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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Het woongebied Pijnacker-Noord is grotendeels gerealiseerd in de jaren zestig. Het was de 
eerste grootschalige uitbreiding ten noorden van de Oostlaan. Het huidige bestemmingsplan 
dateert uit 1978 en is verouderd. De bestemmingsregelingen voldoen niet meer aan de eisen 
van deze tijd. Daarnaast is het wenselijk om in het kader van een eenduidig beheersbeleid te 
beschikken over gelijksoortige bestemmingsregelingen. Ook dient de voorgenomen 
revitalisering c.q. herinrichting van Pijnacker-Noord, die in overleg met de plaatselijke 
bevolking tot stand is gekomen, mogelijk gemaakt te worden door de inwerkingtreding van 
dit plan. Het huidige bestemmingsplan is namelijk zeer gedetailleerd en biedt weinig tot geen 
ruimte voor verandering. 

Doel van dit bestemmingsplan is dan ook te komen tot: 

 een duidelijke ontwikkelingsvisie en beheervisie voor Pijnacker-Noord; 
 een vernieuwde planologisch-juridische regeling voor Pijnacker-Noord. 

1.2  De bij het plan behorende stukken. 

Het bestemmingsplan 'Pijnacker-Noord ', bestaat uit de volgende stukken: 

 verbeelding, schaal 1:1.000 (tek. no.NL.IMRO.1926.bp100057-2000); 
 toelichting; 
 regels. 

De verbeelding en de planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het 
bestemmingsplan en kunnen enkel in samenhang met elkaar 'gelezen' worden. Op de 
verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied begrepen gronden en opstallen 
aangegeven. Aan deze bestemmingen zijn regels en bepalingen gekoppeld teneinde de 
uitgangspunten van het plan zeker te stellen. 

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van 
het bestemmingsplan. De toelichting geeft aan wat de beweegredenen en achtergronden zijn 
die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen en doet verslag van het onderzoek dat aan 
het bestemmingsplan vooraf is gegaan. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor 
een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. 

1.3  Plangebied en vigerende plannen 

Het plangebied omvat de bestaande woonwijk 'Pijnacker-Noord'. De begrenzing van het 
plangebied is op afbeelding 1 weergegeven.  
Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Balijbos. Aan de oostzijde valt de 
lightrailverbinding Rotterdam - Den Haag nog binnen het plangebied. In het zuiden wordt 
het plangebied voor een groot deel begrensd door de Lijsterbeslaan. Een klein deel van de 
zuidelijke begrenzing wordt gevormd door het terrein van de Katholieke kerk en het 
parochiehuis. Aan de westzijde strekt het plangebied zich uit tot aan de 
Nootdorpseweg/Noordweg. Het plangebied is circa 70 hectare groot. Met deze plangrens is 
aangesloten bij de andere vigerende en omliggende bestemmingsplannen. 
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Afbeelding 1: ligging plangebied (google earth) 

Vigerend plan: 
'Bestemmingsplan Noord', zoals door de gemeenteraad vastgesteld is op 7 februari 1978; Dit 
plan betreft de regeling van de bebouwing in Pijnacker-Noord van de voormalige gemeente 
Pijnacker. Voor het terrein van de Katholieke kerk en het parochiehuis is het 
bestemmingsplan 'Pijnacker Centrum' geldend. Dit bestemmingsplan is op 27 september 
2007 door de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp vastgesteld. 

1.4  Opzet van de toelichting 

De inhoud van de toelichting is als volgt opgebouwd: 

 De kenschets van het plangebied (zie hoofdstuk 2) bestaat onder meer uit een analyse 
van de ruimtelijke aspecten zoals de bebouwings-, verkeers-, water- en groenstructuur en 
de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan 
functionele aspecten zoals wonen, werken en voorzieningen.  

 In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op het relevante Rijks-, provinciaal- regionaal- 
en gemeentelijk beleid.  
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 Hoofdstuk 4 beschrijft welke ontwikkelingen in het plangebied worden meegenomen en 
op welke wijze deze een juridische doorvertaling krijgen.  

 Hoofdstuk 5 wordt het plangebied geanalyseerd naar mogelijke consequenties van de 
aanwezige en nabijgelegen milieuhinder veroorzakende en milieuhinder gevoelige 
objecten. Ook bodemkwaliteit en waterbeheer komen in dit milieuhoofdstuk aan de orde.  

 In de beheersvisie (hoofdstuk 6) wordt aangegeven hoe de bestaande en gewenste 
functioneel ruimtelijke opbouw van het plangebied wordt geregeld. Deze visie vormt in 
feite de juridische basis voor het bestemmingsplan.  

 De afsluitende hoofdstukken van de toelichting gaan nader in op de economische 
(hoofdstuk 7) en maatschappelijke (hoofdstuk 8) haalbaarheid van het plan. 
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Hoofdstuk 2  Kenschets plangebied 

2.1  Ruimtelijke structuur 

2.1.1  Historische ontwikkeling 

Pijnacker is ontstaan in een polderlandschap ten noorden van Rotterdam. De aanwezige 
hoofdrichtingen in het landschap waren bepalend voor de ontwikkeling van Pijnacker. Deze 
ontwikkeling vond plaats tussen twee belangrijke noord-zuidroutes. Hierin ligt een 
belangrijke reden waarom in de ruimtelijke structuur de oost-westrichting minder dominant 
aanwezig is. 

De geschiedenis van Pijnacker begint in het Oude Dorp. In de 12e eeuw bestaat Pijnacker 
slechts uit een kerk aan het Koningshof en wat huizen die om deze kerk zijn gegroepeerd. 
Vanuit deze kleine kern liepen wegen naar Nootdorp, Berkel en Rodenrijs en Oude Leede. In 
de 15e eeuw wordt, ter hoogte van de huidige Oost- en Westlaan, de Pijnackersche Vaart 
gegraven. Door deze ontwikkeling kreeg het Oude Dorp een tegenhanger in de vorm van 
bebouwing langs de vaart; de Laanwijk. Via de noord-zuid gelegen Kerkweg groeien de beide 
kernen geleidelijk naar elkaar toe. 

Een belangrijk impuls voor de ontwikkeling van Pijnacker was de komst van een spoorlijn 
met een station aan het begin van de vorige eeuw. Tot op dat moment had de ontwikkeling 
van Pijnacker zich geconcentreerd rondom de twee kerken en langs de hoofdroutes; de 
Kerkweg en de Oostlaan. In de daarop volgende periode tot het eind van de jaren 50 heeft de 
groei van Pijnacker zich doorgezet in het gebied tussen de Kerkweg en de spoorlijn. Langs de 
oude hoofdroutes ten zuiden van de Oostlaan en Noordweg evenals de Kerkweg is dan nog 
sprake van voornamelijk vrijstaande bebouwing in een open structuur.  

Voor het eerst is begin jaren zestig sprake van nieuwbouw ten noorden van de Oostlaan. In 
deze periode wordt namelijk een start gemaakt met de bouw van een grootschalige woonwijk 
boven de Oostlaan; Noord. Door de komst van de wijk Koningshof, medio 1980, aan de 
zuidkant van Pijnacker is wederom sprake van een sprongsgewijze groei. De meeste recente 
uitbreiding van Pijnacker, genaamd Keijzershof, vindt plaats in het gebied dat ingeklemd ligt 
tussen de wijk Koningshof en de N470. 

2.1.2  Stedebouwkundige structuren 

Het beeld van Pijnacker-Noord wordt vooral bepaald door de stedenbouwkundige 
opvattingen zoals die in de jaren zestig gestalte hebben gekregen: een open bebouwing met 
veel licht, lucht en groen. In die opvattingen had een zorgvuldige aansluiting op bestaande 
structuren niet veel aandacht. Van een stedenbouwkundige relatie met het historische lint 
was dan ook geen sprake (In het ontwerp van de wijk is de lintbebouwing zorgvuldig 
gescheiden van de watergang langs de Lindelaan). Ook de overgang naar de bebouwing aan 
de Oostlaan is duidelijk gemarkeerd door de Goudenregensingel. 

In de wijk Pijnacker-Noord zijn dan ook drie samenhangende gebieden te onderscheiden. 
De omgeving van de Noordweg sluit aan op het historische lint en wordt gekenmerkt door 
een relatief gesloten structuur met een grote variatie in woninggrootte, bouwstijlen, goot- en 
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nokhoogten, bouwperiode en rooilijnen. Het gebied is later op enkele plaatsen aangevuld met 
'inbreidingen', die via de Noordweg worden ontsloten. 

Het gebied tussen de Goudenregensingel en de Oostlaan is een overgangsgebied tussen de 
oorspronkelijke bebouwing aan de Oostlaan en de nieuwe wijk. In dit gebied zien we 
woningen in gesloten bouwblokken, maar ook in meer open structuren. Daarnaast enkele 
grotere complexen zoals scholen en woongebouwen. 

Het plangebied van Pijnacker-Noord is geordend zoals dat in de zestiger jaren gebruikelijk 
was. In de opengelegde ruimte is een centrale ontsluiting aangelegd met toegangen vanaf de 
Nootdorpseweg, de Noordweg en de Oostlaan. Langs de straten, maar ook tussen de 
gebouwen is het groen prominent aanwezig in de vorm van openbaar en particulier groen. 

De woonbebouwing kent verschillende typologieën. 

 De 'stempels' bestaan uit een vijftal repeterende elementen met eengezinswoningen aan 
straten en woonpaden. 

 De 'schijven' zijn ensembles van gestapelde bebouwing in vier tot zes lagen. De gebouwen 
liggen in de groene ruimte, waarin ook speel en parkeervoorzieningen zijn aangelegd. 

 De 'hoven' is een gebied met vrijstaande en halfvrijstaande woningen aan de randen en 
woon- en parkeerhofjes in het midden. Centraal in het gebied ligt een groen pleintje. 

 De 'patio's' bestaan uit geschakelde woningen in één laag en zeer beschutte privé-
buitenruimten. 

 De 'stroken' zijn open bouwblokken met eengezinswoningen in lange rijen, met de 
voorzijden op de straat gericht. 

Verspreid in het gebied ligt een aantal 'accenten', die naast een functionele rol ook een 
betekenis hebben voor de oriëntatie in het gebied. Het gaat dan om voorzieningen als 
scholen, winkels en dienstverlening. 

Waardevolle bebouwing 
Als gevolg van het feit dat de wijk Noord pas in de jaren zestig is ontwikkeld liggen in het 
onderhavige plangebied maar enkele rijksmonumenten. De panden bevinden zich langs de 
Noordweg. Het betreft de volgende monumentale panden:  

Rijksmonumenten 

adres typering 

- Noordweg 29, - boerderij 

- Noordweg 39, - boerderij 
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Afbeelding 2: waardevolle bebouwing 

2.1.3  Verkeersstructuur 

Het plangebied van bestemmingsplan 'Pijnacker-Noord' wordt globaal begrensd door de 
lightrailverbinding, de Oostlaan en de Nootdorpseweg. Aan de Noordzijde wordt de wijk 
begrensd door het Balijbos. In Noord is een rechthoekig rasterstructuur ontstaan met enkele 
noord-zuidverbindingen en veel oost-west georiënteerde dwarsverbindingen (zie afbeelding 
Verkeersstructuur).  

De huidige structuur voor het autoverkeer is helder van opzet, vanaf een aantal punten kan 
de wijk benaderd worden. De wijkontsluiting bestaat uit de routes Meidoornlaan-
Thorbeckelaan- Troelstralaan-Nobellaan;  

De wijkontsluitingsweg vormt een herkenbaar element in de wegenstructuur van Pijnacker-
Noord. Het brede profiel van deze noord-zuidroute en de lange rechte wegen laten 
hardrijden toe. Dit kan vooral voor fietsverkeer en voetgangers gevaarlijke situaties 
opleveren. Bovendien wordt deze route gebruikt door sluipverkeer. De wijk is opgebouwd uit 
drie stroken in noord-zuidrichting, er zal dan een oplossing moeten worden gezocht binnen 
het bestaande profiel, waardoor het hardrijden wordt tegengegaan. 

De woonbuurtjes worden ontsloten door verschillende ontsluitingprincipes (raster-, lus-, cul-
de-sac-(keerlus), boom- en of vorkontsluiting). Door de duidelijke en eenduidige 
stedenbouwkundige structuur is de oriëntatie en de vindbaarheid van de bestemmingen 
goed. Er is functioneel een duidelijk onderscheid tussen de hoofdroutes, buurtontsluiting en 
woonstraten.  
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Scheiding van verkeer vindt in het plangebied op beperkte schaal plaats; fietspaden zijn in 
het plangebied dan ook beperkt aanwezig. De structuur voor de fiets is dus grotendeels gelijk 
aan de structuur voor het autoverkeer. De aangelegde fietsroute langs de lightrailverbinding 
is een officiële fietsvoorziening. Daarnaast is een fietspad aanwezig tussen de rotonde 
Nobellaan/Noordweg en Oostlaan, langs de Nootdorpseweg. 

