordt voor
de maatregel “herstraten met gebruik van
bestaande straatstenen”. Deze keuzes worden
gebaseerd op een duidelijke afweging kijkend
naar kosten, risico’s, noodzaak en duurzaamheid.
Hierbij is het goed om te vermelden dat de
gemeente niet alleen eigenaar is van de
ondergrondse infrastructuur. Als de gemeente
bijvoorbeeld een rioolvervanging plant, is
de kans aanwezig dat ook de netbeheerder
en het waterdrinkbedrijf besluiten om hun
leidingen direct te vervangen. Een intensieve
samenwerking in de voorbereiding is hiervan
het gevolg. Achter de schermen wordt op deze
manier hard gewerkt om de openbare ruimte
uiteindelijk toekomstbestendig in te richten.
Hiervoor kijkt het college noodgedwongen ook
vooruit. Zo brengt de klimaatverandering met
zich mee dat op bestuurlijk niveau goede keuzes
moeten worden gemaakt. Meer groen is niet
alleen goed voor de beleving, maar geeft ook
meer mogelijkheden voor waterinfiltratie -en
berging. Slimme en duurzame toepassingen
zijn nodig om onze leefruimte niet onnodig te
belasten. En dit terwijl er vaak maar beperkte
ruimte is om zulke keuzes te maken. Reden te
meer om transparant en duidelijk te zijn.

PROJECTEN VERKEER

Dit zijn verkeerskundige projecten ter
verbetering van de verkeersveiligheid en om
onze gemeente beter toegankelijk te maken.
Verkeer is bijna altijd onderdeel van een project,
zowel de gebiedsontwikkelingsprojecten als
de IBOR-projecten. Daarnaast zijn er ook nog
aantal specifieke verkeersprojecten.
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Een overzicht van alle projecten binnen het PRO 2021
Zuidplasbreed

Grond in eigendom
Middengebied/Zuidplaspolder (gedeeltelijk)
Verkeer
Verbreding A20
Snelfietsroute

Nieuwerkerk aan den IJssel

Grond in eigendom
• Essezoom Laag
• Bedrijvenpark Kleine Vink
• Kamerlingh Onnes
• Zelling Onderneming
• Nieuwerkerk-Noord (gedeeltelijk)
• Middengebied/Zuidplaspolder (gedeeltelijk)
Grond niet in eigendom
• De Twee Gebroeders
• Hollandsche IJssel: Zelling Ver-Hitland
• Geertruidahoeve
Scholen
• Heronwikkeling basisscholen wingerd/PWA/
Gideon
• Uitbreiding brede school Esse Zoom
IBOR
• Batavierlaan/ Kerklaan
• Bosveen-Rietveen
• Dorrestein Noord fase 1 en 2
• Dorrestein Zuid
• Hoogeveenen (incl. 1e Tochtweg)
• Noorsestraat-Finsestraat
• Zuidplaslaan-Raadhuisplein
• Dalen

• Europalaan
• Parallelweg Noord/Zuid
• Velden
• Westringdijk
• Kleinpolderlaan

Zevenhuizen

Grond in eigendom
• Zevenhuizen Zuid (in- en extern)
• Nijverheidscentrum
• Knibbelweg-Oost
• Swanladriehoek, het Verlaat en Zevenster
• Locatieonderzoek Afvalbrengstation
• Hoogspanningsstation Zevenhuizen/
Zuidplaspolder
Grond niet in eigendom
• Landgoed De Eendragt
• Dorpstraat 110
• Noordelijke Dwarsweg 90
• Zevenloft

• Scouting Moordrecht
Grond niet in eigendom
• 50-er jaren buurt
• Posthuis
• De Brinkhorst
Sport
• Sportcomplex Het Ambacht
IBOR
• Bloemenbuurt fase 1 en 2
• Schieland H. Zeedijk O
• Westeinde
• Weidezoom

Moerkapelle

Grond in eigendom
• Jonge Veenen fase 3 (gedeeltelijk)
• Herontwikkeling vrijkomende schoollocaties
Moerkapelle
Grond niet in eigendom
• Moerkapelle Zuid
• Beth San

Scholen
• IKC Koningskwartier
IBOR
• Boslaan
• Hazeveld - Wielewaal
• Zevenhuizen M-O
• Zevenhuizen Z-O
• Reconstructie Noordelijke Dwarsweg

Moordrecht

Grond in eigendom
• Grex ’t Lage/ VV Moordrecht
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Scholen
• Brede school Moerkapelle
IBOR
• Bredeweg
• Hollervoeterlaan
• Raadhuisstraat
• Noordeinde

ZUIDPLASBREED

ZUIDPLASBREED
IDENTITEIT

Het open karakter van de gemeente Zuidplas tegen
een stedelijke achtergrond geeft ons een uniek
karakter. De nabijheid van de stad en aan de andere
zijde de openheid van het Groene Hart, maakt het
tot een waardevol overgangsgebied. Dat uit zich in
een groene en rustige, dorpse woonomgeving. Dit is
de basis waarop we in Zuidplas projecten initiëren
binnen de kaders van de ambities en doelstellingen.

ambities wordt veelal aangestuurd binnen deze
samenwerkingsverbanden. De financiële stromen
van de projecten zijn voor een deel al elders belegd,
zoals in de recreatieschappen, maar vaak gaat het
wel om cofinanciering.

AMBITIES

• Inzetten op het vergroten van recreatie
• Lokale en bovenregionale woningbouwopgave

ONTWIKKELINGEN

In Zuidplas staan voor de komende
verschillende projecten gepland.

jaren

Grond in eigendom
Middengebied/Zuidplaspolder
Verkeer
Verbreding A20
Snelfietsroute

REGIONALE AANPAK

Zuidplas werkt met verschillende partijen samen
om zijn ambities te realiseren. Door de vele
grootschalige opgaven met (externe) partners, gaat
Zuidplas in de toekomst sommige samenwerkingen
verder uitbreiden. Nieuwe samenwerkingen
aangaan, of juist een andere rol in samenwerkingen
gaan
oppakken.
Concrete
realisatie
van
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SNELFIETSROUTE | ZUIDPLASBREED
VERKEERSVEILIGE EN COMFORTABELE
FIETSROUTE
Doelstellingen
•
•
•

Faciliteren van duurzame mobiliteit
Uitbreiding routes voor langzaam verkeer
Stimuleren van fietsen en wandelen

Het project

Realiseren van verkeersveilige en comfortabele
fietsroutes tussen Rotterdam, Nieuwerkerk en
Gouda. Naast het verkeersveiliger maken van
bestaande routes (Oost-en West Ringdijk en de ’sGravenweg) voor alle verkeersdeelnemers, willen
we een vlotte vrijliggende fietsroute realiseren die
ook de te ontwikkelen gebieden binnen de gemeente
ontsluit op de belangrijkste voorzieningen in de
regio.

Voortgang

Op dit moment wordt een opdracht voorbereid tot
uitwerking van de snelfietsroute, accent ligt sterk
op participatie.
1.     Er wordt een opdracht voorbereid waarin we in
overleg met betrokkenen:
• Een ontwerp opstellen voor het verkeersveiliger
inrichten van de Oost en West Ringdijk en de ‘sGravenweg;
• Een fietstracé ten noorden van Moordrecht
uitwerken als snelfietsroute.
2. Daarnaast participeren we samen met de
gemeente Gouda in het onderzoek, door de
provincie, naar de zogenaamde ambitieroute.

Deze ambitieroute dient een snelle, vrijliggende
en directe fietsverbinding te vormen tussen
Nieuwerkerk en Gouda CS, waar ook vanuit het
middengebied op zal worden aangesloten.

Participatie

De bij punt 1 genoemde opdracht/uitwerking zal
daarom deel uitmaken van een nieuwe vorm van
(digitale) participatie, waar de gemeente Zuidplas
mee experimenteert in coronatijd. De gemeente
experimenteert hiermee de komende maanden op
het gebied van innovatieve en digitale participatie,
op weg naar de nieuwe Omgevingswet.
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VERBREDING A20 NIEUWERKERK | ZUIDPLASBREED
Goede doorstroming en verbeteren verkeersveiligheid A20
Doelstellingen
• Goede bereikbaarheid autoverkeer

participatieplan opgesteld. In de afgelopen jaren zijn
al diverse bewonersbijeenkomsten georganiseerd.
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de
communicatie met de omgeving, omwonende en
andere belanghebbende. De gemeente faciliteert
dit. Publiekscommunicatie wordt verzorgd door
Rijkswaterstaat.

Duurzaamheid

In het project wordt mobiliteitsmanagement
gekoppeld, om automobilisten te verleiden om per
fiets en/of openbaar vervoer te gaan reizen. Bij de
verbreding is aandacht voor het versterken van
ecologische verbindingen en fietsstructuren.

Het project

De A20 is van groot belang voor de bereikbaarheid
van de Rotterdamse regio en als verbinding tussen
Utrecht en Rotterdam. Het deel van de A20 tussen
Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda is een grote
bottleneck voor het verkeer. In beide richtingen
staan dagelijks files en er gebeuren veel ongevallen.
Daarom wordt de A20 verbreed en wordt hiermee
de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit
deel van de A20 verbeterd.

Voortgang

Rijkswaterstaat is trekker, wij als gemeente
faciliteren dit. RWS verwacht tussen nu 2029 te
kunnen verbreden. Er moet eerst nog een ruimtelijke
procedure worden doorlopen. Onderzoeken, MERstudies en ontwerpstudies moeten nog plaats
vinden. De aanbesteding van het civiele bureau is
niet gelukt. Dit zorgt voor een vertraging van een
jaar. Q4 2021 verwachting civiele bureau.

Participatie

Rijkswaterstaat begeleidt het gehele communicatieen participatieproces. Hier heeft men een website
voor gemaakt: www. Mirta20.nl. Daarnaast is er een
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MIDDENGEBIED | ZUIDPLASBREED
De nieuwe Zuidplaspolder
Doelstellingen
•

Realiseren van Vijfde Dorp in het middengebied

Het project

het raadsvoorstel voor het middengebied is
Integrale ontwikkeling van een vijfde dorp in
vastgesteld door de raad op 19 mei 2021. Het Rijk
het Middengebied van de Zuidplaspolder met
heeft inmiddels 14,5 miljoen subsidie toegekend en
daarbij behorende commerciële (basis-) en
overgemaakt voor het stimuleren van het bouwen
maatschappelijke voorzieningen en nieuwe
van betaalbare woningen.
kansen voor bedrijvigheid. Er komen nieuwe
recreatieve voorzieningen en verbindingen door
Participatie
een gerevitaliseerde polderlandschap, zoals de
De gemeente heeft vooruitlopend op het
Groene Schakel. In de polder wordt er ook ingezet
raadsbesluit de wet voorkeursrecht toegepast
om verdere bodemdaling tegen te gaan en de
op diversen percelen. Na besluitvorming gaat de
biodiversiteit te versterken. Er wordt
2021
2022
ook ingezet op de ontwikkeling van Planning
een energielandschap om het dorp
1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e
van duurzame energie te voorzien.
Ontsluiting voor auto, zowel als fiets Vaststellen Masterplan
en OV wordt versterkt met nieuwe
infrastructuur. De ontwikkeling van het Vaststellen bestemmingsplan
Vijfde dorp gaat in twee fasen plaats Start bouwrijp maken
vinden. Voor 2030 worden er ruim 4000
woningen opgeleverd, de ander helft Bouwrijp maken
gaat na 2030 plaatsvinden.
Start bouw woningen

Voortgang

Oplevering woningen

De gesprekken met de bestuurlijke
partners zijn succesvol afgerond, Start woonrijp maken
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participatie breed opgepakt worden.

Duurzaamheid

Energieneutrale gebiedsontwikkeling,
waterrobuust, bodemvolgend

2023
1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

2025-2040
4e

ZUIDPLASBREED | LOCATIE-ONDERZOEK AFVALBRENGSTATION
Zuidplas zet in op duurzaamheid en een
circulaire economie.
Doelstellingen
•

Energieneutraal en gasloos bouwen

Participatie

Op het moment dat er duidelijkheid is over de
gekozen locatie, wordt ook het participatietraject
opgestart.