Een ander aspect betreft de aansluiting van Noord met zijn omgeving. Aan de oostzijde is het 
plangebied afgesloten voor doorgaand verkeer door de aanwezigheid van de 
lightrailverbinding. Een relatie met de andere zijde is wel aanwezig, maar is alleen te 
gebruiken door fietsers. Deze kunnen gebruik maken van het Molenpad. 
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Afbeelding 3: verkeersstructuur  

2.1.4  Groenstructuur 

Het plangebied wordt gekenmerkt door een sterke, parkachtige groenstructuur. Deze 
groenstructuur komt vooral naar voren rondom de middelhoogbouw. Ook buiten deze grote 
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openbare groengebieden is het groen in Pijnacker-Noord dominant aanwezig. In de 
woonomgeving is sprake van verschillende groeninrichting. De patiowoningen liggen door 
het vele privé-groen min of meer verscholen. In de deelgebieden met de eengezinswoningen 
dragen zowel de voortuinen als de parkachtig ingerichte pleintjes bij aan het groene karakter. 
Ten noorden, net buiten het plangebied, ligt het Balijbos. Het groen is hier dominant 
aanwezig.  

Het plangebied is op te delen in twee delen: het lage Noord en het hoge Noord. De dijk 
hiertussen valt echter niet op. Langs de Groen van Prinstererlaan en de Nobellaan is het 
hoogteverschil waarneembaar. Wat betreft het inrichtingsniveau is er weinig tot geen 
verschil tussen hoog en laag.  

Brede grasbermen met afwisselende bomenrijen langs beschoeide vaarten bepalen het beeld 
in Pijnacker-Noord. Incidenteel zijn langs de oevers van de vaarten wat verruigde plekken 
ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is de bosachtige strook langs het Wilgenhof. Tussen de 
woningblokken ligt veel snippergroen. 
Het groen tussen de flats langs de Thorbeckelaan heeft een parkachtig karakter waarin 
parkeervakken en stenige speelplekken zijn opgenomen. Omdat de flatbewoners een eigen 
tuin missen, is een groene verblijfsruimte in de nabijheid van de flats van bijzondere waarde. 
De speelplekken zijn kaal en worden matig benut. Er zijn hier en daar wel trapveldjes te 
vinden, maar deze zijn vaak sterk verouderd. De situatie rondom het gemaal (Troelstralaan) 
is parkachtig. 

2.1.5  Water in de wijk 

Het water in de wijk heeft een structurerende werking. Het neemt een belangrijke plaats in 
als begeleiding van de routes en als verlevendiging en verfraaiing van het groen (zie 
afbeelding: groen en waterstructuur). Het vormt zowel een begrenzing van als een koppeling 
tussen de verschillende deelgebieden. De begeleiding van een route is optimaal voor het 
langzaam verkeer en dan met name voor de voetgangers. Door de lange lijnen in de structuur 
van de wijk, die door de waterlopen worden ondersteund, ontstaan op verschillende plaatsen 
in de wijk doorzichten naar het buitengebied. Deze doorzichten vergroten het open en weidse 
karakter van het plangebied. 

2.2  Functionele structuur 

2.2.1  Wonen 

In Pijnacker-Noord bestaat de woningvoorraad voornamelijk uit eengezinswoningen en 
gestapelde woningen.  
Zoals uit de historische schets is gebleken heeft Pijnacker-Noord eind jaren zestig in een 
tijdbestek van enkele jaren zijn huidige vorm gekregen. Over het algemeen kan worden 
geconstateerd dat de algemene onderhoudsstaat van de woningen redelijk tot goed is. 
In het gebied Pijnacker-Noord wonen circa 4.100 inwoners. Pijnacker-Noord heeft een 
bevolking met een multiculturele samenstelling en een relatief groot aandeel ouderen. De 
wijk heeft een hoog aandeel sociale woningbouw in diverse woontypologieën. 
Momenteel maken de gemeente en Rondom Wonen zich sterk om Pijnacker-Noord vitaal en 
leefbaar te houden.  
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2.2.2  Voorzieningen 

Pijnacker-Noord kent een aantal voorzieningen die wat verzorgingsniveau betreft de wijk 
overstijgt. Het gaat hierbij met name om: 

 uitvaartcentrum; 
 creatief centrum, De Acker / De Poort; 
 bejaardentehuis, de Schakelaar; 
 gezondheidscentrum. 

Het merendeel van de voorzieningen waarvan gebruik wordt gemaakt ligt buiten het 
plangebied. In het centrumgebied van Pijnacker zijn de meeste winkelvestigingen voor de 
dagelijkse levensbehoefte gevestigd. De detailhandel in Pijnacker-Noord is beperkt van 
omvang. Vanwege de nabijheid van het centrumgebied van Pijnacker blijven de 
winkelvestigingen in het plangebied beperkt tot onder andere een buurtsupermarkt aan de 
Nobellaan en enkele andere winkels aan de Meidoornlaan.  

Binnen het plangebied zijn drie basisscholen aanwezig. De christelijke basisschool Willem-
Alexander is gesitueerd aan de Groen van Prinstererlaan. Verder zijn er nog twee 
basisscholen gevestigd aan de Acacialaan: openbare basisschool Berkenhof (dislocatie van de 
Tweemaster) en Rooms Katholieke basisschool St. Joseph.  

Op het gebied van de gezondheidszorg zijn in het plangebied verschillende voorzieningen 
aanwezig . Daarnaast ligt nabij het plangebied het gezondheidscentrum waar verschillende 
voorzieningen in zijn gevestigd, zoals de Stichting Maatzorg, wijkverpleging, bloedprikken, 
Fysiotherapie, Orthopedie, tandarts, trombosedienst en specialisten (longarts, internist en 
een huisarts). 
Het plangebied wordt bediend door twee openbaar vervoer voorzieningen. 
De lightrailverbinding (RandstadRail) Den Haag - Pijnacker - Rotterdam, loopt door de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp met twee haltes in Pijnacker. Daarnaast loopt door het 
plangebied een busverbinding. 

2.2.3  Werken 

In het plangebied bevindt zich van oudsher een aantal bedrijfsmatige activiteiten. Deze 
waren oorspronkelijk geconcentreerd in het historisch lint langs de Noordweg. De 
activiteiten in de wijk variëren van bedrijfsmatige activiteiten in of rond de woning tot een 
bedrijfsvestiging. De activiteiten in de woningen betreffen onder andere een atelier en een 
pedicure. Dit soort activiteiten worden verspreid over de wijk aangetroffen.  
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2.3  Milieuaspecten 

2.3.1  Bedrijvigheid binnen het plangebied 

Op basis van een overzicht van bedrijfsactiviteiten binnen een plangebied kunnen bedrijven 
ingedeeld worden in milieucategorieen zoals opgenomen in de V.N.G.-uitgave 'Bedrijven en 
milieuzonering' uit 2009. Deze lijst koppelt de milieufactoren geluid, stank, stof en gevaar 
van een bedrijf aan de aan te houden afstand tot woonbebouwing. Deze afstanden zijn niet 
als algemene norm hanteerbaar maar geven een indicatie van de mate van hinder van 
bedrijven. In het kader van de afgifte van de eventueel benodigde milieuvergunning worden 
indien nodig aanvullende eisen gesteld aan de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf om 
de hinder voor de nabijgelegen woningen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. De 
fijnere afstemming van de milieugevolgen voor de woonomgeving wordt derhalve geregeld in 
de milieuwetgeving. 
Daarnaast zal een meer gebiedsgericht milieubeleid ten uitvoer worden gebracht. Dit 
betekent dat bij het verstrekken van milieuvergunningen rekening zal worden gehouden met 
de omgeving van het bedrijf, en dat de voorschriften in de milieuvergunning en eventuele 
nadere eisen hierop zullen worden afgestemd. 

Binnen het plangebied zijn vijf nutsgebouwen aanwezig die specifiek zijn bestemd als bedrijf. 

2.3.2  Bedrijvigheid buiten het plangebied 

Aan de westzijde van het plangebied bevindt zich een kassengebied. Ten opzichte van deze 
kassen dient over het algemeen, zoals ook geldt voor deze situatie, een afstand van 25m in 
acht te worden genomen.  
Aan de oostzijde van het plangebied bevindt zich op een afstand van 200m (ter hoogte van de 
Vuurdoornlaan) het bedrijventerrein de Boezem. De ligging van dit bedrijventerrein heeft 
geen nadelige consequenties voor de ruimtelijke ontwikkeling en het ruimtelijk beheer van 
Pijnacker-Noord. 
Aan de zuidwestzijde van het plangebied (omgeving Hazelaarplein) en aan de zuidzijde 
(Oostlaan / centrumgebied) treft men enkele kleinschalige kantoren en bedrijven, die vallen 
in de milieucategorieën 1 of 2. In de bebouwde kom wordt, in een woonbuurt over het 
algemeen, de milieucategorieën 1 en 2 als aanvaardbaar beschouwd, met een gewenste 
afstand tot woonbebouwing van 30m. Voorzover bij dergelijke kleinschalige bedrijvigheid 
van 'hinder' gesproken kan worden blijft deze over het algemeen tot een aanvaardbaar 
minimum beperkt.  

2.3.3  Kabels en leidingen 

Uit inventarisatie blijkt dat door het plangebied geen kabels of leidingen lopen die speciale 
aandacht behoeven in het kader van dit bestemmingsplan. Het straalpad dat over de kern 
van Pijnacker loopt, valt net buiten het plangebied. In dit bestemmingsplan hoeft daarmee 
geen rekening te worden gehouden. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1  Rijksbeleid 

3.1.1  Nota Ruimte 

In de Nota Ruimte staan de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. 
Deze nota gaat in op vraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 
2030. Het motto van de Nota is: "decentraal wat kan, centraal wat moet".  

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om een duurzame en op efficiënte wijze 
ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies, de leefbaarheid van 
Nederland te waarborgen en te vergroten en de ruimtelijke kwaliteit van stad en platteland te 
verbeteren. Hierbij wordt speciale aandacht geschonken aan het scheppen van de juiste 
condities voor het toepassen van ontwikkelingsplanologie. 

Specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier algemene doelen: 

 versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;  
 bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;  
 borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
 borging van de veiligheid. 

Ontwerp structuurvisie Infrastructuur en Milieu en de AMvB Ruimte 
Momenteel heeft het rijk de structuurvisie "Infrastructuur en ruimte" in ontwikkeling. Hierin 
worden de beleidsdoelstellingen voor ruimtelijke opgaven van nationaal belang verwoord. De 
juridische doorvertaling (normstelling) in provinciale inpassingsplannen en gemeentelijke 
bestemmingsplannen vindt plaats in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(Barro), ook wel bekend als de AMvB Ruimte. Het Barro is op 22 augustus 2011 vastgesteld. 
Aangezien zowel de structuurvisie Infrastructuur en ruimte als de AMvB Ruimte nog niet in 
werking zijn getreden, wordt vooralsnog uitgegaan van het beleid, zoals is opgenomen in de 
Nota Ruimte. 

3.2  Provinciaal beleid 

3.2.1  Provinciale structuurvisie; Visie op Zuid-Holland, ontwikkelen met 
schaarse ruimte 

Op basis van de Wro moeten gemeenten, provincies en rijk hun beleid neerleggen in één of 
meer structuurvisies. Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft ervoor gekozen één 
integrale ruimtelijke structuurvisie voor Zuid-Holland te ontwikkelen. Het uitgangspunt is 
“lokaal wat kan, provinciaal wat moet”. In de provinciale structuurvisie geeft de provincie 
aan wat zij als provinciaal belang beschouwt en hoe zij daarop wil gaan sturen. De ontwerp 
structuurvisie is op 3 november 2009 door GS vastgesteld. Provinciale Staten hebben het 
stuk 2 juli 2010 vastgesteld.  

De provinciale structuurvisie bevat het ruimtelijk beleid tot 2020 met een doorkijk naar 
2040. Het accent ligt op sturing vooraf en sturing op kwaliteit. 
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Het beleid gaat in op verschillende provinciale belangen. Van belang voor het plan is de 
bundeling van verstedelijking, infrastructuur, voorzieningen en economische activiteiten 
gericht op concentratie en functieafstemming (knopen- en locatiebeleid). Verder dient 
kansrijke en innovatieve binnenstedelijke verdichting plaats te vinden, vooral rond openbaar 
vervoerknooppunten. Ook is de opvang van de bevolkingsgroei in het Groene Hart en de 
Delta in regionale, goed ontsloten kernen en daartoe aangewezen relatief verstedelijkte zones 
belangrijk. 

3.2.2  Provinciale verordening 

Om het provinciale ruimtelijke belang, zoals beschreven in de provinciale structuurvisie, te 
kunnen uitvoeren is, onder meer, de provinciale verordening opgesteld. In de provinciale 
verordening zijn de zaken die generiek van aard zijn (relevant voor alle gemeenten of een 
bepaalde groep gemeenten) en in eerste instantie vooral een werend of beperkend karakter 
hebben vastgelegd. De provincie acht de borging hiervan van groot belang. Tevens zijn de 
nationale belangen zoals vastgelegd in de AMvB Ruimte ook in de provinciale verordening 
opgenomen ten behoeve van een doorwerking in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 

In de verordening zijn regels opgesteld over de inhoud van bestemmingsplannen en de 
inhoud van de toelichting van bestemmingsplannen. De verordening heeft betrekking op een 
beperkt aantal onderwerpen. Het betreft onder meer aspecten als: bebouwingscontouren, 
EHS, bedrijventerreinen et cetera. 

Conform de provinciale verordening dient nieuwbouw van stedelijke functies plaats te 
vinden binnen de bebouwingscontour. Daarnaast zijn de onderwerpen archeologie en 
waterkeringen relevant. De bescherming van verwachte archeologische waarden dienen op 
basis van het bestemmingsplan gewaarborgd te zijn. Hetzelfde geldt voor het vastleggen van 
de waterkerende functie in het bestemmingsplan. Voor het overige worden er vanuit de 
provinciale verordening geen randvoorwaarden gesteld aan de voorgenomen ontwikkelingen. 

3.2.3  Woonvisie Zuid-Holland 2005-2014 

In 2005 heeft de provincie haar Woonvisie tot 2015 gepresenteerd. In deze Woonvisie geeft 
de provincie aan wat haar woonbeleid is voor de jaren 2005-2014. De Woonvisie is gebaseerd 
op de eerder vermelde Nota ‘Mensen, Wensen, Wonen’. In de visie wordt extra nadruk gelegd 
op het aanbieden voor passende woningen aan verschillende doelgroepen. Hierbij wordt een 
aantal ‘kwalitatieve accenten’ uitgelicht. De provincie streeft naar: 

1. 50% van de nieuwe woningbehoefte realiseren door middel van verdichting en/of 
inbreiding; 

2. handhaven van de bestaande sociale voorraad van ongeveer 30% van de totale 
woningvoorraad; 

3. aandacht voor de realisatie van seniorenwoningen; ook om woningen voor starters en 
doorstromers vrij te maken; 

4. differentiatie van stedelijke woonmilieus; 
5. aandacht voor de bouw van woningen in het dure landelijke segment. 

In dit bestemmingsplan vindt op verschillende locaties woningbouw plaats. Het betreft 
allemaal inbreidingslocaties. De geplande woningbouwprogramma's voor de locaties zijn met 
name toegespitst op seniorenwoningen en woningen voor jongeren. Daarnaast bestaat het 
programma uit huur- en koopwoningen in meerdere segmenten. Geconcludeerd kan worden 
dat dit bestemmingsplan aansluit bij de uitgangspunten uit de Woonvisie Zuid-Holland. 
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De provincie Zuid-Holland is momenteel bezig met het opstellen van een nieuwe woonvisie 
voor de periode van 2011-2020, omdat deze nieuwe visie nog niet is vastgesteld wordt 
vooralsnog uitgegaan van de woonvisie voor de periode van 2005-2014. Overigens wil de 
provincie met de nieuwe woonvisie inspelen op de laatste ontwikkelingen en trends op de 
woningmarkt. 

3.3  Regionaal beleid 

3.3.1  Regionaal Structuurplan Haaglanden 

Het Regionaal Structuurplan Haaglanden is vastgesteld op 16 april 2008, met een visie 
gericht op 2020. De ambitie die het Stadsgewest en de aangesloten gemeenten in het 
Regionaal Structuurplan leggen, is dat Haaglanden zich verder ontwikkelt als een regio van 
internationale allure, die een duurzame kwaliteit van leven biedt door een veilige, schone en 
aantrekkelijke woon- en leefomgeving en een sterke sociale structuur. De ruimtelijke 
kwaliteit in Haaglanden moet beter en duurzamer worden om ook op lange termijn een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat en een aantrekkelijke woonomgeving te blijven bieden. 
In de centrale schakelzone van Haaglanden komen opgaven op het gebied van 
bereikbaarheid, groen en verstedelijking bij elkaar. De volgende opgaven zijn hier aan 
gekoppeld: 

 het behoud en de ontwikkeling van een robuust groen raamwerk van duinen, weiden, 
landgoederen, parken, recreatiegebieden en hun onderlinge verbindingen; 

 de aantrekkelijkheid van het groen voor mens en dier moet aanzienlijk verbeteren. 
Investeringen in parklandschappen, vooral op de overgang van stad naar land, vergroten 
de toegankelijkheid van de groengebieden en deze bestand maken tegen de ruimtedruk 
vanuit omliggende steden; 

 wil er voldoende ruimte overblijven voor groene functies, waterberging en glastuinbouw, 
dan is de ruimte voor nieuwe woongebieden, kantoorlocaties en bedrijventerreinen 
schaars. Dat maakt een creatief en innovatief ruimtegebruik in een gestapelde vorm 
noodzakelijk. 

3.4  Gemeentelijk beleid 

3.4.1  PIT! Structuurvisie Pijnacker-Nootdorp 2009 

Pijnacker-Nootdorp ontstond op 1 januari 2002. In het daarop volgende jaar is het pit! 
project opgestart om tot een visie op de toekomst te komen voor deze nieuwe gemeente. In 
februari 2005 is het project integrale toekomstvisie afgerond en door de gemeenteraad 
goedgekeurd. De toekomstvisie bestaat uit drie deelplannen: 

1. in de Strategische hoofdlijnen wordt de algemene richting gegeven voor de toekomst en 
de keuzes die daarmee gemoeid zijn; 

2. in de Structuurschets 2015 wordt een beeld gegeven van Pijnacker-Nootdorp over de 
komende 20 jaar; 

3. in het Uitvoeringsplan 2010 worden de keuzes uitgewerkt in een concreet programma. 
Dit alles heeft geleid tot de Nota Integrale Toekomstvisie, waarin de drie documenten 
zijn geïntegreerd. De pit! toekomstvisie is in februari 2005 door de gemeenteraad 
vastgesteld. Hiermee is de lijn uitgezet voor het beleid op vele thema's, zoals groen, 
recreatie, wonen, economie en voorzieningen. 
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Met de Strategische hoofdlijnen is de algemene richting voor de toekomst uitgezet en zijn per 
thema de keuzes weergegeven die daarmee de komende jaren gemoeid zijn. De strategische 
hoofdlijnen zijn uitspraken op termijn die met de hedendaagse kennis zijn vertaald naar een 
ruimtelijk beeld van de toekomst tot na 2025. Het Structuurbeeld Pijnacker-Nootdorp anno 
2009 geeft de structuuropzet op de lange termijn weer. Het structuurbeeld toont veel 
overeenkomsten met de Structuurschets 2025 uit de Nota Integrale Toekomstvisie uit 2005, 
zij het dat in het structuurbeeld het nieuwe vastgestelde beleid is verwerkt. 

In een uitvoeringsparagraaf zijn het structuurbeeld en de keuzes uit de strategische 
hoofdlijnen uitgewerkt in een concreet programma voor de komende jaren. Met het geheel: 
Strategische Hoofdlijnen, Structuurbeeld en de Uitvoeringsparagraaf is het bestuurlijk kader 
geformuleerd voor de ontwikkeling van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de komende 
jaren. 

Voor de bestaande woonwijken is het uitgangpunt hierin dat wijken leefbaar blijven door de 
wijkgerichte aanpak. Dit wordt uitgewerkt in een wijkvisie om geclusterde renovatie en 
onderhoud, strategisch voorraadbeheer en condities te scheppen voor een goed woonmilieu 
(wonen tussen glas, groen en steden). Voor Pijnacker-Noord is als uitgangspunt genoemd dat 
de wijk de eerste wijk is die aan een stedelijke vernieuwingsslag toe is. Dit betekent het 
toevoegen van kwaliteit in zowel de openbare ruimte als de woningen conform de huidige 
eisen. 

3.4.2  Groen en water  

De kwaliteit van de openbare ruimte en het aanzien van de gemeente wordt steeds 
belangrijker bij de keuze voor wonen, werken en recreëren. De ruimte dient voortdurend te 
worden aangepast aan de eisen van de tijd, waarbij het ruimtebeslag van verkeer, wonen en 
werken diep op de openbare groenstructuur ingrijpt. Daarnaast is de inrichting aan 'slijtage' 
onderhevig. Binnen de gemeente Pijnacker moeten ten aanzien van inrichting, beheer en 
onderhoud van het openbare groen beslissingen worden genomen.  

De gemeente heeft als doel de karakteristieke, ruimtelijke, functionele, landschappelijke en 
ecologische kwaliteitskenmerken van het groen in de gebouwde omgeving te behouden en te 
versterken.  

3.4.3  Mobiliteitsplan 

Het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente is beschreven in het Mobiliteitsplan 
Pijnacker- Nootdorp. Het beleidsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 29 september 
2005. 
Het Mobiliteitsplan bestaat uit twee producten: 

 Beleidsplan Mobiliteit: het mobiliteitsbeleid tot 2010 en een visie op het beleid tussen 
2010 en 2025; 

 Uitvoeringsprogramma Mobiliteit: de te nemen maatregelen tot en met 2010 en een 
doorkijk voor de periode na 2010. 

Kernpunten zijn: 

 snelle afvoer van het autoverkeer naar bestaande en nieuwe randwegen; 
 dorpskernen duurzaam veilig inrichten, zo veel mogelijk als aaneengesloten 

verblijfsgebied (30 km/uur); 
 nieuwbouwlocaties tijdig ontsluiten voor alle vervoersoorten; 
 de kwaliteit van het fietsnetwerk heeft een hoge prioriteit; 
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 hoogwaardig openbaar vervoer en goede bereikbaarheid van de haltes; 
 schaarse parkeerruimte eerlijk verdelen door middel van een sturend beleid. 

3.4.4  Beleidsplan Duurzaam Pijnacker-Nootdorp (november 2008) 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij aan de behoefte van de huidige generatie 
wordt voldaan zonder dat daardoor de mogelijkheden van de toekomstige generaties wordt 
verminderd. 
De gemeente geeft in haar visie aan dat het gaat om de samenhang tussen economische, 
sociaal-culturele en ecologische aspecten ter voorkoming van afwenteling van ongewenste 
effecten naar andere beleidsvelden en/ of naar de toekomst en om het integreren van het 
beleid voor die aspecten. Pijnacker-Nootdorp wil een klimaatbestendige en duurzame 
gemeente zijn waar personen, huishoudens en bedrijven zich kunnen ontplooien, zonder 
afwenteling op andere mensen, regio's of volgende generaties en dat recht wordt gedaan aan 
de lokale flora en fauna en de onderlinge samenhang daarvan.  
De gemeente wil krachtig inzetten op de volgende speerpunten: 

 Duurzaam bouwen. 
 Een energiebewust Pijnacker-Nootdorp. 
 Een groene en natuurlijke gemeente. 
 Een gezond leefmilieu. 
 Duurzaam inkopen. 
 Mobiliteit. 

Klimaat en energie 
De gemeente wil voldoen aan de doelen die gesteld zijn in het 'Klimaatakkoord Gemeenten 
en Rijk 2007 - 2011' te weten: 

 Jaarlijks 2% energiebesparing bereiken. 
 20% duurzame energie in 2020. 
 30% reductie van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990. 

Groen en ecologie 
De gemeente streeft ernaar in 2013 de Groenblauwe Slinger en de Groenzone gerealiseerd te 
hebben. Zij streven ernaar het kenmerkende landschap voor hun omgeving zoveel mogelijk 
in stand te houden. Het belang van een ecologisch netwerk in Pijnacker-Nootdorp is 
onderstreept in de 'Ecologische kaart gemeente Pijnacker-Nootdorp'. De gemeente wil 
tenminste 60 m²  groen per huishouden binnen de bebouwde kom behouden. De 
mogelijkheid van een vorm van herplantverplichting / compensatieplicht voor bomen wordt 
verkend door de gemeente. 

Water 
Pijnacker-Nootdorp werkt aan de uitvoering van het beleidskader voor 100% 
natuurvriendelijke oevers, tenzij dat door omstandigheden niet mogelijk is. De gemeente wil 
die gebieden afkoppelen waar het een essentiële bijdrage levert aan een verbetering van de 
waterkwaliteit. Alle nieuwbouwwijken worden afgekoppeld, en bestaande wijken worden 
fasegewijs afgekoppeld.  

Duurzaam bouwen/leefomgeving 
Duurzaam bouwen is de praktijk om met behulp van milieuvriendelijke materialen 
gebouwen met een hoge woonkwaliteit en een gezond binnenmilieu te realiseren, die een laag 
energie- en waterverbruik kennen. Met duurzaam bouwen wordt meegewerkt aan 
klimaatdoelstellingen en CO2 reductie. Duurzaam bouwen betekent ook dat zowel bouw als 
sloop weinig - en dan nog grotendeels herbruikbaar - afval opleveren. De gemeente heeft de 
ambitie 'duurzaam bouwen' een flinke impuls te geven. 
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Duurzaam ondernemen/inkopen 
Pijnacker-Nootdorp wil met haar eigen duurzaam inkoopbeleid een voorbeeldrol vervullen 
voor haar inwoners, bedrijven en instellingen. De resultaten hiervan worden gedeeld met 
inwoners en bedrijven met het doel dat het voorbeeld van de gemeente wordt overgenomen. 

Verkeer en mobiliteit. 
Mobiliteit is een randvoorwaarde voor de moderne netwerksamenleving waar de gemeente 
naar toe wil groeien. Bedrijven, bewoners en bezoekers moeten met de gebruikelijke 
vervoerswijzen op een snelle, veilige en leefbare wijze in, van en naar de gemeente kunnen 
reizen. 
Het mobiliteitsbeleid van de gemeente is erop gericht het aandeel autoverplaatsingen te 
verlagen ten gunste van de vervoerswijzen fiets, lopen en openbaar vervoer. 