Duurzaamheid

De gemeente Zuidplas zet in op duurzaamheid en
een circulaire economie. Een afvalbrengstation
is geen “vuilstort” meer waar inwoners zo snel
mogelijk afkunnen van hun afval, maar een plek
waar grondstoffen een mogelijkheid zijn/krijgen
tot hergebruik en recycling.

Het project

De huidige twee afvalbrengstations van Zuidplas
zijn volgens een in 2020 gepresenteerd onderzoek
niet toekomstbestendig, vanwege de groei van het
aantal inwoners van de gemeente, de toenemende
eisen op gebied van afvalscheiding en de
bouwkundige staat van beide voorzieningen.
In het onderzoek is gezocht naar een locatie
van circa 6.000 vierkante meter. Er zijn twee
mogelijke locaties voor het nieuwe brengstation
op het oog. Dat is het huidige afvalbrengstation
plus gemeentewerfterrein in Nieuwerkerk aan
den IJssel, of een locatie in het ontwikkelgebied
Knibbelweg-Oost in Zevenhuizen.

Voortgang

De twee voorkeurslocaties zijn ook door de
gemeenteraad besproken op 19 mei 2020.
Hieruit is inhoudelijk geen andere keuze naar
voren gekomen. Voor de zomer wordt er een
projectopdracht opgesteld, die invulling gaat geven
aan verder onderzoek naar deze locaties inclusief
motivatie voor de keuze voor één afvalbrengstation.
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NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
IDENTITEIT

Nieuwerkerk aan den IJssel heeft zicht
ontwikkeld tot de grootste kern van Zuidplas.
Het dorp kwam na de inpoldering op een
kruispunt van wegen te liggen; de Kerklaan
en de Dorpstraat. Dit oude dorp heeft nog
steeds het oorspronkelijke, kleinschalige
karakter kunnen behouden met een aanbod
aan (dagelijkse) voorzieningen. De spoorlijn
Utrecht-Rotterdam werd ver buiten het dorp
aangelegd. Het dorp groeide richting de
spoorweg. In 1970 kreeg Nieuwerk aan den
IJssel een NS-station, waarmee het zich nog
steeds onderscheidt van de andere dorpen in
Zuidplas. In die tijd werd ook de Rijksweg A20
aangelegd, ten noorden van het oude dorp.
Eind jaren ’80 van de vorige eeuw is nabij het
Raadhuisplein een nieuw winkelcentrum.
Hier is inmiddels het nieuwe gemeentehuis
gevestigd.

AMBITIES

Met de uitvoering van alle ontwikkelingen
zetten we vol in op onze ambties voor een
aantrekkelijk Zuidplas. Dorps wonen in de
Randstad, daar dragen bijna alle projecten aan
bij. Ook komt er nieuwbouw dan wel uitbreiding
van de huidige scholen. Met de realisatie van
de kleine vink geven we ook invulling aan onze
ambities binnen het thema ondernemend
Zuidplas.

ONTWIKKELINGEN

In Nieuwerkerk aan de IJssel staan voor
de komende jaren verschillende projecten
gepland.
Grond in eigendom

• Essezoom Laag
• Bedrijvenpark Kleine Vink
• Kamerlingh Onnes
• Zelling Onderneming
• Nieuwerkerk-Noord
• Middengebied/Zuidplaspolder
Grond niet in eigendom

• De twee gebroeders
• Hollandsche IJssel: Zelling Ver-Hitland
• Geertruidahoeve
Scholen

• Heronwikkeling basisscholen wingerd/PWA/
• Gideon
• Uitbreiding brede school Esse Zoom
IBOR

• Batavierlaan/ Kerklaan
• Bosveen-Rietveen
• Dorrestein Noord fase 1 en 2
• Dorrestein Zuid
• Hoogeveenen (incl. 1e Tochtweg)
• Noorsestraat-Finsestraat
• Zuidplaslaan-Raadhuisplein
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• Dalen
• Europalaan
• Parallelweg Noord/Zuid
• Velden
• Westringdijk
•
Kleinpolderlaan

42

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL | NIEUWERKERK NOORD
Ontwikkeling Nieuwerkerk Noord

Het project

Nieuwerkerk Noord is het gebied tussen de
Ringvaart, de N219 en de Hooge Veenen. Het
groene gebied ligt verscholen achter een lint van
kassen. Een groenzone die mogelijk kan worden
ingezet voor herontwikkeling.

Voortgang

Voor
Nieuwerkerk-Noord
is
een
eerste
haalbaarheidsstudie verricht, zowel op ruimtelijke,
financieel als beleidsmatig vlak. Op basis van
de besluitvorming bij het Middengebied wordt
de haalbaarheidsstudie uitgewerkt conform de
vastgestelde motie Nieuwerkerk Noord en bij het
PRO 2022 gepresenteerd.

Participatie

Een
aantal
stakeholders
(grondeigenaren,
tuinders, makelaars) is geinformeerd, dan wel
actief betrokken (GOM) bij de haalbaarheidsstudie.

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

Uitwerking aanbieden PRO 2022

43

3e

4e

Duurzaamheid

Draagt bij aan de duurzaamheidsambities
van de gemeente Zuidplas. Energieneutraal,
klimaatadaptief, waterberging en waterkwaliteit.

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL | ESSE ZOOM LAAG
Groen Wonen in Nieuwerkerk
Doelstellingen
•
•
•

Betere doorstroming op de woningmarkt
Energieneutraal en gasloos bouwen
Groene schakel en recreatieve routestructuren

Het project

Esse Zoom is de nieuwste woonwijk aan de
zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel. Een wijk
met waterrijke overgangen naar open landschap
en groene ruimtes om elkaar te ontmoeten.

Voortgang

Er zijn nog drie fases in voorbereiding. Voor fase
12 is een koopovereenkomst en wordt er gestart
met de bouw. Deze 37 woningen worden in 2021
opgeleverd. Voor fase 13 is de koopovereenkomst
in voorbereiding. De verwachting is dat deze 42
woningen in het eerste kwartaal 2022 worden
opgeleverd. De laatste fase moet nog bouwrijp
gemaakt worden, de woningen zullen naar
verwachting eind 2022 gerealiseerd worden.

Planning

Participatie

Start bouw woningen (fase 13)

De wijk is in aanbouw, er komt nog een kwaliteitsslag
in het openbaargebied met betrekking tot de
verkeersveiligheid. Dit participatietraject wordt
nog opgestart.

2021
1e

Start bouw woningen (fase 12)
Oplevering woningen (fase 12)

Oplevering woningen (fase 13)
Start bouwrijp (fase 14)
Start bouw woningen (fase 14)
Laatste woonrijp werkzaamheden
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2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL | TWEE GEBROEDERS
Realisatie gezondheidscentrum, en levensloop
bestendige huurappartementen
Doelstellingen
•
•
•
•
•

Verbeteren doorstroming op de woningmarkt
Goede voorzieningen in bestaande dorpen
Meer mogelijkheden om langer thuis te wonen
Evenwichtig woningaanbod voor alle doelgroepen
Energieneutraal en gasloos bouwen
Het project

Het bouwplan De Twee Gebroeders gaat
bestaan uit een gezondheidscentrum en een
aantal
hoogwaardige,
levensloopbestendige
huurappartementen tussen de 50 en 120 vierkante
meter. De plannen voor deze locatie liggen in lijn
met de ambitie van de gemeente Zuidplas om
een gevarieerd programma aan te bieden nabij de
voorzieningen van winkelcentrum Dorrestein.

Voortgang

Het bestemmingsplan is op 19 januari 2021
vastgesteld. Nadat het bestemmingsplan definitief
is, wordt de voorbereiding en realisatie van De
Twee Gebroeders opgestart.

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

Vaststelling bestemmingsplan
Definitief bestemmingsplan

2024
4e

1e

2e

3e

Participatie
4e

Tussen januari en november 2020 hebben er
diversen
gesprekken
plaatsgevonden
met
bewoners en winkeliersvereniging.

Duurzaamheid

Voorbereiding op bouw

De woningen voldoen aan het bouwbesluit en aan
de BENG-eisen.

Bouwperiode
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BEDRIJVENPARK DE KLEINE VINK | NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
Voldoende werkgelegenheid; goede bereikbaarheid bedrijvenlocaties

Doelstellingen
•
•
•
•
•

Ruimte voor (nieuwe) bedrijven
Ontwikkelen nieuw, gemend bedrijventerrein
Voldoende werkgelegenheid voor inwoners
Aantrekkelijke biotoop voor zzp’ers
Energieneutraal en gasloos bouwen

Het project

Kleine Vink is een nieuw bedrijvenpark in
Nieuwerkerk aan den IJssel voor kleine tot
middelgrote plaatselijke bedrijven. De strook
tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en de A20 krijgt
hiermee een passende bestemming.

Duurzaamheid

Volledig gasloos. Bedrijven leggen zonnepanelen
aan de hand van hun berekende installaties om te
voldoen aan de BENG-eisen.

Voortgang

De uitgifte van grond verloopt voorspoedig. Er blijkt
een goede behoefte te zijn aan de kavel omvangen
die worden aangeboden. Inmiddels zijn zestien
kavels verkocht. De laatste leveringen hebben
plaats gevonden. Deze zijn verwerkt in de herziening
welke in de geheime bijlage is opgenomen. Er is
nog een kavel gereserveerd voor de gemeente voor
een eventuele tweede sporthal, dit was onderdeel
van de sportvisie en de sportaccomodaties. Daar
loopt op dit moment een haalbaarheidsonderzoek
voor. In Q3-2021 wordt de rapportage verwacht.
Daarna zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

Participatie

Het bedrijventerrein is in aanbouw. Partcipatie is
hier niet meer nodig.

Planning

2021
1e

Start bouw bedrijven
Oplevering bedrijven
Start woonrijp maken
Afsluiten project
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2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL | UITBREIDING ESSEZOOM LAAG

Doelstellingen
•
•

Nieuwbouw of uitbreiding onderwijshuisvesting
Goede voorzieningen in de bestaande dorpen

Het project

De wijk Esse Zoom groeit, en dat is te merken bij
de brede school in deze wijk. Prognoses laten zien
dat uitbreiding noodzakelijk is. Onderzocht wordt
welke mogelijke scenario’s er zijn voor uitbreiding.

Voortgang

Op dit moment worden de overleggen gevoerd
met de schoolbesturen en wordt er gekozen voor
een scenario. De onderstaande planning loopt tot
aan de keuze van het scenario. Op basis van het
gekozen scenario zal er een PVE worden opgesteld
en een verdere planning worden uitgewerkt.

Participatie

De school wordt betrokken bij de uitwerking van
het scenario.

Duurzaamheid
Planning

2021
1e

2e

3e

Conform IHP werken we met een GPR-score van
8,0.

2022
4e

1e

2e

3e

4e

Vaststelling projectplan + keuze voor scenario
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GEERTRUIDAHOEVE | NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
Restauratie rijksmonument
Doelstellingen
•

Zichtbare cultuurhistorie

Het project

De Geertruidehoeve aan de 1e tochtweg in
Nieuwerkerk aan den IJssel is in dusdanige staat,
dat restauratie noodzakelijk is.

Voortgang

De gemeente is geen eigenaar en heeft hier een
faciliterende rol. Om verder verval van het pand
tegen te gaan, is het een haalbaarheidsonderzoek
ingezet met de ontwikkelaar rondom de restauratie.
Er wordt op dit moment een scenario-analyse
gemaakt en de kosten worden in beeld gebracht.

Participatie

Bewoners zullen worden geinformeerd na scenario Planning
analyse en informeren raad.

Duurzaamheid

2021
1e

Haalbaarheidsonderzoek

Behoud van authentieke details, er wordt ingzet op
Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek
duurzaamheid.
Anterieure overeenkomst
Bestemmingsplan
Start restauratie
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2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL | ZELLING VER-HITLAND
(bijna) Uitverkocht!
Doelstellingen
• Ruimte voor dorps wonen in de Randstad

Duurzaamheid

Alle woningen worden gasloos gebouwd en met
zonnepanelen.