Borging in de organisatie 
Om de beleidsdoelen om te zetten in acties, en om verduurzaming te verankeren in de 
organisatie moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. De instrumenten 
hiervoor zijn: 

 Randvoorwaarden in de vroege voorfase, een startnotitie of overeenkomst.(dit wordt 
opgesteld) 

 Criteria en condities op uitvoeringsniveau. 
 Duurzaamheidstoets in het besluitvormingsproces. 
 Monitoring en evaluatie. 
 Communicatie. 

3.4.5  Welstandsnota 

In de Woningwet is vastgelegd voor welke bouwwerkzaamheden een vergunning nodig is. Bij 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is bepaald welke bouwwerken vergunningsvrij zijn 
en voor welke bouwwerken een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Alle 
vergunningplichtige bouwwerken dienen in principe te worden getoetst aan welstandseisen. 
Ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in juni 2004 voor haar grondgebied een 
Welstandsnota opgesteld.  Deze is gewijzigd in december 2007. 
Op basis van overeenkomsten in functionele, stedenbouwkundige en/of architectonische 
kenmerken heeft de gemeente eenentwintig deelgebieden onderscheiden. Per 
welstandsgebied is een samenhangend beoordelingskader opgesteld, waarin de volgende 
onderdelen aan de orde komen: 

 korte beschrijving van het gebied; 
 samenvatting van het beleid; 
 aanvullende beleidsinstrumenten; 
 voor het gebied geldende welstandsregime; 
 welstandscriteria. 

Pijnacker-Noord heeft twee gebiedsgerichte welstandsgebieden, te weten gebiedsindeling 1 
(dorpslinten) en gebiedsindeling 6: (Pijnacker-Noord). Het welstandsgebied 1 komt in 
Pijnacker-Noord alleen voor langs de historische Noordweg, het overige deel van Pijnacker-
Noord valt in welstandsgebied 6.  

3.4.6  Masterplan Pijnacker Noord 

Het Masterplan Pijnacker Noord is door de raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
vastgesteld op 29 juni 2006.  
Het masterplan biedt het afstemmingskader waarbinnen vernieuwing in de ruimtelijke 
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structuur zal plaatsvinden. Het doel is er zorg voor te dragen dat Pijnacker-Noord vitaal de 
toekomst tegemoet kan. Er is gezocht naar een mix, waarbij volkshuisvestelijke doelen en 
draagvlak met elkaar verenigd kunnen worden, binnen verantwoorde financiële kaders. Het 
masterplan is de basis voor het fysieke uitvoeringsprogramma. Hierin worden revitalisering, 
nieuwbouw en de aanpak van de openbare ruimte en het verkeer samengevat. Het 
masterplan vormt daarnaast de basis voor de herziening van het bestemmingsplan 
'Pijnacker-Noord'. 
De visie van het Masterplan is ondermeer gericht op het versterken van de ruimtelijke 
structuur. Bij het versterken van de ruimtelijke structuur gaat het voornamelijk om het 
herinrichten van de openbare ruimte: groen, water en wegen. Een kwalitatief hoogwaardige 
buitenruimte draagt bij aan een positieve beleving van de woonomgeving. 

De huidige woningvoorraad is niet toereikend voor een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling qua leeftijd en inkomenssamenstelling. Door woningen uit de 
bestaande voorraad geschikt te maken voor een bredere doelgroep en door woningtypen toe 
te voegen ontstaat er meer variatie. Deze verandering spreekt nieuwe doelgroepen aan, 
waardoor een proces van doorstroming in gang wordt gezet. 
Dit is cruciaal in de integrale aanpak van de herstructurering van Pijnacker-Noord.  

In het kader van dit bestemmingsplan worden meerdere inbreidingslocaties voorzien van een 
nieuwe passende bestemming. Voor deze inbreidingslocaties zijn plannen opgesteld die 
binnen de planperiode van 10 jaar van dit bestemmingsplan worden ontwikkeld. Bij het 
opstellen van de plannen voor deze inbreidingslocaties heeft het Masterplan als uitgangspunt 
gediend. Echter vanwege de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de woningmarkt, tussen 
het vaststellen van het Masterplan en het starten van dit bestemmingsplan, is bij de invulling 
van de inbreidingslocaties afgeweken van hetgeen in het Masterplan staat beschreven. 
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Hoofdstuk 4  Nieuwe ontwikkelingen 

4.1  Ontwikkelingen 

In dit bestemmingsplan worden voor enkele inbreidingslocaties nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk gemaakt. Het betreft vijf locaties waarvoor in dit bestemmingsplan directe 
bestemmingen worden opgenomen. Op afbeelding 4 is de ligging van de inbreidingslocaties 
weergegeven. Het gaat om de gebieden Stanislas 1, Stanislas 2, Berkhof en twee zones 
'Rondom Wonen' met bebouwing van respectievelijk vier lagen en patiowoningen langs de 
Thorbeckelaan. 

Afbeelding 4: ligging van de inbreidingslocaties in Pijnacker-Noord (Google Earth) 

Voor deze vijf locaties zijn de plannen dusdanig ver uitgewerkt dat er vanuit gegaan kan 
worden dat de plannen binnen de planperiode van 10 jaar van dit bestemmingsplan worden 
ontwikkeld.  

In de volgende paragrafen wordt in het kort stilgestaan bij de verschillende 
inbreidingslocatie. Per locatie wordt kort ingegaan op het programma van de ontwikkeling 
en de vormgeving en inpassing. Bij de beschrijving wordt ook de koppeling met het 
Masterplan dat voor Pijnacker-Noord is opgesteld gelegd.  
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4.1.1  Stanislas 1 

In het gebied van Stanislas 1 worden 94 appartementen gerealiseerd. Het zal hier gaan om  
huurappartementen en koopappartementen. Het is vooral de bedoeling om woningbouw te 
realiseren voor jongeren en senioren. 

In plaats van een multifunctionele accommodatie en een brede school die beschreven staan 
in het Masterplan, komen er naast de te handhaven St. Josephschool alleen appartementen. 
Deze worden ondergebracht in vier appartementengebouwen. Het eerste gebouw  is 
gepositioneerd tussen het appartementengebouw Acaciahof (aan de Acacialaan) en 
Meidoornlaan. Dit gebouw sluit qua massa en hoogte enerzijds aan bij de Acaciahof en 
anderzijds bij het seniorencomplex aan de andere kant van de Meidoornlaan. Dit gebouw 
wordt respectievelijk vier bouwlagen (aan de zijde van de acaciahof) en vijf bouwlagen hoog 
(aan de kant van de Meidoornlaan). Aan de zuidzijde ervan komt een parkeerterrein op 
maaiveld, die via de Meidoornlaan wordt ontsloten. Een onderdoorgang onder het gebouw, 
verbindt het parkeerterrein met de rest van het plangebied. 

De andere twee appartementengebouwen zijn urban villa's van elk vier lagen hoog. Parkeren 
vindt hier ook plaats op maaiveld op een parkeerterrein dat om de urban villa's heen is 
gesitueerd. De rooilijnen aan de Meidoornlaan en de bouwhoogten van de nieuwe gebouwen 
blijven gelijk aan die in het Masterplan. Alleen de algehele positionering van de gebouwen 
ten opzichte van het Masterplan is gewijzigd. Dit geeft echter geen verdere belemmeringen 
voor de omliggende bestaande bebouwing. De bewoners van de Acaciahof krijgen een vrijer 
uitzicht ten opzichte van de situatie uit het Masterplan. 

4.1.2  Stanislas 2 

Het Masterplan gaat voor de locatie Stanislas 2 uit van 31 dure twee-onder-eenkapwoningen 
of een kleiner aantal vrijstaande woningen. De raad van de gemeente Pijnacker Nootdorp 
heeft op 30 juni 2011 besloten geen MFA te realiseren in Pijnacker-Noord. Door het vervallen 
van de multifunctionele accommodatie op Stanislas 1, blijft de Willem Alexanderschool op 
Stanislas 2 dan ook behouden. Hierdoor wordt het gebied dat benut kan worden voor 
woningbouw kleiner. 

Gelet op de centrale ligging van het gebied in Pijnacker-Noord is de locatie van grote invloed 
op de beeldkwaliteit en beleving van verscheidenheid. Er is gekozen voor het realiseren van 
10 twee-onder-een-kapwoningen. De maximale bouwhoogte van deze woningen bestaat uit 
twee bouwlagen met kap, in overeenstemming met het Masterplan. De rooilijnen blijven ten 
opzichte van het Masterplan hetzelfde waardoor de inpassing van de inbreidingslocatie in het 
gebied optimaal blijft. 

4.1.3  Berkenhof 

De wijzigingen van de woningbouwprogramma's in de gebieden Stanislas 1 en Stanislas 2 
hebben er toe geleid dat in de Berkenhof ook wordt afgeweken van de oorspronkelijk 
gewenste invulling. De plannen voor de Berkenhof houden nu de realisatie in van 30 vrije 
sector woningen. De 30 woningen bestaan uit circa 18 grote eengezinswoningen langs de 
Goudenregensingel. Dit betreft twee blokken met rijwoningen. Aan de Berkenoord worden 12 
statige woningen gerealiseerd. Het is de bedoeling dat 4 van de 12 woningen vrijstaande 
woningen worden en de overige 8 twee-onder-één-kapwoningen. De woningen die 
ontwikkeld worden in het kader van de Berkenhof komen allemaal te koop in het duurdere 
segment. 
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De herenhuizen aan de Goudenregensingel worden drie lagen hoog. De grotere bouwhoogte 
ten opzichte van het Masterplan (twee lagen), heeft echter geen negatieve gevolgen voor de 
omgeving. Deze woningen liggen tegenover de locatie Stanislas 1, waar nieuwbouw wordt 
gerealiseerd en sprake is van een bestaande school. De voorkant van de herenhuizen is 
daarbij op het zuiden gericht, waardoor de schaduw van de woningen voornamelijk in de 
eigen achtertuin zal vallen. 

De vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen aan de kant van Berkenoord zullen bestaan 
uit twee lagen met kap. Dit is ook hoger dan de voorgestelde hoogte van de patiowoningen 
(twee lagen) uit het Masterplan. De grotere bouwhoogte heeft echter geen gevolgen voor de 
omgeving wat betreft bezonning. Het is wel zo dat de woningen in het nieuwe voorstel ten 
opzichte van de patiowoningen dichter bij de weg komen te staan. Het uitzicht van de 
bewoners van de bestaande patiowoningen aan park Berkenoord wordt hierdoor meer 
belemmerd dan de variant uit het Masterplan. Dit is aanvaardbaar, omdat er een royaal 
profiel blijft bestaan van een weg met langsparkeren aan één kant en aan weerszijden 
trottoirs en tuinen. 

4.1.4  Rondom Wonen 

De oorspronkelijke plannen van Rondom Wonen voor de locaties langs de Thorbeckelaan 
hielden de realisatie van 97 sociale huurappartementen in. 

Voor de verschillende locaties voor woningbouw langs de Thorbeckelaan heeft Rondom 
Wonen verschillende varianten uitgewerkt. Uit deze studies is voortgekomen dat de in dit 
plan aangedragen oplossingen voor de invulling van voornoemd gebied wenselijk is ten 
opzichte van hetgeen is aangehaald in het Masterplan. 

Aan de Thorbeckelaan Oost worden de twee bouwlagen die genoemd worden in het 
masterplan achterwege gelaten en wordt het geheel beperkt tot het (kleinere) deel van vier 
lagen. Het gaat hier om de zogenoemde urban villa's met elk een centraal gelegen portiek. Op 
deze wijze blijven de hoven afgesloten.  

Het is de bedoeling aan de Thorbeckelaan Noord patiowoningen in de vrije koopsector te 
realiseren. Dit in plaats van sociale huurappartementen in drie bouwblokken zoals 
aangegeven in het masterplan. Met de toevoeging van 14 patiowoningen wordt een grotere 
bijdrage geleverd aan de diversiteit van Pijnacker-Noord dan met extra sociale 
huurappartementen. In eerdere plannen waren deze woningen ten opzichte van de oude 
flatwoningen meer richting de Thorbeckelaan gepositioneerd. In de aangepaste plannen is er, 
vanaf de gevel gemeten, 14,5 m ruimte tot de straat. Deze ruimte wordt ingevuld in de vorm 
van 7 m tuin, 5 m 'groen' en 2,5 m trottoir. Hiermee is ten opzichte van de oude situatie nog 
steeds sprake van een groene invulling, zij het dat dit (deels) in de vorm van tuinen 
geschiedt. In de oude situatie was de afstand 16,5 m tot de straat. Hiermee komen de 
woningen 2 m meer in de richting van de Thorbeckelaan te liggen. In de oude situatie was 
sprake van een gevelafstand van 30 m. Deze wordt nu 28 m. De verschuiving van 2 m is 
hiermee, gelet op deze afstand, niet of nauwelijks waarneembaar.  

Er kunnen nu 66 woningen gerealiseerd worden in plaats van de 97 in het Masterplan. Met 
de resterende 52 sociale huurappartementen wordt daarbij in overwegende mate 
compensatie geboden voor 60 gesloopte huurwoningen.  
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Hoofdstuk 5  Milieu 

5.1  Geluidhinder 

5.1.1  Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. 
Op basis van deze wet dient bij het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te worden 
besteed aan het aspect 'geluid'. 
In de Wet geluidhinder is een zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen 
geregeld. Enerzijds betekent dit dat (geluids)eisen worden gesteld aan de milieubelastende 
functies, anderzijds betekent dit dat beperkingen worden opgelegd aan milieugevoelige 
functies. 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de geluidsaspecten met betrekking tot industrielawaai 
en wegverkeerslawaai. 

5.1.2  Wegverkeerslawaai 

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) dient een akoestisch onderzoek te worden 
uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai. Dit onderzoek moet aantonen of er door de 
uitbreiding sprake is van een reconstructiesituatie zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Op 
grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder hoofdstuk VI, afdeling 1 bevindt zich aan 
weerszijden van een weg een zone.  
De breedte van deze zone is afhankelijk van: 

 de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied; 
 het aantal rijstroken. 

In het stedelijke gebied worden twee typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden van 
de weg de volgende zonebreedtes: 

 wegen met één of twee rijstroken: 200 meter; 
 wegen met drie of meer rijstroken: 350 meter. 

In het buitenstedelijk gebied worden drie typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden 
van de weg de volgende zonebreedtes: 

 wegen met één of twee rijstroken: 250 meter; 
 wegen met drie of vier rijstroken: 400 meter; 
 wegen met vijf of meer rijstroken: 600 meter. 

De volgende wegen hebben op grond van artikel 74 Wgh geen zone: 

 wegen gelegen in een als woonerf aangeduid gebied; 
 wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. 

De verplichting tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek in relatie tot het opstellen van 
een bestemmingsplan geldt evenmin indien in dat bestemmingsplan geen mogelijkheden 
worden geboden voor het realiseren van nieuwe woningen en andere geluidgevoelige 
objecten (artikel 76, lid 4 Wgh). 
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Ontwikkelingen 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is bezig met voorzieningen te treffen om de toegestane 
snelheden op de wegen in Pijnacker-Noord te herzien. De inbreidingslocaties die middels dit 
bestemmingsplan een nieuwe invulling hebben gekregen, liggen na het herzien van de 
snelheden, allemaal langs wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. In het kader 
van de Wet geluidhinder is derhalve geen onderzoek noodzakelijk. Daarnaast is het de 
verwachting, gelet op het woonkarakter van Pijnacker-Noord, dat de geluidsbelasting niet 
leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

5.1.3  Spoorweglawaai 

Ten oosten van het plangebied loopt de Randstadrail Den Haag - Rotterdam. In het kader 
van het railverkeerslawaai komen de regels van de Wet geluidhinder in ieder geval aan de 
orde als er sprake is van: 

a. het bestemmen van gronden voor nieuwe woningbouw en andere geluidsgevoelige 
objecten (o.a. scholen, ziekenhuizen), 

b. het bestemmen van gronden voor de aanleg van nieuwe spoorwegen; 
c. bij de reconstructie van bestaande spoorwegen. 

Uit de gewijzigde zonekaart, behorende bij het Besluit geluidhinder spoorweglawaai blijkt 
dat de geluidzone voor het betreffende traject 100m is. Deze zone strekt zich over een 
beperkt deel van plangebied uit.  

Binnen de geluidzone wordt op basis van dit bestemmingsplan geen nieuwe woningbouw 
(situatie a) mogelijk gemaakt. Wel moet worden gekeken in hoeverre men rekening kan en 
dient te houden met de gevolgen van het RandstadRail-project (situatie b en/of c). Uit 
voorlopig onderzoek is echter gebleken dat, hoewel er een toename van het aantal 
treinbewegingen zal plaatsvinden, dit niet zal leiden tot een toename van het geluid. Dit komt 
voornamelijk door aanpassingen in het materieelgebruik. Er wordt wel geklaagd door 
bewoners over overlast.  

Ontwikkelingen 
De inbreidingslocaties zijn allemaal gelegen op meer dan 100 meter van de 
lightrailverbinding Den Haag - Rotterdam en liggen dus buiten de geluidzone van deze 
verbinding. In het kader van de inbreidingslocaties is onderzoek niet noodzakelijk.  

5.2  Luchtkwaliteit 

Sinds 2007 is de nieuwe Wet luchtkwaliteit in werking getreden. In deze wet zijn 
grenswaarden opgenomen die bindend zijn voor de overheid. In de wet wordt aangegeven 
dat bij uitoefening van bestuurlijke bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de 
luchtkwaliteit ten aanzien van een bepaalde luchtverontreinigende stof de betreffende 
grenswaarden in acht moeten worden genomen. Omdat grenswaarden bindend zijn, stellen 
ze beperkingen aan activiteiten waardoor overschrijding van de grenswaarden voor de 
buitenluchtkwaliteit geldt. De grenswaarden moeten derhalve worden betrokken bij de 
ruimtelijke planvorming (luchtparagraaf in bestemmingsplan). 

Bij ministeriële regeling (de regeling Niet in betekenende mate bijdragen) zijn categorieën 
van gevallen aangewezen, waarin (onder andere) het vaststellen van een bestemmingsplan in 
ieder geval niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Wanneer een 
ontwikkeling valt onder de categorieën van deze gevallen is het niet noodzakelijk 
luchtkwaliteitsonderzoek uit te voeren. 
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Vooralsnog geldt dat voor woningbouwlocaties voor maximaal 500 woningen (in geval van 
één ontsluitingsweg) of 1.000 woningen (in geval van twee ontsluitingswegen met een 
gelijkmatige verkeersverdeling) geen beoordeling op luchtkwaliteit meer hoeft plaats te 
vinden.  

Ontwikkelingen 
Dit bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard en staat enkele kleinschalige 
ontwikkelingen toe. De gemeente voert ieder jaar een inventarisatie uit van de luchtkwaliteit 
langs de wegen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Uit de meest recente inventarisatie is 
gebleken dat er geen sprake is van overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden. 

De ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt zijn dusdanig 
kleinschalig dat zij vallen onder de projecten die conform de Wet luchtkwaliteit 'niet in 
betekenende mate' bijdragen aan de luchtverontreiniging. Onderzoek naar luchtkwaliteit is 
derhalve niet noodzakelijk. Mochten er in de toekomst wel grootschalige nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt dan dient er naar het aspect luchtkwaliteit 
gekeken te worden. 

5.3  Externe veiligheid 

5.3.1  Inleiding 

Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er 
iets mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. De daaraan verbonden risico's moeten aanvaardbaar blijven. Binnen het onderwerp 
externe veiligheid worden twee normstellingen gehanteerd: 

 het Plaatsgebonden Risico (PR) stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting 
als gevolg van calamiteiten met gevaarlijke stoffen. Kwetsbare bebouwing is niet 
toegestaan binnen de zogenaamde 10-6 contour van het PR; 

 het Groepsrisico (GR) richt zich vooral op de te realiseren basisveiligheid voor burgers. 

In het kader van de externe veiligheid worden in hoofdzaak drie mogelijke risicobronnen 
onderscheiden: 

 Inrichtingen, waarin opslag en/of verwerking van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 
 Transportroutes, waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 
 Buisleidingen, waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 

De provincie Zuid-Holland eist in het provinciale beleid dat het bestemmingsplan inzicht 
geeft in de externe veiligheid. Daarom dient een paragraaf over externe veiligheid te worden 
opgenomen in het bestemmingsplan. 

5.3.2  Wettelijk kader 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 
Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan overheden die besluiten nemen over bedrijven die 
een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld 
chemische fabrieken, LPG-tankstations en spoorwegemplacementen waar goederentreinen 
met gevaarlijke stoffen rangeren. Deze bedrijven verrichten soms risicovolle activiteiten 
dichtbij (beperkt) kwetsbare objecten waaronder woningen, ziekenhuizen, scholen, winkels, 
horecagelegenheden en sporthallen. Hierdoor ontstaan risico’s voor mensen die in de buurt 
ervan wonen of werken. 
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Het besluit verplicht gemeenten en provincies bij het verlenen van omgevingsvergunningen 
en het maken van bestemmingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat woningen op een bepaalde afstand moeten staan van een bedrijf 
dat werkt met gevaarlijke stoffen. 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor 
De regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen over openbare wegen, 
water en spoorwegen is neergelegd in de circulaire “Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen” (cRNVGS). Deze circulaire kan worden beschouwd als voorloper van een eventuele 
wettelijke verankering van de risiconormen en is geldig tot uiterlijk 31 juli 2012. In 2012 
treedt het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) in werking.  
Hierin staan regels op het gebied van externe veiligheid voor de ruimtelijke inrichting rond 
wegen, waterwegen en spoorwegen met vervoer van gevaarlijke stoffen.  

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het Btev zijn de Basisnetten Weg en Water als 
bijlage bij de cRNVGS opgenomen. 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen 
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. 
Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond 
buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi). Daarmee zijn nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 
contour niet toegestaan. Ook is vastgesteld dat wanneer binnen het invloedsgebied van een 
buisleiding een ruimtelijk besluit wordt genomen, de verantwoordingsplicht van toepassing 
is. 

Het Bevb gaat uit van een belemmerde strook van 4 of 5 meter, afhankelijk van de werkdruk. 
Voor deze strook geldt een bouwverbod en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden. Net als bij het Bevi worden de 
risicoafstanden en rekenmethodiek die volgen uit het Bevb opgenomen in een regeling, de 
Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 

5.3.3  Risicovolle (bedrijf)sactiviteiten: 

In het plangebied bevinden zich geen risicobedrijven die onder het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi) vallen. In de nabijheid van het plangebied is een verkooppunt van 
vuurwerk gelegen (Westlaan 6) maar het plaatsgebonden risico ligt binnen de grenzen van 
deze inrichting. De afstand tot aan de grens van het plangebied bedraagt ruim 20 meter. De 
bestemming aldaar is 'tuin'. De dichtstbijzijnde bebouwing/woonbestemming binnen het 
plangebied ligt op ruim 30 meter gemeten vanaf het verkooppunt van vuurwerk.  
In de nabijheid van het plangebied ligt ook een gasdrukregel- en meetstation 
(Nootdorpseweg 63). Hiervoor geldt een veiligheidsafstand van 15 meter (er mag geen 
kwetsbaar object binnen die 15 meter aanwezig zijn/worden bestemd). De afstand tot aan de 
grens van het plangebied bedraagt bijna 17 meter. De bestemming aldaar is 'groen', daarna 
volgt een strook van ongeveer 17 meter welke bestemd is als 'verkeer en verblijfsgebied'. De 
dichtstbijzijnde bebouwing/woonbestemming binnen het plangebied ligt op ruim 40 meter 
gemeten vanaf het gasdrukregel- en meetstation. 
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5.3.4  Transport gevaarlijke stoffen 

Randstadrail Den Haag-Rotterdam 
De lightrailverbinding wordt niet gebruikt voor transport van gevaarlijke stoffen. Rondom de 
spoorbaan bevindt zich daarom geen risicocontour in het kader van externe veiligheid.  

Transport gevaarlijke stoffen over de weg 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp beschikt per 1 februari 2009 over een aangewezen 
wegennet voor routeplichtige stoffen op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Deze 
route voor gevaarlijk transport loopt niet door het plangebied of in de nabijheid van het 
plangebied.  

5.3.5  Buisleidingen 

Gasleiding 
Nabij het plangebied ligt een hogedrukaardgasleiding, Deze leiding komt vanuit 
noordwestelijke richting uit bij het gasdrukregel- en meetstation aan de Nootdorpseweg 63 
uit.  

Op grond van door de Gasunie vrijgegeven leidingeigenschappen (druk 40 bar, diameter 6') 
gelden de volgende veiligheidsafstanden: 

Gasunie aardgasleiding (40 bar, 6')* Afstand (m) 

Toetsingsafstand 20 m 

Bebouwingsafstand tot woonwijk, flatgebouw 
en categorie I 

4 m 

Bebouwingsafstand tot incidentele 
bebouwing en categorie II 

4 m 

Bebouwingsafstand tot alle overige 
bebouwing 

4m 

 
* Verklaring afstandseisen: 

 Afstand in meters betreft de kleinste afstand tussen het 'hart' van de leiding en de 
buitenzijde van een gebouw. 

 Toetsingsafstand is een zone waarbinnen de aard van de omgeving (bevolkingsdichtheid) 
moet worden nagegaan. Binnen de toetsingsafstand kunnen dodelijke slachtoffers vallen 
in geval van een calamiteit. Daarom dient het streven erop gericht te zijn ten minste de 
toetsingsafstand aan te houden van de leiding tot woonbebouwing of een bijzonder 
object. 

 Bebouwingsafstand moet in alle gevallen worden vrijgehouden van het genoemde type 
bebouwing:  
1. Categorie I:  betreft objecten met hoge infrastructurele waarde (bv. telefooncentrale) 

of verhoogd risico (bv. ondergrondse opslagtank) en objecten voor meer dan 50 
personen (bv. kantoren) of verminderd zelfredzamen (bv. verpleeginrichting).  

2. Categorie II: betreft hotels, kantoren en industriegebouwen die niet onder categorie I 
vallen en sporthallen, zwembaden en weidewinkels. 

3. Overige bebouwing: betreft alle bouwwerken, dus ook tuinhuisjes en schuurtjes. 
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Dus: 

 Tot 4m = moet volledig bebouwingsvrij blijven. 
 Tot 20m = zo min mogelijk woningen en zo ver mogelijk bij de leiding vandaan.  