Het project

Het project Zelling Ver-Hitland maakt onderdeel
uit van het project Hollandsche IJssel. De
hoofdoelstelling van het project Hollandsche IJssel
is te komen tot een verbetering van de inrichting van
de zellingen aan de IJssel. De doelstelling van het
deelproject Ver-Hitland is de transformatie van een
bedrijfslocatie naar een kwalitatief hoogwaardige
woningbouwlocatie met 24 woningen, een park en
de openbare ruimte, voor 15 juli 2021. De kavels
worden als vrije kavels verkocht.

Voortgang

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

Start bouw woningen

Dit project gaat voorspoedig. Van de 24 woningen
zijn er negentien verkocht en vier aanbouw. In
januari en februari wordt er gestart met de bouw
van de andere woningen. De vijf resterende vrije
kavels zijn allemaal onder optie. Als alles volgens
planning blijft verlopen, wordt het openbaar gebied
in 2022 overgedragen aan de gemeente.

2024
4e

1e

2e

3e

4e

Participatie

Dit traject heeft reeds plaatsgevonden.

Overdracht openbaar gebied
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SCHOOL NIEUWERKERK | NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
Nieuwbouw scholen
Doelstellingen
•

Nieuwbouw of uitbreiding van onderwijshuisvesting

Het project

Nieuwbouw scholen in Nieuwerkerk, wijk Zuidplas.
Deze drie basisscholen zijn toe aan vervanging. Op
dit moment worden er drie mogelijke scenario’s
onderzocht: 1. Solitaire nieuwbouw PWA en
geclusterde nieuwbouw Wingerd en Gideon. 2.
Solitaire nieuwbouw de Wingerd, geclusterde
nieuwbouw PWA en Gideon. 3. Geclusterde
nieuwbouw PWA, de Wingerd en Gideon.

Duurzaamheid

Scholen worden in ieder geval uitgevoerd als
BENG, ENG wordt onderzocht. Conform het IHP is
GPR-score 8,0 vereist.

Voortgang

In het derde kwartaal wordt de locatiestudie
afgerond, waarna besluitvorming voor het
gewenste scenario wordt voorgelegd. De planning
is afhankelijk van het gekozen scenario. De
planning die is opgenomen, is een indicatie.

Participatie

De mogelijke scenario’s zijn in overleg met de
scholen tot stand gekomen. Na keuze scenario,
maar voor start ontwerp, zal de omgeving worden
geïnformeerd.

Planning

2021
1e

Vaststelling projectplan
Vaststelling bestemmingsplan
Start bouwrijp maken
Start bouw scholen
Oplevering scholen
Start woonrijp maken
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2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - ZELLING ONDERNEMING
Hollandsche IJssel Mooier en Schoner
Doelstellingen
•

Evenwichtig woningaanbod

Het project

Duurzaamheid

Vaststelling projectplan

De gemeente heeft het project Zelling
Onderneming, het laatste onderdeel van het project
Hollandsche IJssel Mooier en Schoner, in 2017
kunnen vlot trekken. Het omvat de uitplaatsing
van bedrijven, bodemsanering, oeververbetering,
bouw van 58 woningen, een park en wandelroute
met uitzichtpunt over de rivier. Provincie en
gemeente leveren een aanzienlijke financiële
bijdrage. De gemeente voert de grondexploitatie.
Projectontwikkelaar Synchroon realiseert de
woningbouw.

Vaststelling bestemmingsplan

Voortgang

De woningen worden gasloos en volgens de BENGeisen gebouwd. Er worden zonnepanelen toegepast
om energie op te wekken.

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

Het saneren is afgerond. In Q2 2021 zal het bouwrijp
maken worden afgerond. In Q3 2021 zal gestart
worden met bouwen.

Koopovereenkomst
Vaststelling grondexploitatie
Start bouwrijp maken

Participatie

Dit traject is afgerond, vergunningen van de
woningen zijn verleend en definitief.

Start voorverkoop
Start bouw woningen
Oplevering woningen
Start woonrijp maken
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KAMERLINGH ONNES | NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
Sociale wonigen met zorgvraag
Doelstellingen
•
•

Evenwichtig woningaanbod voor alle doelgroepen
Ruimte voor ecologisch en flexibel wonen

Het project

De Tweemaster is een voormalige schoollocatie in
de woonwijk Dorrestein in Nieuwerkerk aan den
IJssel. Woningcorporatie Woonpartners is van plan
om hier ongeveer 44 appartementen te bouwen die
geschikt zijn voor ouderen. Het voornemen is om
de appartementen zo in te richten dat bewoners
naar behoefte zorg kunnen inkopen. Woonpartners
is voornemens om op deze locatie een zo
energieneutraal mogeljk complex te bouwen.
Daartoe heeft zij op basis van een schetsontwerp
een energieplan op laten stellen. De ambitie is een
kans voor gemeente en toekomstige huurders.
Door de woningbouw kan een deel van de bomen
worden behouden.

Voortgang

uitgewerkt en opgenomen in een vast te stellen
projectplan.

Duurzaamheid

Woonpartners is voornemens om op deze locatie een
zo mogelijk energieneutraal complex te bouwen.
Daartoe heeft zij op basis van een schetsontwerp
een energieplan op laten stellen. De ambitie is een
kans voor gemeente en toekomstige huurders.
Door de woningbouw kan een deel van de bomen
worden behouden.

Planning

2021
1e

Vaststelling projectplan

Eind tweede kwartaal wordt er een voorkeursvariant
van het schetsplan opgenomen in het projectplan
en aangeboden aan college. In september kan deze
worden voorgelegd aan omwonenden.

Vaststelling bestemmingsplan

Participatie

Oplevering woningen

In overleg met de klankbordgroep en Woonpartners
wordt de voorkeursvariant van het schetsplan

Start bouwrijp maken
Start bouw woningen

Start woonrijp maken
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2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

BATAVIERLAAN

BOSVEEN

De Batavierlaan in Nieuwerkerk aan den IJssel is een wijkontsluitingsweg.
De asfaltdeklaag moet vervangen worden. Er is subsidie mogelijk voor het
veiliger maken van de oversteken van de fietspaden. Er ligt een wens om
een gedeelte van het fietspad te verbreden en er tweerichtingsverkeer
van te maken.

Reconstructie waarbij verharding, riolering en groen heringericht en
vervangen wordt.

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

Planning
4e

2021
1e

Start voorbereiding

Start voorbereiding

Start uitvoering

Start uitvoering

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

DORRESTEIN - N.

DORRESTEIN - Z.

De wijk Dorrestein Noord wordt opgeknapt, waarbij de gehele openbare
ruimte vervangen wordt met nieuwe materialen en op enkele locaties
een vernieuwde inrichting. Het fasenplan is nog in ontwikkeling.
noemenswaardig bij de klimaatadaptatie is dat op enkele locaties pilots
worden gestart in kader van nieuwe vormen van waterberging.

Net zoals de wijk Dorrestein Noord, krijgt ook Dorrestein Zuid een
gehele opknapbeurt, waarbij verharding, groen en delen van de riolering
vervangen gaan worden.

Planning

2021
1e

Start voorbereiding
Start uitvoering

2e

3e
fase 1

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

fase 2
fase 1

1e

2e

3e

Planning
4e

1e
Start voorbereiding

fase 2

2023

Start uitvoering

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

2025
4e

1e

2e

3e

2026
4e

1e

2e

3e

4e

HOOGEVEENEN

NOORSESTRAAT-FINSESTRAAT

Vervangen van de asfaltweg op het industrieterrein, inclusief een klein
deel van de 1e tochtweg. Ook zal het aanwezige groen vernieuwd worden.

Reconstrcutie waarbij de bestrating en een deel van de riolering vervangen
gaan worden.

Planning

2022
1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

2025
4e

1e

2e

3e

Planning
4e

2022
1e

Start voorbereiding

Start voorbereiding

Start uitvoering

Start uitvoering

2e

3e

Reconstructie van de asfaltweg.

2023
1e

2e

3e

1e

1e

2e

3e

4e

1e

2e

3e

2025
4e

1e

2e

3e

4e

De wijk Dalen wordt opgeknapt, waarbij de gehele openbare ruimte
vervangen wordt met nieuwe materialen en op enkele locaties een
vernieuwde inrichting. Het fasenplan is nog in ontwikkeling. Door in
ieder geval de trottoirs te herstraten in 2020 en 2021 is de veiligheid weer
geborgd tot de geplande reconstuctie van de gehele wijk in 2026 en 2027.

2024
4e

4e

2024

DALEN

ZUIDPLASLAAN-RAADHUISPLEIN

Planning

2023

2e

3e

2025
4e

1e

2e

3e

2026
4e

1e

2e

3e

Planning
4e

2024
1e

Start voorbereiding

Start voorbereiding

Start uitvoering

Start uitvoering

2e

3e

2025
4e

1e

2e

3e

2026
4e

1e

2e

3e

2027
4e

1e

2e

3e

4e

EUROPALAAN

PARALLELWEG

Het asfalt op de Europalaan wordt vervangen.

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

Een groot deel van de Parallelweg Noord wordt vervangen door nieuw
asfalt. Bij dit project wordt ook een deel van de Parallelweg Zuid betrokken
tussen de verbindingsweg en de IJssellaan. De planning is afhankelijk
van het project “verbreding A20”.

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

Planning
4e

2022
1e

Start voorbereiding

Start voorbereiding

Start uitvoering

Start uitvoering

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

2025
4e

1e

2e

3e

4e

VELDEN

WESTRINGDIJK

De wijk Velden wordt opgeknapt, waarbij de gehele openbare ruimte
vervangen wordt met nieuwe materialen en op enkele locaties een
vernieuwde inrichting. Het fasenplan is nog in ontwikkeling als basis om
een meerjarenplanning op te stellen. Door in ieder geval de trottoirs te
herstraten in 2020 en 2021 is de veiligheid weer geborgd tot de geplande
reconstuctie van de gehele wijk in 2026 en 2027.

Vervangen van de asfaltweg. Dit in relatie tot de dijkversteviging uitgevoerd
door het HHSK. Uitgesteld tot nader orde vanwege planning HHSK. De
conditie van de weg laat dit ook toe.

Planning

2024
1e

2e

3e

2025
4e

1e

2e

3e

2026
4e

1e

2e

3e

2027
4e

1e

2e

3e

Planning
4e

2021
1e

Start voorbereiding

Start voorbereiding

Start uitvoering

Start uitvoering

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

KLEINPOLDERLAAN
Het project Kleinpolderlaan bestaat uit twee fases. Fase 2 bestaat uit het
vervangen van de Kleinpolderlaan, inclusief de groenstroken. Aangezien
het asfalt nog van dusdanig goede kwaliteit is, zal fase 2 in 2026/2027
gestart worden. Fase 1 wordt in het eerste deel van 2021 uitgevoerd en
betreft het verhelpen van wateroverlast door het vervangen van kolken.
Tevens wordt een deel van de bestrating opnieuw bestraat met nieuwe
materialen, evenals het vervangen van de trappen. De trottoirs langs de
Kleinpolderlaan worden herstraat met bestaande straatstenen. Dit deel
zal geheel vervangen worden tijdens de reconstructie van fase 2.
Planning

2024
1e

Start voorbereiding
Start uitvoering

2e

3e

2025
4e

1e

2e

3e

2026
4e

1e

2e

3e

2027
4e

1e

2e

3e

4e

ZEVENHUIZEN

ZEVENHUIZEN
IDENTITEIT

Zevenhuizen is van oorsprong een lintdorp
gelegen op een dijk tussen de Tweemanspolder
en de Zuidplaspolder. De Dorpsstraat is het
oorspronkelijke en nog steeds herkenbare
lint aan de Ringvaart. Hier bevindt zich het
historische dorpscentrum met diverse (winkel)
voorzieningen, nog enkele fraaie gebouwen en
de grote dorpskerk. Daarmee is het historische
karakter
behouden.
Verder
kenmerkt
Zevenhuizen zich door de hechte gemeenschap
en het sterke verenigingsleven.