De dichtstbijzijnde bebouwing binnen het plangebied ligt op ruim 40 meter gemeten vanaf 
het gasdrukregel- en meetstation.  

CO2 
In of nabij het plangebied zijn geen CO2-leidingen gelegen.  

K1K2K3-leidingen 
In of nabij het plangebied zijn geen K1K2K3-leidingen gelegen.  

5.3.6  Conclusie 

Gelet op de beschrijving van de verschillende risicobronnen die in het kader van dit 
bestemmingsplan relevant zijn, kan geconcludeerd worden dat het aspect externe veiligheid 
op dit moment geen belemmering vormt voor dit bestemmingsplan. 

Ontwikkelingen 
Daarnaast zijn de inbreidingslocaties die in dit bestemmingsplan een nieuwe invulling 
krijgen niet gelegen binnen de contouren van risicobronnen in het kader van de externe 
veiligheid. De voorgestelde ontwikkeling van de inbreidingslocaties wordt dan ook niet 
belemmerd door het aspect externe veiligheid. 

5.4  Bodemkwaliteit 

5.4.1  Bodembeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp 

Om de bodem voor langere tijd te willen gebruiken moeten we de bodem op de juiste manier 
benutten en beschermen. Naast het beschermen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit 
hecht de gemeente waarde aan de overige functionele bodemkwaliteiten. Onder functionele 
bodemkwaliteiten wordt verstaan de draagkwaliteit, informatiekwaliteit, regulatiekwaliteit 
en productiekwaliteit. Deze kwaliteiten hebben onder andere betrekking op warmte/koude 
opslag, cultuurhistorische betekenis, levende bodem of geothermische energie. Hoe de 
gemeente omgaat met de bodem is vastgelegd in de bodemnota. 

Het plangebied dat valt binnen het bestemmingsplan Pijnacker-Noord te Pijnacker, zoals 
weergegeven de plankaarten, valt binnen het gezoneerde gebied van de huidige 
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Pijnacker-Nootdorp (Syncera Milieu, B05A0364, 22 
december 2005). Op basis van beschikbare bodemkwaliteitsgegevens is per zone de diffuse 
milieuhygiënische bodemkwaliteit vastgesteld en in de bodemkwaliteitskaart opgenomen. 
Uit deze gegevens kunnen per zone de achtergrondwaarden van de opgenomen parameters 
worden bepaald. In het bodembeheerplan staat beschreven op welke wijze met grondverzet 
binnen en tussen zones van de bodemkwaliteitskaart moet worden omgegaan. Bij gebruik 
van niet-vormgegeven steenachtige bouwstoffen wordt aangesloten bij landelijke wet- en 
regelgeving. Voorafgaand (her)inrichting of bestemmingwijziging van een locatie en/of bij 
grondverzet inclusief het verwijderen grondgebonden objecten dient een historisch 
(bodem)onderzoek conform de vastgestelde norm te worden uitgevoerd om mogelijk 
bodembedreigende activiteiten te achterhalen (huidige norm: NVN-5725). In het kader van 
het historisch onderzoek zal minimaal een terreininspectie moeten worden uitgevoerd, een 
gesprek met de (voormalige) eigenaar/beheerder van de locatie moeten plaatsvinden, het 
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raadplegen historische kaarten en luchtfoto's, en een bezoek aan het gemeentearchief moeten 
worden gebracht (tenzij geen relevante informatie van de onderzoekslocatie bij de gemeente 
aanwezig is). Op basis van de beschikbare historische en/of milieuhygiënische 
(bodemkwaliteits)gegevens wordt bepaald of aanvullend asbest-, water- en/of 
bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd conform de vastgestelde norm (huidige norm: 
verkennend milieukundig bodemonderzoek: NEN-5740). Een locatie wordt als 
asbestverdacht beschouwd indien nu of in het verleden op de locatie verhardingen, 
(zintuiglijk) verdachte terreindelen aanwezig zijn of zijn geweest (bijvoorbeeld 
(puin)dammen, (puin)funderings- of ophooglagen, bodemvreemde materialen, etc.), en 
overige asbestgerelateerde of bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of hebben 
plaatsgevonden (bijvoorbeeld opstallen met golfplaten, beschoeiingen, etc.). Indien een 
locatie asbestverdacht kan worden beschouwd zal een asbestinventarisatie van de bodem 
conform de vastgestelde norm moeten worden uitgevoerd (huidige norm: NEN-5707). Indien 
asbestverdacht bouw- en/of sloopafval of (puin)granulaat worden aangetroffen. 

Ontwikkelingen 
Voor de locaties Stanislas 1 en 2 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis 
van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat: 

 de grond niet tot licht verontreinigd is met de onderzochte stoffen; 
 het grondwater matig tot sterk verontreinigd is met arseen. Volgens provinciaal beleid 

wordt aanvullend onderzoek en/of sanerende maatregelen niet noodzakelijk geacht, 
omdat in de vaste fase van de bodem ter plaatse van het grondwater, geen 
verontreiniging met arseen aangetroffen is; 

 Visueel zowel op het maaiveld als in het opgeboorde materiaal geen asbestverdachte 
materialen zijn aangetroffen; 

 gezien de onbekende ligging van sommige (voormalige) brandstoftanks, deze tijdens het 
onderzoek niet zijn onderzocht.  

Vanwege het niet kunnen traceren van de nog mogelijk aanwezige brandstoftanks is het 
noodzakelijk om tijdens de werkzaamheden extra alert te zijn op de mogelijke aanwezigheid 
van brandstoftanks.  

Gelet op de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de milieuhygienische 
bodemkwaliteit op de locaties Stanislas 1 en 2 geschikt is voor het beoogde gebruik. Indien 
tijdens graafwerkzaamheden gestuit wordt op bodemvreemde bijmengingen, dienen deze 
apart te worden ontgraven en in depot te worden gezet om verwerkingsmogelijkheden vast te 
kunnen stellen. Voor de mogelijkheden en voorwaarden voor afzet van deze grond binnen het 
beheergebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, is de gemeente bevoegd gezag.  

5.5  Bedrijvigheid  

Zoals werd geconstateerd in paragraaf 2.2.3 en 2.3 is er binnen het plangebied nauwelijks 
sprake van vestiging van enige noemenswaardige bedrijvigheid. 

Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen de invloedsfeer van de agrarische bedrijvigheid ten 
westen van het plangebied. Daarnaast zijn er enkele bedrijven in de omgeving van het 
Hazelaarsplein, de Noordweg en de Oostlaan gevestigd. Het betreft o.a. een Management 
bureau aan het Hazelaarsplein, enkele activiteiten in de horecabranche, enkele winkels, zoals 
een doe-het-zelf centrum, een fietsenwinkel, een bakker en een supermarkt. Verder zijn er 
ook enkele adviesbureaus en eetgelegenheden te vinden. Tot slot wordt ook het parochiehuis 
in het zuiden van het plangebied gebruikt voor horecadoeleinden. Het betreft hier echter 
allemaal bedrijven/activiteiten uit milieucategorie 1 of 2. Bedrijven uit categorie 1 en 2 
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hebben een dusdanige minimale milieubelasting op de omgeving dat zij in een 
woonomgeving aanvaardbaar worden geacht. De nabijheid van de bedrijvigheid leidt dan ook 
niet tot beperkingen in het kader van de Wet Milieuhinder voor de in het plangebied reeds 
aanwezige en dienovereenkomstig bestemde functies. 

Ontwikkelingen 
De inbreidingslocaties hebben allemaal betrekking op de realisatie van nieuwe woningen. 
Gelet op het feit dat woningen de status hebben van gevoelig/kwetsbaar object is het van 
belang om inzichtelijk te maken of de inbreidingslocaties gelegen zijn binnen 
hindercontouren van bedrijvigheid. Kijkend naar de 'bedrijvigheid' die in Pijnacker-Noord 
aanwezig is, kan geconcludeerd worden dat de nieuwe woningen geen onevenredige 
overlast/hinder zullen ondervinden van de reeds aanwezige functies in het plangebied. 

5.6  Water 

Ruimtelijke plannen worden in toenemende mate getoetst aan diverse waterstaatkundige 
aspecten, zoals waterafvoer en waterkwaliteit. In deze waterparagraaf wordt ingegaan op de 
waterhuishouding in het gebied. 

5.6.1  Waterbeleid 

Nationaal Waterplan 2009-2015 
Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de 4e Nota Waterhuishouding uit 1998 en hét 
rijksplan voor het waterbeleid in Nederland. Water krijgt een meer prominente rol bij de 
inrichting van Nederland. De beleidslijnen van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en het 
Nationaal bestuursakkoord Water, die inspelen op de verwachte klimaatsveranderingen, zijn 
een belangrijke impuls voor de koers van het nieuwe waterbeleid. Het hoofdthema is: 
Nederland, een veilige en leefbare delta, nu en in de toekomst. Belangrijke onderdelen van 
het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid en de 
Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water. 

Het Hoogheemraadschap van Delfland 
In juli 2008 is door het Hoogheemraadschap van Delfland de strategienota Keuzes maken, 
kansen benutten opgesteld. In deze nota formuleert het Hoogheemraadschap zijn visie en 
strategie om te komen tot een duurzaam waterbeheer in de periode 2010 - 2015, met een 
doorkijk naar 2025. De Strategienota vormt de basis voor het opstellen van het nieuwe 
waterbeheerplan. 
Delfland heeft de zorg voor veilige dijken, het vasthouden, bergen en afvoeren van 
oppervlaktewater, een goed beheer van het grondwater, een chemisch en ecologisch goede 
waterkwaliteit, en het transporteren en zuiveren van afvalwater. 
Bij stedelijke vernieuwing wordt gestreefd naar duurzame bouwvormen. In het huidige 
plangebied worden nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Mochten deze zich voordoen 
dan dient het aspect water nader te worden onderzocht. Gedacht moet worden aan dingen, 
zoals: 

 kruipruimteloos bouwen; 
 gescheiden systemen van riolering en oppervlaktewater, waarbij het schone regenwater 

zal worden geïnfiltreerd in de bodem, of rechtstreeks worden afgevoerd naar het 
oppervlaktewater.  

Waterhuishoudkundig raamplan kern Pijnacker 
In 2006 is voor de kern Pijnacker een raamplan voor de waterhuishouding (Raamplan 
wateropgave Pijnacker 3 april 2006) opgesteld. In het raamplan wordt een voorstel voor de 
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waterhuishoudkundige inrichting opgesteld voor een groot gebied, dat verscheidene 
ruimtelijke plannen omvat. 
Het doel van het Waterhuishoudkundig raamplan is het ontwerpen van een goed 
functionerend, veilig en robuust watersysteem voor de kern Pijnacker dat voldoet aan de 
door Delfland opgelegde norm voor de waterberging. Tevens wordt in het raamplan de 
randvoorwaarden aangegeven voor verdere uitwerking van de waterhuishoudkundige 
inrichting van deelgebieden. 

5.6.2  Watertoets 

Algemeen 
Om te voorkomen dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen een negatief effect hebben op het 
watersysteem moet bij het opstellen van een bestemmingsplan een watertoets plaatsvinden. 
De watertoets is een proces waarbij vanaf het begin van de planvorming de verschillende 
wateraspecten worden beoordeeld op de gevolgen voor het watersysteem. 
Het doel van de watertoets is een betere en evenwichtige afstemming tussen waterbeheer 
(kwantiteit en kwaliteit) en ruimtelijke plannen. Wanneer knelpunten worden gesignaleerd, 
moeten alternatieve en/of compenserende maatregelen worden genomen in zowel de 
planontwikkeling als bij de uitvoering. Bij elk ruimtelijk plan gaat het Hoogheemraadschap 
van Delfland na of bestaande waterknelpunten kunnen worden opgelost en of er kansen zijn 
voor het realiseren van een veerkrachtiger, robuuster en veiliger watersysteem. 
In de waterparagraaf geeft de gemeente aan hoe invulling wordt gegeven aan het waterbeleid. 
Naast de effecten en maatregelen voor het watersysteem, worden ook het doorlopen van het 
proces en de gemaakte afspraken beschreven. Bovendien worden de resultaten van de 
watertoets vastgelegd in de waterparagraaf. 

Plangebied en type ruimtelijke ontwikkeling 
In dit bestemmingsplan Pijnacker-Noord is een gebied dat momenteel reeds overwegend als 
woningbouwgebied in gebruik is. Binnen het gebied bevinden zich vier inbreidingslocaties 
die momenteel bebouwd zijn maar worden herontwikkeld tot woningbouw. 

De huidige en toekomstige waterstaatkundige situatie 
Een tekort aan waterberging speelt vooral rondom de bebouwde kernen van Nootdorp, 
Pijnacker en Delfgauw. Meer waterberging is hier noodzakelijk omdat regenwater vanwege 
het groot aandeel verhard oppervlak direct afstroomt naar het oppervlaktewater en niet of 
nauwelijks kans krijgt om in de bodem te infiltreren. Een meer aaneengesloten gebied heeft 
vanuit waterbeheer voordelen. 

Bij de bebouwde kern van Pijnacker zijn erg veel peilverschillen. Hierdoor is het niet goed 
mogelijk onderlinge verbindingen te leggen. Hier wordt gezocht naar afzonderlijke 
oplossingen om waterberging te realiseren. Hierbij zijn de volgende kenmerken van belang: 

 Wateropgave wordt zo dicht mogelijk bij de kern opgepakt, compact op de plek waar het 
nodig is en in die gebieden waar er ruimte voor is (lokale waterberging); 

 Routegebonden recreatief gebruik (en daarmee verbinden van water) is minder 
belangrijk. Mogelijk is wel plaatselijk een combinatie met bepaalde recreatievormen; 

 Het gevolg van de kralenstructuur is dat door bepaalde verbindingen tussen 
waterbergingszones er minder mogelijkheden voor waterrecreatie zijn. 

Binnen het plangebied zijn weinig mogelijkheden om waterberging op te vangen. Extra 
berging kan gevonden worden in het er naastgelegen recreatiegebied 'Balij-Bieslandse Bos'. 

Veiligheid en waterkeringen 
Om de veiligheid te waarborgen dienen de waterkeringen beschermd te worden. Het 
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waarborgen van de veiligheid is een belangrijke taak van het Hoogheemraadschap van 
Delfland. Hiervoor moeten de waterkeringen aan de normen voldoen. In een waterparagraaf 
wordt dan ook aandacht besteed aan waterkeringen. 
Binnen het plangebied liggen geen primaire en/of andere waterkeringen (Zeewering en 
Delflandsedijk). Wel lopen er een aantal watergangen die een primaire functie hebben voor 
aan- en afvoer van water.  

Waterkwaliteit en ecologie 
Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
watersysteem en de ecologische condities daarvan. Daarom wordt in de waterparagraaf 
ingegaan op: 

1. de huidige watersysteemkwaliteit inclusief de ecologische toestand en de 
waterkwaliteitsdoelen voor het gebied; 

2. de verwachte effecten van nieuwe ontwikkelingen op de watersysteemkwaliteit en 
ecologie, alsmede voorgestelde maatregelen om de verontreiniging van oppervlaktewater 
te voorkomen, de watersysteemkwaliteit te verbeteren en de ecologie te beschermen en te 
behouden;  

3. de huidige situatie voor afvoer van hemelwater (riolering, afkoppelen) en de effecten van 
toekomstige ontwikkelingen hierop. 

Ad 1. Het Waterplan Pijnacker-Nootdorp is op 26 januari 2006 door de gemeenteraad 
vastgesteld. In dit plan zijn ook uitgangspunten opgenomen over de waterkwaliteit in relatie 
met de ecologische en recreatieve functies. Voor wat betreft de waterkwaliteitsdoelen worden 
geen negatieve effecten voorzien. Er wordt gestreefd naar het principe van geen 
achteruitgang zoals genoemd in de Kaderrichtlijn water. Op termijn kan het 
Hoogheemraadschap van Delfland vanuit de programma's Kaderrichtlijn Water en Ecologie 
concreet aanduiden welke ecologische waterkwaliteitsdoelen worden nagestreefd en wat deze 
concreet inhouden. Momenteel zijn deze nota's nog niet beschikbaar en kunnen derhalve dus 
ook nog niet worden betrokken bij deze waterparagraaf. 
Ad 2. In het gebied worden geen nieuwe, potentieel verontreinigende functies voorzien, die 
vanuit het oogpunt van waterkwaliteit bijzondere aandacht vragen.  

Afwatering en riolering 
Het type riolering binnen de gemeente is van belang voor het oppervlaktewater. Bij een 
gemengd riool, zoals nog voor komt in de oude kern van Pijnacker, wordt afvalwater en 
neerslag samen afgevoerd naar de rioolzuivering. Bij een extreme bui kan het water via 
overstorten in het oppervlaktewater terecht komen, waardoor dit ernstig verontreinigd kan 
raken. Het overige  
gebied van Pijnacker heeft echter grotendeels een gescheiden of verbeterd gescheiden 
rioolstelsel, waarbij alleen neerslag kan overstorten in de watergangen.  

De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt, overeenkomstig de afspraken uit het Waterplan 
Pijnacker-Nootdorp, aan het aansluiten van alle panden op de riolering. Daarbij wordt de 
verbrede zorgplicht ingevoerd en zullen vanaf 1 januari 2009 geen ongezuiverde lozingen, 
van zowel huishoudelijk afvalwater als bedrijfsafvalwater, op het oppervlaktewater meer 
plaatsvinden. Dit heeft een positieve uitwerking op de waterkwaliteit. 

Beheer en onderhoud 
Watergangen dienen, overeenkomstig de richtlijnen, ook bereikbaar te zijn voor beheer en 
onderhoud. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
hoofdwatergangen. De overige watergangen worden onderhouden door de aangelanden. Het 
Hoogheemraadschap controleert de staat van onderhoud van de overige watergangen. Het is 
dus van belang dat het mogelijk is om te schouwen.  
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Proces watertoets 
De vier raamplannen water die voor de verschillende onderdelen van de gemeente zijn 
gemaakt, zijn in samenwerking met het Hoogheemraadschap tot stand gekomen. De 
raamplannen worden ook door het Hoogheemraadschap vastgesteld. De vier raamplannen 
zijn: 

 Nootdorp 
 Pijnacker 
 Delfgauw 
 Buitengebied 

Daarnaast is er eens in de zes weken regulier overleg tussen de gemeente en het 
Hoogheemraadschap over in ontwikkeling zijnde ruimtelijke plannen.  

5.6.3  Ontwikkelingen 

Het bestemmingsplangebied, Pijnacker-Noord, is een gebied dat momenteel reeds 
overwegend als woongebied in gebruik is. Binnen het gebied bevinden zich vier 
inbreidingslocaties die momenteel bebouwd zijn maar worden herontwikkeld tot 
woningbouw. Binnen het plangebied zijn weinig mogelijkheden om extra waterberging aan te 
leggen. Extra berging kan gevonden worden in het naastgelegen recreatiegebied 'Balij-
Bieslandse Bos'. De polder van Biesland is aangewezen als zoekgebied voor extra 
waterberging. De polder staat op de waterkansenkaart aangegeven als diepe polder, waar 
tekorten gerealiseerd kunnen worden. In het kader van de ontwikkelingen die in dit 
bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt vormt de wateropgave dan ook geen 
belemmering.  

Om verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater zo veel mogelijk te voorkomen 
dient toepassing van uitlogende bouwmaterialen (zoals koper, lood of zink) tot een minimum 
beperkt te worden bij de herontwikkeling van de inbreidingslocaties. In het kader van de 
verlening van toekomstige vergunningen voor het bouwen zal hieraan de nodige aandacht 
worden besteed. 

5.7  Ecologie 

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden in twee wetten geregeld, namelijk in de 
Flora- en faunawet (2002) en in de Natuurbeschermingswet (1998). De Flora- en faunawet is 
gericht op de bescherming van soorten, terwijl de Natuurbeschermingswet gericht is op de 
bescherming van leefgebieden. 

5.7.1  Gebiedsbescherming 

De bescherming van gebieden is geregeld via de Natuurbeschermingswet 1998 of via 
bestemmingsplannen van de gemeenten. De Natuurbeschermingswet bepaald wat er wel en 
niet mag in de beschermde natuurgebieden. Activiteiten die mogelijk negatieve gevolgen 
kunnen hebben voor de natuurwaarden mogen niet plaats vinden zonder vergunning. Verder 
is iedereen verplicht zorgvuldig om te gaan met natuurgebieden, de zogenaamde zorgplicht. 
Het plangebied is niet aangewezen als Natura 2000-gebied en behoort ook niet tot de 
Ecologische Hoofdstructuur. 
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5.7.2  Soortenbescherming 

Op grond van internationale verplichtingen moet Nederland de Europese Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn in de Nederlandse wet implementeren. Het gaat hierbij om behoud van de 
vogelstand (Vogelrichtlijn) en instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (Habitatrichtlijn). De bescherming is voor soortbescherming geregeld in de Flora en 
Faunawet (2002) en voor gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet. 

Op grond van de Flora en faunawet is het verboden beschermde planten te vernielen of te 
beschadigen, beschermde dieren te verstoren, verwonden of te doden. Daarnaast is het 
verboden rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten te beschadigen, weg te nemen 
of te vernielen. Ontheffing van deze regels is onder voorwaarde mogelijk voor onder andere 
bouwprojecten. Het plangebied maakt onderdeel uit van het stedelijk gebied van Hoevelaken 
en wordt op een enkele kleinschalige ontwikkelingen na, conform de huidige situatie 
vastgelegd. 

In het kader van dit bestemmingsplan is een ecologische quickscan (Ecologische quickscan 
Pijnacker – Noord, Bijlage 2 Ecologische quickscan) uitgevoerd voor het gebied. De 
belangrijkste conclusies uit deze quickscan hebben betrekking mogelijk negatieve effecten 
op: 

 Vleermuizen 
 Vissen 
 Broedvogels 

Op de overige soortgroepen wordt geen negatief effect op beschermde soorten (of functies) 
verwacht. 

Vleermuizen 
Enkele boom- en/of gebouwbewonende vleermuizen hebben mogelijk hun vaste rust- en/of 
verblijfplaats in bomen en/of gebouwen in het plangebied. Vooral de gebouwen die deel 
uitmaken van de ontwikkelinglocaties hebben potentie als verblijfplaats voor vleermuizen. 
Voor uitvoer van de plannen is het derhalve noodzakelijk dat aanvullend onderzoek is 
uitgevoerd. 

Het is ook aan te raden om aanvullend onderzoek uit te voeren naar de mogelijke verstoring 
van leefgebieden die optreed door het vervangen van de straatverlichting. Ook hiervoor is het 
aan te bevelen dit aanvullende onderzoek uit te voeren. 

Vissen 
Enkele sloten/wateren binnen het plangebied hebben potentieel om als leefgebied te dienen 
voor de kleine modderkruiper en de bittervoorn, het aanleggen van de natuurlijke 
waterberging en de natuurlijke oevers kan negatief effect op dit leefgebied hebben. Aangezien 
deze ingreep onder 'ruimtelijke ontwikkeling en inrichting' valt en de bittervoorn op lijst 3 
van de Flora- en faunawet staat geld er geen vrijstelling voor de overtreding van de artikelen 
8 t/m 11 van de Flora- en Faunawet en dient er bij de aanwezigheid een ontheffing 
aangevraagd te worden. Indien bij de herinrichting van de openbare ruimte sprake is van 
ingrepen bij sloten/wateren dan is het noodzakelijk aanvullend onderzoek op het voorkomen 
van deze vissoorten uit te voeren. 

Broedvogels 
Voor de mogelijk aanwezige broedvogels (in het ruimtelijke groen en gebouwen) geldt dat de 
werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd dienen te worden. Voor het 
broedseizoen stelt de wet geen vaste begin of eind datum, echter loopt dit vaak van 15 maart 
tot 15 juli. 
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Algemeen 
Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard en staat op enkele locaties 
ontwikkelingen toe. In algemene zin kan redelijkerwijs gesteld worden dat op basis van de 
mogelijke effecten de uitvoer van de ingreep niet door de Flora- en faunawet verhinderd zal 
worden. Voor de geplande ontwikkeling is voor sommige diersoorten aanvullend onderzoek 
en mogelijk een ontheffing noodzakelijk. Dit geldt met name voor boom en/of 
gebouwbewonende vleermuizen en de kleine modderkruiper en de bittervoorn. 

Ontwikkelingen 
In verband met de voorgenomen ontwikkeling van de locaties Stanislas 1 en 2 en de sloop 
van de bestaande gebouwen ter plaatse, is in november 2010 door Regelink Ecologie & 
Landschap een vleermuis- en broedvogelonderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 3). 

Uit het onderzoek blijkt dat: 

 het onderzoeksgebied dient voor de gewone dwergvleermuis als foerageergebied. Het 
betreft hier echter geen essentieel foerageergebied. 

 in het onderzoeksgebied zijn geen vliegroutes aangetroffen. 
 in de bebouwing zijn geen vaste rust- en/of verblijfplaatsen van vleermuizen 

aangetroffen. Tijdens de kastencontrole werden twee gewonen dwergvleermuizen 
aangetroffen. In beide kasten die aan de zuidkant van Meidoornlaan 11 hangen werd een 
individu gevonden.  

 in het onderzoeksgebied is geen gedrag dat wijst op verblijfplaatsen van broedvogels 
aangetroffen.  

Met de voorgenomen herontwikkeling van de locatie Stanislas 1 en 2 wordt de Flora- en 
Faunawet niet overtreden. De aanwezige vleermuiskasten dienen echter wel zorgvuldig 
verplaatst te worden volgens de in het onderzoek aangegeven aanbevelingen.  

Op basis van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat het aspect ecologie 
geen belemmering vormt voor dit bestemmingsplan. 