AMBITIES

Door het realiseren van de lopende projecten,
zoals hieronder benoemd, wordt er de komende
jaren volop gebouwd in Zevenhuizen. Ook de
voorzieningen groeien mee. Het verplaatsen
van de voetbalvelden, nieuwbouw van een
zorgcentrum en een school.

Grond niet in eigendom

• Landgoed De Eendragt
• Dorpsstraat 110
• Noordelijke Dwarsweg 90
• Zevenloft
Scholen

• IKC Koningskwartier
IBOR

• Boslaan
• Hazeveld - Wielewaal
• Zevenhuizen M-O
• Zevenhuizen Z-O
• Reconstructie Noordelijke Dwarsweg

ONTWIKKELINGEN

In Zevenhuizen staan voor de komende jaren
verschillende projecten gepland.
Grond in eigendom

• Zevenhuizen Zuid
• Nijverheidscentrum
• Knibbelweg-Oost
• Swanladriehoek, het Verlaat en Zevenster
• Locatieonderzoek Afvalbrengstation
58
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DORPSSTRAAT 110 | ZEVENHUIZEN
Bouw van appartementen met zorgvraag
Doelstellingen
•

Ruimte voor dorps wonen in de Randstad

Het project

Begin 2020 heeft het college een principebesluit
genomen voor sloop van de voormalig apotheek
en silo en herontwikkeling van het perceel naar
appartementen. Het perceel krijgt een kwalitatieve
invulling met een knipoog naar het verleden,
passend bij het centrum en de Ringvaart. In
twee gebouwen worden zestien studio’s en
appartementen gerealiseerd.

belangstellenden worden georganiseerd.

Duurzaamheid

Gasloos, isolatie, HR++ glas, ventilatiesysteem
met warmteterugwinning en daar waar mogelijk
hergebruik van materialen

Voortgang

Door de initiatiefnemer is de afgelopen maanden
geparticipeerd met de directe omgeving en is het
programma verder uitgewerkt. Op dit moment ligt
het definitieve plan ter beoordeling voor aan de
diverse vakdisciplines. Ook wordt nog onderzocht
of deze ontwikkeling binnenplans mogelijk kan
worden gemaakt. Vervolgstap is het sluiten van
een anterieure overeenkomst en starten van de
ruimtelijke procedure.

Participatie

Met de directe buren is het planvoornemen
besproken. Na goedkeuring van het ontwerp
zal een informatieavond voor omwonenden en
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ZUIDPLASPOLDER/ZEVENHUIZEN | HOOGSPANNINGSSTATION
Ontwikkeling van het hoogspanningstation in de
Zuidplaspolder
Doelstellingen
•

Energieneutraal en gasloos bouwen

Duurzaamheid

De toekomstige vraag naar de distributie van elektra
neemt toe. Ten behoeve van deze ontwikkeling
wordt dit hoogspanningsstation ontwikkelt.

Het project

Op het elektriciteitsnet is extra capaciteit nodig in
zowel de gemeente Waddinxveen als de gemeente
Zuidplas. Op dit moment is die behoefte er al
bij bedrijven in de omgeving, en die vraag is er
vanwege de toekomstige ontwikkelingen in de
Zuidplaspolder. Netbeheerders Tennet, Stedin en
Liander gaan daarvoor een hoogspanningsstation
realiseren en een 150kV-verbinding vanuit
Bleiswijk. Op het transformatorstation worden
de hoogspanningsmasten aangesloten en zal
de elektra verder naar de verschillende locaties
worden distrubeerd.

Voortgang

Vaststellen projectplan

De landschappelijke inpassing is goedgekeurd door
college van B&W. Het ontwerpbestemmingsplan
heeft in februari 2021 ter inzage gelegen. Er
is overeenstemming over het kostenverhaal.
Anterieure
overeenkomst
is
klaar
voor
besluitvorming over het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan procedure

Participatie

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

Onderzoekfase

2024
4e

1e

2e

3e

4e

Op 28 januari 2021 heeft er een informatieavond
plaatsgevonden.

Start uitvoer
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LANDGOED DE EENDRAGT | ZEVENHUIZEN
IN TE VULLEN
Doelstellingen
•
•

Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
Goede voorzieningen in bestaande dorpen

Het project

Landgoed de Eendragt is een exclusieve en ruim
opgezette villawijk met kavels van ruim 1.000 m2
in de Eendragtspolder in Zevenhuizen. Hier worden
37 grote en luxe villa’s gerealiseerd.

Voortgang

Fase 1, 2 en 3a zijn verkocht. Eind 2020 is de verkoop
gestart van fase 3b. Er zijn nog enkele woningen te
koop. Fase en 1 en 2 zijn opgestart met bouwen.

Participatie

Participatie heeft uitgebreid plaatsgevonden.
Via de klankbordgroep waren alle betrokken
partijen
vertegenwoordigd:
omwonenden,
belangenverenigingen,
het
Recreatieschap
Rottemeren, een stedenbouwkundige, een
verkeerskundige en de ontwikkelaars Timpaan en
BouwN. Dankzij deze groep zijn geen particuliere
zienswijzen ingediend.

Duurzaamheid

Alle woningen worden gasloos gebouwd en met
zonnenpanelen. Ook is er weinig verharding in het
openbaar gebied en veel groen en water.

Planning

2021
1e

Start bouw woningen
Woonrijp maken
Afsluiten gerondexploitatie
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2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

ZEVENHUIZEN | KNIBBELWEG OOST
Ontwikkeling van glastuinbouw-en bedrijvenlandschap
Doelstellingen
•
•
•
•
•

Oplossen verrommeling in de Zuidplaspolder
Ruimte voor (nieuwe) bedrijven
Ontwikkelen nieuw, gemend bedrijventerrein
Toekomst glastuinbouw
Voldoende werkgelegenheid voor inwoners

Participatie

Bij het aanbieden van het projectplan wordt ook
het participatietraject inzichtelijk en de verdere
planning voor uitvoering.

Duurzaamheid

De
ontwikkelaar
zal
via
duurzaamheidsambities voorstellen.

de

NvU

Het project

De
ontwikkeling
van
het
glastuinbouwbedrijvenlandschap
in
Knibbelweg-Oost maakt onderdeel uit van de
Zuidplaspolderontwikkeling zoals is vastgelegd in
het ISP Zuidplas uit 2006. Er is ruimte voor circa 60
hectare duurzame glastuinbouw en bedrijvigheid
aangevuld met kleinschalige bedrijvigheid en
(beperkte) woningbouw in de linten. De invulling
is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst
met Ondernemen A12 - A20. De eerste fase van
het plan behelst de ontwikkeling van 19 hectare
bedrijven en 19 hectare glastuinbouw.

Voortgang
Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

Vaststelling projectplan
Bestemmingsplan procedure
Opstellen anterieure overeenkomst
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3e

4e

Momenteel wordt er onderhandeld over de
anterieure overeenkomst. In de tussentijd wordt
er gewerkt aan een Nota van Uitgangspunten die
als onderlegger dient voor het bestemmingsplan.
De uitkomsten hierover gezamenlijk met het
financiële resultaat worden in het derde kwartaal
van 2021 getoond aan de gemeenteraad.

IKC KONINGSKWARTIER | ZEVENHUIZEN
Nieuwbouw scholen Zevenhuizen
Doelstellingen
•

Nieuwbouw of uitbreiding onderwijshuisvesting

Het project

In het Koningskwartier zal een integraal
Kindcentrum (IKC) worden gerealiseerd van
2.463 m2. Het onderwijsgedeelte zal door de
schoolbesturen De Groeiling en de Vier Windstreken
woren ingevuld. De kinderopvang word afgenomen
door de organisaties Quadrant en IJsselkids. Het
bestaande tijdelijke gebouw wordt verplaatst naar
een locatie naast het nieuwe permanente gebouw.

Voortgang

Voorlopig ontwerp school gereed eind februari
2021. Start bouw september.

Participatie

Planning

2021

Informeren omwonenden en bedrijven. Scholen
worden geïnformeerd via de schoolbesturen.

Duurzaamheid

GPR 8, nadruk op passieve bouwmethode en
circulariteit.

1e
Vaststelling projectplan
Vaststelling krediet
Start bouwrijp maken
Start bouw school
Ingebruikname school
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2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

ZEVENHUIZEN | NOORDELIJKE DWARSWEG 90
Nieuwbouw vier vrijstaande woningen
Doelstellingen
•

Oplossen verrommeling in de Zuidplaspolder

Duurzaamheid

De woningen worden gasloos gerealiseerd op
basis van de actuele duurzaamheidsdoelstellingen
(‘Bijna Energie Neutraal Bouwen). Er wordt
zo veel mogelijk gebruik gemaakt van nietuitlogende materialen. Met het plan wordt tevens
invulling gegeven aan de regionale ambities voor
duurzaam bouwen (‘Intentieverklaring Duurzame
Ontwikkeling Zuidplaspolder’) en de aanvullende
duurzaamheidsambities voor het Koningskwartier.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de
bestemmingsplantoelichting.

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

1e

2e

Afsluiten anterieure overeenkomst
Start bouw woningen

3e

Aan de Noordelijke Dwarsweg ter hoogte van
nummer 90 is de voormalige kringloopwinkel
Zevenhuizen gevestigd. Het perceel heeft een
verrommelde aanblik en de opstallen staan leeg
en zijn verouderd. De gronden zijn in 2011 bestemd
voor het verder ontwikkelen van het lint aan de
lintzone aan de Noordelijke Dwarsweg. Het plan
voor de vier woningen geeft hier uitvoering aan
en ruimt tegelijkertijd de aanwezige opstallen op
waarmee de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse toe
zal nemen.

Voortgang

2023
4e

Het project

4e

Momenteel wordt het collegeadvies geschreven
voor het ter inzage leggen van het uitwerkingsplan.
De anterieure overeenkomst wordt naar
verwachting in maart door beide partijen getekend.

Participatie

Dit project valt binnen de kaders van het
uitwerkingsplan,
participatie
heeft
reeds
plaats gevonden bij het bestemmingsplan. De
omwonenden worden wel geinformeerd over de
huidige stand van zaken.

Oplevering woningen
Woonrijp maken
Afsluiten grondexploitatie
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NIJVERHEIDSCENTRUM | ZEVENHUIZEN
Ruimte voor nieuwe bedrijven; realisatie tijdelijke
school
Doelstellingen
•

Ruimte voor nieuwe bedrijven

Het project

Het plangebied voor de uitbreiding van het
Nijverheidscentrum bestond oorspronkelijk uit
twee kavels in gemeentelijk eigendom, beiden
circa 3 hectare groot. De zuidoostelijke kavel is
toegevoegd aan het plangebied Zevenhuizen-Zuid.
De bestemming van lichte bedrijvigheid vormt
hierbij geen belemmering voor de ontwikkeling van
dit toekomstige woongebied. De noordwestelijke
kavel is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan
voor het Nijverheidscentrum dat op 11 juni 2013
is vastgesteld door de gemeenteraad. Naar
aanleiding van een beroepsprocedure heeft de Raad
van State op 3 september 2014 uitspraak gedaan.
Hieruit komt een partiële vernietiging van het
bestemmingsplan naar voren, hetgeen inmiddels
tot een kleine planreparatie heeft geleid. Hiermee
is het bestemmingsplan onherroepelijk. Voor de
verkoop van de eerste fase van de bedrijfskavels
is de gemeente momenteel in gesprek met een
ontwikkelende partij. In het tweede kwartaal van
2018 zijn deze kavels in verkoop gegaan. Er zijn
veel geïnteresseerden. Na verwachting zullen alle
kavels eind 2019 verkocht zijn. Op één van de kavels
zal een tijdelijke school gerealiseerd worden. Na

verwachting zal de school begin september open
gaan.

Voortgang

Het plangebied voor de uitbreiding van het
Nijverheidscentrum bestond oorspronkelijk uit
twee kavels in gemeentelijk eigendom, beiden
circa 3 hectare groot. De zuidoostelijke kavel is
toegevoegd aan het plangebied ZevenhuizenZuid. De bestemming van lichte bedrijvigheid
vormt hierbij geen belemmering voor de
ontwikkeling van dit toekomstige woongebied. De
noordwestelijke kavel is opgenomen in het nieuwe
bestemmingsplan voor het Nijverheidscentrum dat
op 11 juni 2013 is vastgesteld door de raad. Naar

Planning

2021
1e

Laatste verkoop gronden
Overdracht openbaar gebied
Afsluiten grondexploitatie
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2e

3e

aanleiding van een beroepsprocedure heeft de Raad
van State op 3 september 2014 uitspraak gedaan.
Hieruit komt een partiële vernietiging van het
bestemmingsplan naar voren, hetgeen inmiddels
tot een kleine planreparatie heeft geleid. Hiermee
is het bestemmingsplan onherroepelijk. Op één
van de kavels zal een tijdelijke school gerealiseerd
worden.

Participatie

De participatie heeft reeds plaatsgevonden.

Duurzaamheid

Het project is uitgevoegd met de toen geldende
duurzaamheidseisen.

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

ZEVENHUIZEN | VAN WIJK
Woningbouw op locatie voormalige orchideëënkwekerij Seven Orchids
Doelstellingen
•
•
•
•

Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
Evenwichtig woningaanbod voor alle doelgroepen
Betere doorstroming op de woningmarkt
Meer mogelijkheden voor langer thuis wonen

Het project

Hier
wordt
gewerkt
aan
een
woningbouwontwikkeling van 111 woningen. Deze
zijn voorzien op de locatie van de voormalige
orchideeënkwekerij Seven Orchids. Met de
initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst
gesloten. Het project gaat mee in de procedure
voor deelplan 8 van het Koningskwartier.

Voortgang
Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

Vaststelling anterieure overeenkomst
Start bouwrijp maken

1e

2e

3e

4e

Dit project kan worden gerealiseerd door
het maken van een uitwerkingsplan voor het
bestemmingsplan. De verwachting is dat deze
begin september wordt vastgesteld, waarna de
omgevingsvergunningen voor de woningen kunnen
worden aangevraagd. Verwacht wordt dat de bouw
van de eerste woningen start in Q1 2022.

Participatie

Start bouw woningen
Oplevering woningen

Op het moment dat het uitwerkingsplan is
vastgesteld, worden de omwonende geïnformeerd.

Woonrijp maken

Duurzaamheid

Er zijn geen aanvullende eisen gesteld.

Afsluiten grondexploitatie
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SWANLADRIEHOEK | ZEVENHUIZEN
Integrale ontwikkeling Wonen, Sport en Zorg
Doelstellingen
•
•
•
•

Gebiedsgebonden energie en neutraliteit
Voldoende werkgelegenheid voor inwoners
Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
Goede voorzieningen in bestaande dorpen

Het project

In verband met de uitbreiding met woningbouw
in en om Zevenhuizen en de consequenties
daarvan voor het voorzieningenniveau studeert
de gemeente Zuidplas reeds geruime tijd op de
ontwikkelingsmogelijkheden van twee locaties. Het
gaat hier om de Swanladriehoek (1) en het sportpark
Van ’t Verlaat (2). Hierbij gaat het allereerst om
de mogelijkheden voor het verplaatsen van de
(groeiende) sportactiviteiten van het sportpark. De
Swanladriehoek is hiervoor als haalbare locatie in
zicht gekomen. Bij verplaatsing van de sportvelden
naar de Swanladriehoek is een integrale
ontwikkeling van sport met o.a. woningbouw op de
Swanladriehoek ruimtelijk gewenst en het benutten
van de vrijkomende sportlocatie voor woningbouw
gericht op vooral sociale huurwoningen voor
senioren en middeldure huurwoningen. Binnen de
locatie Van ´t Verlaat zoekt de gemeente samen
met de woonzorgvoorziening aan de Leliestraat
(3), De Zevenster, naar een nieuwe locatie,
omdat de huidige voorziening sterk verouderd
is. Daarmee komt de bestaande locatie voor
herontwikkeling beschikbaar en kan ook daarvoor
een herontwikkeling worden voorgesteld.

Voortgang

In de raadsvergadering van februari is er ingestemd
met de Nota van Uitgangspunten voor het
stedenbouwkundig plan en is de grondexploitatie
voor het project vastgesteld.

Participatie

De eerste bewonersbijeenkomsten hebben in
februari plaatsgevonden. Daarmee komt er ook
een participatieplan.

Duurzaamheid

Dit wordt meegenomen in de verdere uitwerking.

Planning

2021
1e

Bestemmingsplan
Start voorbelasting/bouwrijp maken
Start bouw van de nieuwe Zevenster
Aanleg nieuwe sportcomplex
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2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

4e

ZEVENHUIZEN | ZEVENLOFT
Nieuwbouw zeventien grondgebonden woningen
Doelstellingen
•

Meer mogelijkheden voor langer thuis wonen

Participatie

Dit project valt binnen de kaders van het
uitwerkingsplan, participatie heeft reeds plaats
gevonden bij het uitwerkingsplan. De omwonenden
worden wel geïnformeerd over de huidige stand
van zaken.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt in ambtelijk
afgestemd met ontwikkelaar.

overleg

Het project

De ontwikkellocatie ligt in de hoek van de
Knibbelweg en Noordelijke Dwarsweg, in het
plangebied Zevenhuizen-Zuid. De locatie is een
logische uitbreiding van de bestaande woonwijk. De
ontwikkellocatie valt onder het bestemmingsplan
Zuidplas-West en biedt de mogelijkheid voor
een ontwikkeling van zeventien grondgebonden
woningen via een uitwerkingsplan. Daarmee is
het een collegebevoegdheid. Met de ontwikkelaar
en de eigenaar van de gronden is reeds een plan
opgesteld, waarvoor een anterieure overeenkomst
is opgesteld.

Voortgang
Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

Sluiten anterieure overeenkomst
Start bouw woningen
Opleveringen woningen
Woonrijp maken
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1e

2e

3e

4e

De anterieure overeenkomst is ondertekend met
de ontwikkelaar en de eigenaar van de grond. Alle
te maken plankosten worden via deze anterieure
overeenkomst verhaald, ook doen ze een bijdrage
aan de bovenwijkse voorzieningen en aan sociaal
bouwen. Deze bijdragen zijn in het verloop van
de
bestemmingsreserve
investeringsfonds
PRO verwerkt. Het plan past binnen het
bestemmingsplan, naar verwachting wordt er aan
het einde van het jaar gestart met bouwen.

ZEVENHUIZEN ZUID | ZEVENHUIZEN
Bouw van appartementen
Gemeente
aandeelhouder met zorgvraag
Doelstellingen
•
•

Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
Evenwichtig woningaanbod voor alle doelgroepen

Het project

Het Koningskwartier is het gedeelte van
Zevenhuizen-Zuid ten zuidoosten van het
Nijverheidscentrum. Het project omvat de
ontwikkeling van 1200 woningen en de ontwikkeling
van een school. Het project is gewijzigd van een
gemeentelijke grondexploitatie in een faciliterend
project. De gemeente heeft een deelneming in de
CV/BV, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling
en gronduitgifte.

Participatie

Omwonenden worden per fase geïnformeerd
over uitwerkingsplan. Bewoners van de nieuwe
woningen worden geïnformeerd over bouwoverlast
en realisatie van de school.

Duurzaamheid

De woningen worden gasloos gebouwd en er wordt
veel gebruik gemaakt van zonnepanelen.

Voortgang

Er zijn totaal 609 woningen opgeleverd, waarbij
deelplan 5 in aanbouw is (69 woningen en 9 vrije
kavels). De gronden benodigd voor de geluidswal
zijn verworven. De gronden voor fase 3X zijn niet
verworven. Het bestemmingsplan voor fase 6 (52
woningen) wordt naar verwachting in maart 2021
door de raad vastgesteld. Het uitwerkingsplan voor
deelplannen 8 (156 woningen) en 1B (96 woningen)
worden in 2021 vastgesteld.

Planning

2021
1e

Vaststelling DP-overeenkomst
Start bouw woningen
Oplevering woningen
Woonrijp maken
Afsluiten grondexploitatie
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2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

BOSLAAN

HAZEVELD
BOSLAAN

Reconstructie van het groen, wegen en riolering binnen de wijk Boslaan.

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

Wijkreconstructie waarbij de verharding, het groen en delen van de
riolering vervangen gaan worden voor nieuwe materialen. Hiernaast dient
de wijk opgehoogd te worden en zal het riool waar mogelijk afgekoppeld
worden op natuurlijk oppervlaktewater.

Planning

2021

4e

Start uitvoering

1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

Start voorbereiding
Start uitvoering

ZEVENHUIZEN
BOSLAAN M-O

ZEVENHUIZEN
BOSLAAN Z-O

De Burg. Boerstraat is een toegangsweg binnen de bebouwde kom. De
asfaltdeklaag is versleten en er wordt op de rijbaan geparkeerd. Er is
een wens om de 30 km zone te verplaatsen en de inrichting van de weg
hierop aan te passen. Het Hogeland en De Lente zijn twee verouderde
wijken met grote hoogteverschillen. De bestrating en het groen moeten
hier vervangen worden.

De wijk Zevenhuizen Zuid-Oost wordt opgeknapt waarbij de gehele
openbare ruimte vervangen wordt met nieuwe materialen en op enkele
locaties een vernieuwde inrichting. Het fasenplan is nog in ontwikkeling
als basis om een meerjarenplanning op te stellen.

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

Planning
4e

2021
2024
1e

Start voorbereiding

Start voorbereiding

Start uitvoering

Start uitvoering

2e

3e

2022
2025
4e

1e

2e

3e

2023
2026
4e

1e

2e

3e

2024
2027
4e

1e

2e

3e

4e

NOORDELIJKE DWARSWEG
Op de rijbaan van de Noordelijke Dwarsweg wordten grootonderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Waarbij, conform het verhardingsadvies van de gemeente, drie verschillende asfalt onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd variërend van profielfrezen asfaltpakket en
aanbrengen drie nieuwe asfaltlagen tot compleet nieuw asfaltpakket met nieuwe fundering.
Tevens worden de bestaande fietssuggestiestroken verder doorgezet tot aan de Leliestraat,
wordt het bromfietsverkeer direct bij de komgrens op de rijbaan gedirigeerd en worden (de
aansluitingen van) de inritten uniform ingericht. Tevens worden enkele verkeersremmende
maatregelen getroffen. De bestaande bushaltes nabij de komgrens worden verwijderd en
worden nabij de Anjerlaan ingepast en opgewaardeerd tot toegankelijke bushaltes conform
CROW-publicatie 337. Enkele bomen worden gerooid en wordt een nieuwe groeninpassing
gemaakt. Hierdoor ontstaat ook ruimte om de bestaande bushaltes nabij de Rozenstraat
beter voor mindervaliden toegankelijk te maken.
Planning

2021
1e

Uitvoering

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

MOERKAPELLE

MOERKAPELLE
IDENTITEIT

Moerkapelle is ontstaan op de dijk tussen de
Polder de Wilde Veenen en de Zuidplaspolder.
De openheid van dit polderlandschap is
nog steeds kenmerkend. Dit geldt ook voor
de polderlinten, waarvan de HerenwegDorpsstraat-Noordeinde en de Moerdijkstraat
en Moerkapelse Zijde nog de meest oude
historische structuren zijn. Centraal, in het
verlengde van de Bredeweg, ligt de hervormde
kerk uit de 17e eeuw. Hier omheen ligt het
oude centrum van Moerkapelle met diverse
(dagelijkse) voorzieningen.

Scholen

• Brede school Moerkapelle
IBOR

• Bredeweg
• Hollervoeterlaan
• Raadhuisstraat
• Noordeinde

AMBITIES

De ambities binnen Moerkapelle worden voor
een groot deel gerealiseerd door faciliterende
projecten.

ONTWIKKELINGEN

In Moerkapelle staan voor de komende jaren
verschillende projecten gepland.
Grond in eigendom

• Jonge Veenen fase 3
• Herontwikkeling vrijkomende schoollocaties
Grond niet in eigendom

• Moerkapelle
• Moerkapelle Zuid
• Beth-San
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SCHOOL MOERKAPELLE | MOERKAPELLE
Klaar voor de toekomst!
Doelstellingen
•

Nieuwbouw of uitbreiding onderwijshuisvesting

Het project

Het realiseren van flexibele onderwijshuisvesting
om de piek in leerlingaantallen van de
Rehobothschool en de Keijzerschool op te
kunnen vangen voor een periode van circa.
15 jaar. Op de beoogde locatie ligt nu nog
het trainingsveld voor VV Moerkapelle. Het
verplaatsen hiervan is noodzakelijk voor de bouw
van deze flexibele onderwijshuisvesting. Bovenop
de onderwijshuisvesting worden appartementen
gerealiseerd door de ontwikkelaar van fase 3 en 4
van het project de Jonge Veenen.

Voortgang

Bij het opstellen van dit PRO was het projectplan
inclusief het investeringskrediet opgesteld en ter
besluitvorming voorgelegd aan college en raad.
Bij vaststelling van het projectplan kan er gestart
worden met de bestemmingsplanprocedure, want
de beoogde locatie is sport. Er zal dus een nieuw
bestemmingsplan moeten worden vastgesteld.
De school wordt gerealiseerd in het project
De Jonge Veenen fase 4 en zal meelopen in de
bestemmingsplanprocedure voor fase 4. In dit
bestemmingsplan wordt tevens voorzien in de

realisatie van een nieuw voetbalveld.

uitgevoerd. Onderzocht wordt of Energieneurtaal
(ENG) haalbaar is. Voor de GPR is een score van
8,0 de eis.

Participatie

Omwonenden zijn in september 2020 en in
februari 2021 geïnformeerd over bouwplan en
inrichting openbare ruimte. Met VV Moerkapelle
vinden gesprekken plaats over derde sportveld en
inrichting openbare ruimte. Met de scholen vindt
regelmatig overleg plaats over de ontwikkeling
van de school en de inrichting van de openbare
ruimte.

Duurzaamheid

Gebouw wordt Bijna Energieneutraal (BENG)

Planning

2021
1e

Start bouw
Oplevering
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2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

MOERKAPELLE | BETH-SAN
Bouw van appartementen met zorgvraag
Doelstellingen
•
•
•
•

Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
Evenwichtig woningaanbod voor alle doelgroepen
Betere doorstroming op de woningmarkt
Meer mogelijkheden voor langer thuis wonen

Het project

De ontwikkeling van het wooncomplex BethSan bestaat uit 69 koop- en huurappartementen
voor ouderen. Er bestaat de mogelijkheid tot het
inkopen van diverse zorgpakketten, zodat ouderen
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Voortgang

De voorbereidingen voor het de ontwikkeling van
de laatste fase van het wooncomplex Beth-San
in Moerkapelle verlopen voorspoedig. Er is een
constructief overleg met de projectontwikkelaar
Beth-San en de verwachting is dan ook dat er
binnen enkele maanden grote stappen richting
ontwikkeling kunnen worden gezet.

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

Vaststelling projectplan
Anterieure OVK

2024
4e

1e

2e

3e

Participatie
4e

Er hebben meerdere digitale bewonersavonden
plaatsgevonden en het plan is in welstand positief
ontvangen.

Duurzaamheid

Vaststelling bestemmingsplan

Er wordt geinvesteerd in klimaatadaptieve
maatregels en duurzame energie opwekking.

Start bouw
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JONGE VEENEN | MOERKAPELLE
Voortboorduren op de kwaliteit van fase 1 en 2
Doelstellingen
•
•

Betere doorstroming op de woningmarkt
Ruimte voor groen en klimaatadaptatie

Het project

De Jonge Veenen (Moerkapelle-Oost) is
gemeentelijke grondexploitatie voor ongeveer
550 woningen tussen de bestaande rand van
Moerkapelle en de Middelweg. De woningen
worden ontwikkeld door Vosplan en gerealiseerd
door Batenburg Bouw (samen vormen deze twee
partijen De Jonge Veenen BV.

Voortgang

Fase 1 en 2 van het project zijn afgerond. Fase 3
en 4 zijn stedenbouwkundig verkend en hebben als
basis gediend voor de anterieure overeenkomst
met de Jonge Veenen BV. Deze overeenkomst
is door het college vastgesteld in maart. De wijk
groeit en dit zorgt ervoor dat de scholen Rehoboth
en Keizerschool al aan (flexibele) uitbreiding toe
zijn. Ook de voetbalvereniging heeft een extra veld
nodig. De beoogde uitbreiding van de school is
gepland op het trainingsveld van VV Moordrecht.
We verwachten het derde veld te kunnen
realiseren op een locatie die nog niet in ons bezit
is. Alle onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Bij dit project zijn de verschillende
geldstromen rondom verwervingen en verkoop

van de gronden opgenomen. De investeringen
voor nieuwbouw school en aanleg voetbalveld zijn
separate kredieten.

Participatie

Er is veel afstemming met de bewoners van fase 1
en 2 over de ontwikkelingen in fase 3 en 4.

Duurzaamheid

Aan woningbouw en buitenruimte worden zware
eisen gesteld.

Planning

2021
1e

Vaststelling projectplan etc.
Vaststelling bestemmingsplan
Start bouwrijp maken
Start bouw woningen
Oplevering woningen
Start woonrijp maken
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2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

MOERKAPELLE | HERONTWIKKELING VRIJGEKOMENDE SCHOOLLOCATIE
VOORMALIGE KEIZERSCHOOL EN
REHOBOTHSCHOOL
Doelstellingen
•

Oplossen verrommeling in de Zuidplaspolder

Het project

Duurzaamheid

Voldoet aan de BENG-normen, we onderzoeken of
de klimaatadaptieve maatregels hier toepasbaar
zijn. Denk hierbij aan groene daken.

De Keizerschool en Rehobothschool zijn sinds
enkele jaren in gebruik in de nieuwe brede school
naast VV Moerkapelle. Deze zijn succesvol in gebruik
genomen. Hierdoor zijn er twee schoollocaties
achtergebleven. Deze zijn nu tijdelijk in gebruik
om kraken tegen te gaan. Er wordt gekeken naar
mogelijkheden van de locaties en wensen en
ambities.

Voortgang
Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

Vaststelling projectplan etc.
Vaststelling bestemmingsplan

2024
4e

1e

2e

3e

4e

Naar verwachting wordt er eind tweede kwartaal
2021 het eerste schetsontwerp en de invulling van
het woonprogramma naar het college gebracht. Er
is gekozen voor betaalbare woningen in de koopen huursector. Hierbij wordt tegelijkertijd aan de
financiële vertaling van deze twee locaties gewerkt.

Participatie

Start bouwrijp maken

Er is sprake van een intensieve particiaptie. Het
gehele traject gebeurt in samenwerking met de
omwonenden.

Start bouw woningen
Oplevering woningen
Start woonrijp maken
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MOERKAPELLE ZUID | MOERKAPELLE
In beeld brengen wat dit gebied kan betekenen
voor Moerkapelle.
Doelstellingen
•
•
•
•

Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
Evenwichtig woningaanbod voor alle doelgroepen
Betere doorstroming op de woningmarkt
Meer mogelijkheden voor langer thuis wonen

Het project

Er is een aantal initiatieven (voor woningbouw)
vanuit de markt gekomen die op dit moment
dienen te worden beoordeeld op haalbaarheid.
Het meest recente initiatief is dat van de
Julianalaan. Daarnaast is er in het verleden nog
een aantal initiatieven binnengekomen bij het
Omgevingsoverleg en daar (voorlopig) afgewezen.
Om een integrale afweging te maken van alle
initiatieven dient er voor het gebied waar het
over gaat (en waar alle initiatieven in liggen) een
haalbaarheidsanalyse te worden opgesteld. Hierin
dient een breed scala aan ontwikkelingsscenario’s
voor het gebied te worden bestudeerd: van min of
meer autonome groei tot diverse invullingen met
ook functies naast wonen, zoals glastuinbouw,
verkeer, algemene voorzieningen etc. Hiermee
ontstaat een integraal afwegingskader voor
de gemeente voor de voorliggende en nieuwe
ontwikkelvoorstellen. De haalbaarheidsstudie
wordt zo opgesteld dat deze gebruikt kan worden
voor een op te stellen Omgevingsvisie in verband
met de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Voortgang

Er wordt een college-advies voorbereid, waarvan
de strekking zal zijn dat er onderzoek moet worden
gedaan naar beperkte woningbouw die aansluit bij
de woonwensen van de inwoners van Moerkapelle
in de vorm van een gebiedsvisie.

Participatie

Partcipatie wordt in een volgende fase (gebiedsvisie)
geadviseerd aan het college.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt ingebracht door de
deskundige van de gemeente. Voorbeelden hierbij
zijn warmtessystemen.

Planning

2021
1e

Afronding projectopdracht
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2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

MOERKAPELLE | VERLENGDE MOLENGANGPAD
Realisatie van een lang gewenste fietsverbinding
tussen de Rottemeren en het Bentwoud
Doelstellingen
•
•
•

Duurzaamheid

Vereisten voor aanleg en realisatie zijn afgestemd
op basis van het schapsbeleid en beleid van Zuidplas
en Lansingerland. Een duurzame landschappelijke
inpassing en inrichting is onderdeel van het
ontwerp.

Planning

2021
1e

2e

3e

ingediende motie door Raad in behandeling bij het
college, hier wordt op korte termijn een reactie
verwacht.

Participatie

Voor het ontwerp van de route heeft op verschillende
wijze participatie plaatsgevonden en vindt nog plaats
vanuit het recreatieschap. De publieksbenadering
volgt daarnaast de wettelijke vereisten passend bij
een bestemmingsplanprocedure.

2022
4e

1e

Stimuleren van fietsen en wandelen
Verbinden van dorpen met de agrarische omgeving
Gezond gebruik van de leefomgeving

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

Uitwerken ontwerp fietspad
Start bestemmingsplanpr.
Vaststelling bestemmingsplan
Verwerven gronden
Start realisatie fietsroute
Oplevering fietsroute
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2024
4e

1e

2e

3e

Het project

Recreatieschap Rottemeren (uitvoerende partij
Staatsbosbeheer) legt een tweezijdig fietspad
aan tussen de Rottemeren en het Bentwoud,
langs de oorsprong van de Rotte. Op basis van
het besluit in het DB van de Rottemeren wordt
dit verder uitgewerkt en wordt voor het pad
een bestemmingsplan opgesteld. Realisatie
gebeurt vanuit het schap. Uren voor procedure en
afstemming bestemmingsplan worden geleverd
vanuit de twee betrokken schapsgemeenten
Lansingerland en Zuidplas.

Voortgang
4e

Er ligt een definitief ontwerp voor de route
als basis voor het bestemmingsplan. Na
vaststelling van het DO in het AB Rottemeren,
zal het ontwerpbestemmingsplan in het derde
kwartaal ter inzage worden gelegd. Over het pad
is inmiddels door de gemeenteraad gevraagd om
een aanvullende informatienota. Naar aanleiding
hiervan wordt een onafhankelijk advies over de
verkeersmaatregelen gevraagd. Ook wordt een
vergelijk met andere routes over het grondgebied
van Lansingerland opgesteld. Op dit moment de

BREDEWEG

HOLLERVOETERLAAN

Asfaltreconstructie van een deel van de Bredeweg.

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

Reconstructie van de weg.

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

Planning
4e

2021
1e

Start voorbereiding

Start voorbereiding

Start uitvoering

Start uitvoering

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

RAADHUISSTRAAT

NOORDEINDE

Herinrichting van de straat, waarbij de riolering, het groen en de
verharding worden vervangen. Er wordt een knip in het project gelegd om
de herinrichting van het plein naar voren te halen. Het resterende deel is
afhankelijk van de nieuwbouwontwikkeling en de bouwroutes.

De hoofdrijbaan van het Noordeinde wordt vervangen. Dit in relatie tot de
dijkversteviging uitgevoerd door het HHSK. Het deel binnen de bebouwde
kom wordt in 2022 opgepakt. Het resterende deel is afhankelijk van de
planning van het Hoogheemraadschap.

Planning

2022
1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

2025
4e

1e

2e

3e

Planning
4e

2022
1e

Start voorbereiding

Start voorbereiding

Start uitvoering

Start uitvoering

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

2025
4e

1e

2e

3e

4e

MOORDRECHT

MOORDRECHT
IDENTITEIT

Moordrecht is een compact dorp middenin het
oorspronkelijke open agrarische landschap en
gelegen aan de Hollandsche IJssel. Het dorp
bestond oorspronkelijk uit lintbebouwing aan
de dijk en haaks daarop de Kerklaan. Na de
inpoldering van de Zuidplas kwam er andere
bedrijvigheid, waaronder touwslagerijen en
bijvoorbeeld ook de Koningklijke Verenigde
Tapijtfabrieken, waarvan nog de karakteristieke
watertoren is overgebleven. Deze bedrijvigheid
kwam ook mede voort uit de ligging aan de
Hollandsche IJssel. Nu biedt de ligging aan de
Hollandsche IJssel, vooraf vanaf de dijk, een
weids uitzicht over zowel de Krimpenerwaard
als de Zuidplaspolder. Er is nog steeds een
(auto)veerverbinding aanwezig naar Gouderak
en de Krimpenerwaard met ook een belangrijke
economische betekenis.

AMBITIES

ONTWIKKELINGEN

In Moordrecht staan voor de komende jaren
verschillende projecten gepland.
Grond in eigendom

• Grex ’t Lage/ VV Moordrecht
• Scouting Moordrecht
Grond niet in eigendom

• 50’er jaren buurt
• Posthuis
• De Brinkhorst
Sport

• Sportcomplex Het Ambacht
IBOR

• Bloemenbuurt fase 1 en 2
• Schieland H. Zeedijk O
• Westeinde
• Weidezoom

Het restaureren van een dorpsgezicht, het
herontwikkelen van de vijftiger-jaren buurt. Het
verfraaien van het dorp is een grote ambitie.
Maar ook de nieuwbouw van het sportcomplex
en het samenvoegen van diverse verenigingen
gaan zorgen voor een duurzame ontwikkeling.
Het vernieuwen en vervangen van het openbaar
gebied maken het geheel af.
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‘T LAGE EN ‘T AMBACHT | MOORDRECHT
Evenwichtig woningaanbod voor alle
doelgroepen
Doelstellingen
•
•

Behoud en versterking voorraad betaalbare woningen
Creëren van een klimaat adaptieve buitenruimte

Het project

Het project omvat de verplaatsing van het
sportpark ’t Lage (meer info over dit project vindt
u op de project t Ambacht) naar aan de rand van
het dorp gelegen grotere locatie ’t Ambacht. Hier
kan de Voetbalvereniging Moordrecht uitbreiden
en worden ook de Scouting en de Duivenvereniging
gehuisvest. Op de vrijkomende locaties van deze drie
verenigingen worden 85 woningen gerealiseerd.
Mozaïek Wonen bouwt 36 van de woningen op ’t
Lage in de sociale huur. (43%) De omgeving is in
2018 en 2021 betrokken bij de plannen op de beide
locaties. In juli 2019 is de grondexploitatie voor
de herontwikkeling van sportpark ’t Lage en het
investeringskrediet voor het nieuwe sportpark op
de locatie ’t Ambacht vastgesteld. Realisatie van
´t Ambacht is voorwaarde voor de herontwikkeling
van de vrijkomende locatie ´t Lage.

Voortgang

De bestemmingsplanprocedure voor ‘t Lage is
in voorbereiding en wordt in 2021 doorlopen,
nadat een tweede participatieronde heeft plaats
gevonden. Door Covid-19 heeft de realisatie van de
nieuwe accommodatie van de voetbalvereniging

vertraging opgelopen. Zij verwachten in mei 2022
de nieuwe accommodatie gereed te hebben en te
kunnen verhuizen. Vanwege de aanbesteding van
het clubhuis is het budget ontoereikend. Hierdoor
zal er een nog onbekende vertraging optreden.
Dat betekent voorlopig dat ‘t Lage vanaf eind 2021
bouwrijp gemaakt kan worden, waarna de bouw
van de woningen kan starten.

Participatie

De tweede partictipatieronde staat gepland
eind 2020. De omgeving wordt meegenomen

Planning

2021
1e

Vaststelling bestemmingsplan
Start bouwrijp maken
Start bouw woningen
Oplevering woningen
Start woonrijp maken
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2e

3e

in het traject. Aan de voorkant hebben ze
meegedacht in schetsontwerpen. In januari
2021 is het stedenbouwkundigplan vastgesteld
en teruggekoppeld. Bewoners zijn per brief
geïnformeerd.

Duurzaamheid

Alle woningen en de nieuwe accommodaties van de
verenigingen worden gasloos gebouwd. Onderzocht
wordt om duurzaam waterbeheer te integreren in
het plan voor ’t Lage.

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

MOORDRECHT | DE BRINKHORST
Nieuwe woonwijk bijna klaar
Doelstellingen
•
•

Nieuwbouw of uitbreiding van de onderwijshuisvesting
Goede voorzieningen in bestaande dorpen

Het project

Deze woonwijk is bijna klaar. De gemeente heeft
een brede school gerealiseerd in Vijfakkers Noord
en de ontwikkelaar DPD zorgt voor de bouw van de
woningen.

Voortgang

De gemeente heeft de brede school opgeleverd
en de ontwikkelaar zorgt voor de bouw van de
woningen en het openbaar gebied. Dit zorgt ervoor
dat de rol van de gemeente klein is bij dit project.
Inmiddels heeft de ontwikkelaar ruim 70% van de
woningen opgeleverd en zal de woonwijk in 2023 in
zijn geheel klaar zijn.

Participatie

De participatie heeft gedurende de planvorming
plaatsgevonden.

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

Bouw woningen
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Duurzaamheid

2024
4e

1e

2e

3e

4e

De nog op te leveren woningen worden aardgasvrij
opgeleverd.

50’ER JAREN BUURT | MOORDRECHT
Sloop nieuwbouw sociale huurwoningen
Doelstellingen
•
•

Evenwichtig woningaanbod voor alle doelgroepen
Verduurzamen woningvoorraad en vastgoedportefeuille

Het project

De 175 sociale huurwoningen in de vijftiger
jarenbuurt in Moordrecht zijn in slechte staat
en dringend aan vervanging toe. De eigenaar,
woningcorporatie Mozaïek Wonen, heeft samen
met de gemeente sinds 2016 de mogelijkheden
verkend voor de herstructurering van de vijftiger
jarenbuurt. Het knelpunt daarbij was het gebrek
aan vervangende woonruimte om huurders te
kunnen uitplaatsen. Hiervoor is nu een oplossing
bedacht, onder andere door de toevoeging van
tien woningen in het plan. Gemeente en Mozaïek
Wonen hebben ambtelijk overeenstemming bereikt
over het programma en een stedenbouwkundig
plan. Om dit verder te brengen, de haalbaarheid
te onderzoeken en te kunnen starten met de
uitplaatsing van huurders zijn partijen een
intentieovereenkomst overeengekomen. Fase 1 is
gestart, maar fase 2 en 3 nog niet. Dit project loopt
door tot 2029.

persbericht (Mozaïek wonen en de gemeente)
gepubliceerd over het besluit de jaren 50 wijk
samen te gaan herstructureren en deze besluiten
ter goedkeuring aan de gemeenteraad aan te
bieden. De gemeenteraad heeft ingestemd met de
Nota van Uitgangspunten en de kredietaanvraag.

woningcorporatie, deze zorgt ook voor de
communicatie naar haar eigen bewoners. Op 16
maart 2021 is het conceptbeeldkwaliteitsplan
gepresenteerd aan de bewoners op een
bewonersbijeenkomst.

Participatie

Mozaïek en gemeente gaan investeren op het
gebied van klimaatadaptatie.

Er

is

een

nauwe

samenwerking

Planning

De Nota van Uitgangpunten en de financiële
besluitvorming zijn uitgewerkt conform de
bereikte overeenstemming. Er is een gezamenlijk

de

2021
1e

Vaststellen bestemmingsplan
Anterieure OVK
Bouwvergunning
Start bouwrijp maken
Start bouw woningen fase 1

Voortgang

met

Oplevering woningen fase 1
Start woonrijp maken fase 1
Fase 2 en 3 lopen na 2024 en tot 2029
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2e

3e

Duurzaamheid

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

MOORDRECHT | POSTHUIS
Herstellen van een dorpsgezicht
Doelstellingen
•
•

Het project

Het Posthuis staat al jaren leeg en wordt niet meer
gebruikt. Het staat op een prominente plek in de
Dorpsstraat en maakt deel uit van het beschermd
stads- en dorpsgezicht van Moordrecht. Door de
slechte staat van onderhoud heeft het pand een
negatieve invloed op het algehele straatbeeld. Na
aanschrijving door de gemeente is het pand leegen dichtgemaakt. Hierdoor is er geen acuut gevaar
voor bijvoorbeeld instorting. Uiteraard is een
passende herontwikkeling wel zeer gewenst.

Zichtbare cultuurhistorie
Verduurzamen woningvoorraad en vastgoedportefeuille

Voortgang

Het college heeft op 5 november 2019 de
projectopdracht Posthuis vastgesteld. Vanaf dat
moment is vorm gegeven aan het voorbereiden van
de herontwikkeling van het Posthuis. Vrij kort na
het vaststellen van de projectopdracht meldde zich
Antheos, de huidige projectontwikkelaar, bij de
gemeente. Inmiddels had de projectontwikkelaar
alle benodigde panden en gronden in bezit.
De projectontwikkelaar ontwikkelt het plan
op eigen kosten en voor eigen risico. Op 17
januari heeft Antheos projectontwikkeling 2,
projectontwikkelaar en eigenaar van alle panden
behorend bij het Posthuis, op ambtelijk niveau

een plan gepresenteerd. Dit plan bestaat uit
zeventien koopwoningen met bijbehorende
parkeervoorziening. In het tweede kwartaal
van 2021 wordt gewerkt aan een passend
bouwplan. Dit plan vereist geen herziening van
het bestemmingsplan, alleen een aanvraag voor
omgevingsvergunning.

Participatie

Er is een werkgroep opgericht met bewoners waar
regelmatig afstemming plaatsvindt met en door de
gemeente en de ontwikkelaar.

Duurzaamheid

Voldoet aan de wettelijke eisen.

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

Omgevingsvergunning
Start bouwrijp maken (sloop)
Start bouw woningen
Oplevering woningen
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2024
4e

1e

2e

3e

4e

SCOUTING | MOORDRECHT
Hertontwikkeling scoutingterrein
Doelstellingen
•
•

Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
Oplossen verrommeling in de Zuidplaspolder

Het project

De scouting gaat verhuizen naar de locatie van
sportcomplex ‘t Ambacht. De huidige locatie
wordt gezien als beoogde woningbouwlocatie.
Op dit moment wordt gewerkt aan een
stedenbouwkundige schets voor deze locatie en de
haalbaarheid hiervan.

Voortgang

Het voorstel is om hier betaalbare koop onder
225.000,- ter realiseren. Hier is eerder in een
raadsinformatiebrief over gesproken en de
grondexploitatie is hierop aangepast en ligt ter
besluitvorming voor bij dit PRO in de geheime
bijlage.

Participatie

Planning
1e
Vaststellen bestemmingsplan

In tweede kwartaal worden de eerste
stedenbouwkundige schetsen gedeeld met de
omgeving. Verwacht wordt dat het bestemmingsplan
in kwartaal 4 2021 wordt vastgesteld.

Verplaatsen zendmast

Duurzaamheid

Opleveren woningen

De woningen worden volgens de BENG -eisen
gebouwd. Er worden zonnepanelen geïnstalleerd.

2021

Verplaatsen scouting
Start sloop

Start woonrijp maken
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2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

MOORDRECHT | SPORTCOMPLEX ‘T AMBACHT
Verplaatsen en nieuwbouw sportcomplex
Doelstellingen
•
•

Goede voorzieningen in bestaande dorpen
Toereikende sportvoorzieningen

Duurzaamheid

De clubhuizen worden conform de BENG-eisen
gebouwd. Rondom het sportcomplex worden
nieuwe bomen geplant. De parkeerplaatsen wordt
klimaat adaptief uitgevoerd door middel van open
verharding (grasbeton). Rondom de parkeerplaats
komen groene hagen.

Het project

De gemeente Zuidplas is gestart met de realisatie
van een nieuw sportpark aan de noordoostkant
van Moordrecht, naast bedrijventerrein ‘t
Ambacht. Sportpark ‘t Ambacht wordt het nieuwe
onderkomen van VV Moordrecht. Daarnaast is het
voornemen dat ook Stichting Scouting Moordrecht
en postduivenvereniging De Gevleugelde Vrienden
gebruikmaken van deze locatie.

Voortgang

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

Start bouwrijp maken

2024
4e

1e

2e

3e

4e

Het college heeft in september 2019 het
bestemmingsplan voor ´t Ambacht in procedure
gebracht. Het bestemmingsplan is in januari 2020
vastgesteld. Er ligt op dit moment voorbelasting,
vanaf het tweede kwartaal 2021 wordt gestart met
het bouwrijp maken. Naar verwachting kan de
bouw van de clubhuizen starten in mei 2021. De
sportvelden worden aansluitend gerealiseerd.

Participatie

Start bouw clubhuizen

Alles gaat in goed overleg met de sportvereningen
en afstemming met de omgeving.

Start woonrijp maken
Verhuizing VVM/Scouting
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BLOEMENBUURT

WESTEINDE

Een groot deel van de Bloemenbuurt wordt opgeknapt, waarbij de gehele
openbare ruimte vervangen wordt met nieuwe materialen en op enkele
locaties een vernieuwde inrichting. Het fasenplan is nog in ontwikkeling
als basis om een meerjarenplanning op te stellen.

Planning

2021
1e

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

Reconstructie van de asfaltrijbaan.

Planning
4e

2021
1e

Start voorbereiding

Start voorbereiding

Start uitvoering

Start uitvoering

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

SCHIELAND-ZEEDIJK O.

WEIDEZOOM

Vervangen van de asfaltweg in het dijklichaam van de Schieland Hoge
Zeedijk Oost. De noodreparaties uitgevoerd in 2019 zorgen ervoor dat de
vervanging minimaal uitgesteld kan worden tot 2025.

De verharding, een deel van de riolering en het aanwezige groen worden
vervangen. De geplande vervanging van de openbare ruimte Weidezoom
zal geïntegreerd worden in de wijkreconstructie Staatsliedenbuurt. Dit
project zal gepland worden en aangeboden via de begroting 2021.

Planning

2022
1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

2025
4e

1e

2e

3e

Planning
4e

2021
1e

Start voorbereiding

Start voorbereiding

Start uitvoering

Start uitvoering

2e

3e

2022
4e

1e

2e

3e

2023
4e

1e

2e

3e

2024
4e

1e

2e

3e

4e

BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST
Omgevingsvisie 			

- Een integrale langetermijnvisie van een bestuursorgaan voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied.

Uitvoeringsagenda 			

– Een samenhangend geheel van concrete projecten die bijdragen aan het einddoel.

Afwegingskader 			

- Grenzen waarbinnen een bepaald besluit wordt afgewogen.

Beheervisie 				

- Kaders die aangeven hoe we willen dat de openbare ruimte eruit ziet voor nu en in de toekomst.

Planning- en control cyclus

- De cyclische weergave van de strategische planning in samenhang met de resultaten.

Kanslocaties 				
- Dit zijn locaties waar op dit moment niet actief aan wordt gewerkt, maar waar het college wel ziet dat een 		
					herontwikkeling op termijn nodig is.
Maatschappelijk rendement
					

- De winst of toegevoegde waarde van een project voor de hele maatschappij. Het geeft antwoord op de vraag
hoe de (extra) kosten zich verhouden tot de baten.

PRO 					
- Perspectief Ruimtelijke Opgaven
IBOR 					
- Integraal Beheer Openbare Ruimte
BBV 					
- Besluit Begroting en Verantwoording
BIE 					
- Bouwgrond In Exploitatie
CPB 					- Centraal Planbureau
CBS 					
- Centraal Bureau voor de Statistiek
GREX 					- Grondexploitatie
GWW 					
- Grond-, Weg- en Waterbouw
MVA 					
- Materiële Vaste Activa
NVM 					
- Nederlandse Vereniging van Makelaars
Vpb 					- Vennootschapsbelasting
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ONDERBOUWING DOELSTELLINGEN
ONDERBOUWING DOELSTELLINGEN
Maatschappellijk doel

Beleidsdocumenten

Raadsbesluit/raadsbehandeling

Ruimte voor dorps wonen in de Randstad

Structuurvisie 2030
Woonvisie 2025
Omgevingsvisie 2040

November 2012
Januari 2019
Juli 2021

Evenwichtig woningaanbod voor alle doelgroepen

Woonvisie 2025
Omgevingsvisie 2040

Januari 2019
Juli 2021

Behoud en versterking voorraad betaalbare woningen

Woonvisie 2025

Januari 2019

Betere doorstroming woningmarkt

Woonvisie 2025

Januari 2019

Meer mogelijkheden voor langer thuis wonen

Woonvisie 2025
Omgevingsvisie 2040

Januari 2019
Juli 2021

Nieuwbouw of uitbreiding van onderwijshuisvesting

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022

November 2018

Goede bereikbaarheid autoverkeer

Structuurvisie 2030
Omgevingsvisie 2040

November 2021
Juli 2021

Verbeteren OV-knooppunt

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder
Omgevingsvisie 2040

Mei 2021
Juli 2021

Creëren van een groene buffer rond het Vijfde Dorp

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder
Omgevingsvisie 2040

Mei 2021
Juli 2021

Uitbreiding routes voor langzaam verkeer

Omgevingsvisie 2040

Juli 2021

Oplossing van verrommeling in de Zuidplaspolder

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder

Mei 2021

Herkenbare routes en entree naar groen en water

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder
Omgevingsvisie 2040

Mei 2021
Juli 2021

Behoud van het groene karakter van Zuidplas

Structuurvisie 2030
Omgevingsvisie 2040

November 2012
Juli 2021

Zichtbare cultuurhistorie

Erfgoedvisie 2021-2026
Omgevingsvisie 2040

December 2020
Juli 2021
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ONDERBOUWING DOELSTELLINGEN
Maatschappellijk doel

Beleidsdocumenten

Raadsbesluit/raadsbehandeling

Energieneutraal en gasloos bouwen

Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 20192025
Omgevingsvisie 2040

Mei 2019

Prorgramma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 20192025
Omgevingsvisie 2040

Mei 2019

Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 20192025
Meerjaren Onderhoudsplan Vastgoed 2020-2029

Mei 2019

Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 20192025
Omgevingsvisie 2040

Mei 2019

Innovatie vormen van aanleg openbaar gebied

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder

Mei 2021

Bevorderen van de biodiversiteit

Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 20192025
Omgevingsvisie 2040

Mei 2019

Gebiedsgebonden energieneutraliteit

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder

Mei 2021

Inrichting infrastructuur op duurzame vervoersvormen

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder

Mei 2021

Faciliteren van duurzame mobiliteit

Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 20192025

Mei 2019

Innovatief bouwen met aandacht voor bodemdaling

Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 20192025
Masterplan Middengebied Zuidplaspolder

Mei 2021

Energie dienstbaar maken aan water, groen en recreatie

Kadernota Energieopgave RES 1.0

Januari 2021

Ruimte voor (innovatieve) bedrijven

Economische Visie
Omgevingsvisie 2040

April 2021
Juli 2021

Levendige functiemenging van wonen en werken

Economische Visie
Omgevingsvisie 2040

April 2021
Juli 2021

Aantrekkelijk woon- en werkmilieu voor jongeren

Economische Visie
Omgevingsvisie 2040

April 2021
Juli 2021

Toewerken naar een circulaire gemeente

Verduurzamen woningvoorraad en vastgoedportefeuille

Creëren van een klimaatadaptieve buitenruimte
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Juli 2021

Juli 2021

Juli 2020

Juli 2021

Juli 2020

Mei 2021

ONDERBOUWING DOELSTELLINGEN
Maatschappellijk doel

Beleidsdocumenten

Raadsbesluit/raadsbehandeling

Voldoende werkgelegenheid voor inwoners

Economische Visie
Omgevingsvisie 2040

April 2021
Juli 2021

Uitstekende dienstverlening aan bedrijven

Economische Visie
Omgevingsvisie 2040

April 2021
Juli 2021

Aantrekkelijke biotoop voor thuiswerkers en zzp’ers

Economische Visie
Masterplan Middengebied Zuidplaspolder

April 2021
Mei 2021

Kwalitatieve en samenhangende inrichting van winkelstraten

Economische Visie
Detailhandelsvisie

April 2021
Juli 2021

Verbinden van dorpen met agrarische omgeving

Omgevingsvisie 2040

Juli 2021

Goede bereikbaarheid bedrijvenlocaties

Economische Visie
Omgevingsvisie 2040

April 2021
Juli 2021

Verduurzamen bestaande bedrijventerreinen

Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 20192025
Economische Visie

Mei 2019

Ontwikkelen nieuw bedrijventerrein

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder

Mei 2021

Hoogwaardige grootschalige logistiek en distributie

Economische Visie

April 2021

Betere huisvesting van arbeidsmigranten

Woonvisie 2025
Economische Visie

Januari 2019
April 2021

Duurzame en toekomstige tuinbouw

Economische Visie

April 2021

(lokale duurzame) Landbouw als schakel tussen wonen, Economische Visie
werken en natuur

April 2021

Inrichting dorpen die uitnodigen tot bewegen

Omgevingsvisie 2040

Juli 2021

Goede voorzieningen in bestaande dorpen

Omgevingsvisie 2040

Juli 2021

Schone en toegankelijke dorpscentra

Omgevingsvisie 2040

Juli 2021

Toereikende sportvoorzieningen

Sport- en Accomodatievisie 2020-2030
Omgevingsvisie 2040

September 2020
Juli 2021

Gezond gebruik van de leefomgeving

Omgevingsvisie 2040

Juli 2021

Stimuleren van fietsen en wandelen

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder
Omgevingsvisie 2040

Mei 2021
Juli 2021
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April 2021

ONDERBOUWING DOELSTELLINGEN
Maatschappellijk doel

Beleidsdocumenten

Raadsbesluit/raadsbehandeling

Meer gebruiksgroen met ruimte voor ontmoeting

Omgevingsvisie 2040

Juli 2021

Faciliteren van een actief verenigingsleven

Sport- en Accomodatievisie 2020-2030
Omgevingsvisie 2040

September 2020
Juli 2021

Schone en veilige fysieke leefomgeving

Omgevingsvisie 2040

Juli 2021

Omgevingsveiligheid voor inwoners in aandachtsgebieden

Omgevingsvisie 2040

Juli 2021

Groene Schakel met recreatieve routestructuren

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder

Mei 2021

Realisatie van een sportcluster en gezondheidscluster

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder

Mei 2021

Publieke gezondheid voorop bij keuze energiebronnen

Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 20192025

Mei 2019

Voldoende commerciële en tijdelijke voorzieningen

Economische Visie
Omgevingsvisie 2040

April 2021
Juli 2021
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