5.8  Archeologie 

5.8.1  Wettelijk kader 

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking 
getreden. Dit is een herziening van de Monumentenwet 1988. Met deze herziening zijn de 
belangrijkste bevoegdheden aangaande de archeologie bij de gemeente neergelegd. De 
gemeenteraad is op grond van de Monumentenwet verplicht bij de vaststelling van 
bestemmingsplannen rekening te houden met de in de grond aanwezige of  te verwachten 
archeologische waarden. Om dit te kunnen onderbouwen dient de gemeente er voor te 
zorgen dat de archeologische waarden en verwachtingen binnen het gemeentelijk 
grondgebied bekend zijn. Deze waarden en verwachtingen zijn aangegeven op een voor de 
gemeente opgestelde Archeologische Verwachtings- en Beleidsadvieskaart, die op basis van 
archeologische waarnemingen en vondsten, landschappelijke en historische gegevens tot 
stand is gekomen. De op de gemeente toegespitste Archeologische Beleidsadvieskaart 
vervangt de inmiddels verouderde Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) en 
Archeologische Monumenten Kaart (AMK). 
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5.8.2  Waarden en verwachtingen 

Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp is in september 2009 een Archeologische 
Verwachtings- en Beleidskaart opgesteld. De Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart 
geeft op perceelsniveau aan welke archeologisch bekende waarde of welke verwachting van 
toepassing is. Op basis daarvan kan in een vroeg stadium van ruimtelijke planvorming 
gekeken worden of en hoe archeologische waarden beschermd kunnen/moeten worden: 
middels aanpassing van het plan of het behoud van informatie door opgraven. Bij elke 
voorgenomen activiteit om de bodem te verstoren in een gebied met archeologische waarde 
of verwachting moet namelijk in een zo vroeg mogelijk stadium worden bepaald of een nader 
archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

Binnen het plangebied liggen geen zones met bekende archeologische waarden, zoals 
bekende archeologische vindplaatsen of archeologische monumenten. Conform de 
Archeologische Verwachtings- en  Beleidskaart liggen binnen het plangebied drie soorten 
verwachtingswaarden. De verschillende verwachtingswaarden brengen aanvullende regels 
met zich mee. Op afbeelding 5 zijn de voorkomende verwachtingswaarden in het plangebied 
weergegeven. 
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afbeelding 5: uitsnede Beleidsadvieskaart gemeente Pijnacker-Nootdorp 

In de bijbehorende legenda zijn de aanvullende bepalingen per verwachtingswaarde 
beschreven. De aanvullende bepalingen geven aan wanneer bij bepaalde werkzaamheden 
onderzoek uitgevoerd moet worden. 
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In het grootste deel van het plangebied worden geen ontwikkelingen toegestaan, waardoor de 
verwachte archeologische waarden verstoord zouden kunnen worden. Indien er in de 
toekomst binnen het plangebied bouwplannen zijn, dient bij het opstellen van die plannen 
rekening te worden gehouden met de archeologische verwachtingswaarde van de beoogde 
locatie. In het verleden is voor het plangebied Pijnacker-Noord een archeologisch advies 
opgesteld, dit advies is als Bijlage 1 toegevoegd. 

Op de verbeelding behorende bij dit bestemmingsplan hebben de gebieden die volgens de 
Archeologische Beleidskaart een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde 
hebben een archeologische dubbelbestemming gekregen. In paragraaf 6.4.12 wordt ingegaan 
op de juridische kant van de in het plangebied voorkomende archeologische 
verwachtingswaarden. 

Ontwikkelingen 
Aangezien in dit bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt is voor 
sommige locaties nader onderzoek noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 6  Beheervisie/Juridische 
planopzet 

De planmethodiek is afgestemd op de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen van de 
DURPstandaarden 2008. Daarbij is de indelingsopzet van de aangegeven hoofdgroepen van 
bestemmingen gehanteerd. 

6.1  Verbeelding 

De verbeelding (vroeger: plankaart) bestaat, in de analoge, papieren versie, uit 2 kaartbladen 
en is getekend op schaal 1 : 1.000. Op de verbeelding wordt met lijnen, coderingen en 
arceringen aan gronden een bepaalde bestemming toegekend. Binnen een bestemmingsvlak 
zijn op de verbeelding met aanduidingen nadere regels aangegeven. De verbeelding is 
volgens IMRO 2008 (Informatie Model Ruimtelijke Ordening) getekend. Hiermee kan 
ruimtelijke informatie eenvoudig digitaal uitgewisseld worden met andere overheden en 
samenwerkingspartners, en is het plan via internet te raadplegen. 

6.2  Regels 

De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de 
gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik 
van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. 
Voor het opstellen van de regels zijn de standaardregels van de gemeente Pijnacker-
Nootdorp als basis genomen (versie januari 2009, geactualiseerd 2010/2011 vanwege 
invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). 
De regels zijn onderverdeeld in een viertal hoofdstukken, te weten: 

 Inleidende regels 
 Bestemmingsregels 
 Algemene regels 
 Overgangs- en slotregels 

In verband met enkele specifiek voorkomende functies in Pijnacker-Noord en de nog nader 
uit te werken revitaliseringsplannen voor delen van de wijk, zijn in afwijking van de 
standaardregels, een aantal 'nieuwe' bestemmingen en aanduidingen aan de regels 
toegevoegd. In de tabel is overzichtelijk weergegeven waar en waarom is afgeweken van de 
standaardregels: 

afwijking standaardregels onderbouwing voor afwijking artikel in 
regels 

bij de begrippen is de 
omschrijving van 
bedrijfsgebouwen en 
dienstgebouwen opgenomen 

om te voorkomen dat wanneer gesproken 
wordt over bedrijfs- of dienstgebouwen, 
elke keer te spreken over 'gebouwen niet 
zijnde woningen of andere 
bedrijfsgebouwen' zijn de 
begripsomschrijving opgenomen 

artikel 1.9 en 
1.24 

bij de begrippen is de 
omschrijving van 

in verband met de voorkomende 
centrumfunctie in het plangebied is deze 

artikel  
1.31 
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publieksgerichte diensverlening 
opgenomen 

begripsomschrijving opgenomen 

toevoegen bestemming Bedrijf-
Nutsvoorziening 

vanwege het specifiek bestemmen van 
enkele grotere nutsvoorzieningen is deze 
bestemming opgenomen 

Artikel 3 

toevoegen bestemming Centrum vanwege de aanwezigheid van 
centrumfuncties bij de complexen langs 
de Nobellaan en de Meidoornlaan is deze 
bestemming opgenomen 

Artikel 4 

opnemen aanduiding 
parkeerterrein binnen de 
tuinbestemming 

in verband met het mogelijk maken van 
parkeerplaatsen op sommige locaties is 
deze aanduiding in de tuinbestemming 
opgenomen 

 artikel 8.3 

specifieke bijgebouwenregeling 
voor Noordweg 29 en Noordweg 
39 

op de percelen Noordweg 29 en Noordweg 
39 zijn meer bijgebouwen aanwezig dan 
de standaard bijgebouwenregeling 
toestaat. Om deze situatie goed in het 
bestemmingsplan op te nemen is voor 
beide woningen een specifieke regeling 
binnen de woonbestemming opgenomen.  

artikel 14.2 

6.3  Inleidende regels 

In artikel 1 zijn begripsomschrijvingen toegevoegd van 'bedrijfsgebouw' en 'dienstgebouw'. 
Deze begrippen zijn met name ingevoerd om te voorkomen dat elke keer dat het in de regels 
gaat om niet voor bewoning bestemde gebouwen, dat bij de betreffende gebouwen moet 
worden vermeld (bijv: gebouwen, niet zijnde bedrijfs- of andere woningen).  

Eveneens is toegevoegd een omschrijving van het begrip 'publiekgerichte dienstverlening'. 
De diverse functies en voorzieningen die zijn vermeld in de omschrijving betreffen het geheel 
van diensten die thuishoren in een (winkel)centrum. 

6.4  Bestemmingsregels 

6.4.1  Bedrijf - Nutsvoorziening 

De bestaande nutsvoorzieningen groter dan 45 m² zijn bestemd tot 'Bedrijf - 
Nutsvoorziening'. Dit geldt in één geval ook voor de kleinere nutsvoorziening op de hoek van 
de Goudenregensingel en de Meidoornlaan. De overige kleinere nutsvoorzieningen mogen 
vergunningvrij worden opgericht ingevolge Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
en zijn op deze wijze zonder meer toegestaan. 

6.4.2  Centrum 

Binnen deze bestemming wordt op de begane grond detailhandel, publiekgerichte 
dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en bij één en ander behorende 
werkplaatsen, ateliers, kantoor- en magazijnruimten en bergingen toegestaan. Op de 
bovenverdieping wordt alleen wonen toegestaan. 
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6.4.3  Groen 

De bestaande groenstructuur is als zodanig bestemd. Binnen de groenbestemming zijn onder 
andere speelvoorzieningen, watergangen en partijen met bijbehorende voorzieningen, fiets- 
en voetpaden, nutsvoorzieningen, straatmeubilair en geluidwerende voorzieningen 
toegestaan.  

6.4.4  Horeca 

Binnen deze bestemming is horeca tot en met categorie 2 van de horecalijst zonder meer 
toegelaten. Het betreft hier alle bestaande horeca. 
Categorie 1 bevat de zogenaamde 'lichte horeca' (o.a. broodjeszaak, restaurant en hotel) en 
categorie 2 bevat de 'middelzware horeca' (o.a. biljartcentrum, café en zalenverhuur). 
Bestaande bedrijfswoningen zijn als zodanig aangeduid en op die plaats toegestaan, met 
bijbehorende bouwwerken (vóór inwerkingtreding van Wabo / Bor: aan- of uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen). Daarop zijn de bouw- en andere bepalingen van de 
bestemming 'Wonen' van overeenkomstige toepassing. 

6.4.5  Maatschappelijk 

Deze bestemming regelt de bestemming van de gronden die thans in gebruik zijn ten behoeve 
van een kerk en van een aantal uiteenlopende, al of niet openbare functies op sociaal, 
medisch, cultureel, onderwijs en maatschappelijk gebied. 

6.4.6  Tuin 

Om de openheid aan de voorzijde van de woningen en het aanzien van de voorgevel van de 
woningen te behouden, is de bestemming 'tuin' opgenomen. Binnen deze bestemming zijn 
aan het hoofdgebouw, meestal de woning, aangebouwde bijbehorende bouwwerken, zoals 
erkers en ingangspartijen, van beperkte omvang toegestaan. Verder mogen andere 
bouwwerken, zoals pergola's en erf- of perceelafscheidingen, worden gebouwd. 
Het parkeren van auto's binnen deze bestemming is, conform het gemeentelijk beleid ter 
zake, niet toegestaan. Het is als strijdig gebruik aangemerkt. 

6.4.7  Verkeer en Verkeer - Verblijfsgebied 

In deze bestemmingen is een onderscheid aangegeven naar de dominerende functie van de 
weg. De belangrijkste wegen zijn bestemd tot Verkeer - Wegen. De overige tot Verkeer -  
Verblijfsgebied. 
Binnen deze bestemmingen zijn ook voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, 
alsmede parkeer- en groenvoorzieningen, straatmeubilair en ondergeschikte 
nutsvoorzieningen toegestaan.  

6.4.8  Verkeer - Garageboxen 

De garages en bergingen die geclusterd voorkomen binnen Pijnacker-Noord zijn bestemd tot 
Verkeer - Garageboxen. Ook zijn deze gronden bestemd voor parkeer- en 
groenvoorzieningen. 
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6.4.9  Verkeer - Railverkeer 

De voor deze bestemming aangewezen gronden zijn bestemd voor spoorwegen en de daarbij 
behorende voorzieningen, bermen, paden en sloten. 

6.4.10  Water 

Voor de bestaande waterstructuur is de bestemming 'Water' opgenomen.  

6.4.11  Wonen 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, met inbegrip van beroep 
aan huis. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende woningbouw categorieën, te weten: 
aaneengebouwd, gestapeld, twee-aaneen, vrijstaand en patiowoningen. Bij de opzet van het 
bestemmingsplan is gekozen voor een gedetailleerde regeling. De toegestane goot- en 
bouwhoogtes van de hoofdbebouwing zijn op de kaart weergegeven. 
De gronden buiten het bouwvlak maar binnen de woonbestemming zijn de erven waarop de 
bebouwingsregeling in de regels van toepassing is. De gronden aan de voorzijde van de 
woningen zijn bestemd als Tuin, zodat deze gronden zoveel mogelijk onbebouwd blijven. 

6.4.12  Waarde - Archeologie 

De bestemming 'Waarde - archeologie' betreft een dubbelbestemmingen waarin de 
bescherming van de aanwezige en naar verwachting aanwezige archeologische waarden 
wordt geregeld. Voor het bouwen ten behoeve van de andere daar geldende bestemmingen 
en voor het uitvoeren van bepaalde werken of werkzaamheden, met name grondroeringen, 
zijn regels opgenomen die specifiek zijn gericht op die bescherming. 
Tot slot is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de vlakken met deze 
dubbelbestemming kunnen worden vergroot of verkleind en eventueel worden verwijderd, al 
naar gelang de (verwachte) aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden. Zo zal 
deze bestemming worden verwijderd van plaatsen waar geen archeologische waarden (meer) 
zijn. 

6.4.13  Waterstaat - Waterkering 

Deze dubbelbestemming maakt de functie 'waterkering' prioritair ten opzichte van de andere 
bestemmingen van deze gronden. 
De regels van deze bestemming bepalen dat het bouwen en gebruik krachtens de andere 
bestemmingen geen afbreuk mogen doen aan de functie 'waterkering'. 

6.5  Algemene regels  

In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele artikelen in het hoofdstuk Algemene regels, die 
nadere toelichting behoeven. 

Antidubbeltelbepaling 
Deze bepaling beoogt te voorkomen dat dezelfde oppervlakte aan grond meermaals wordt 
gebruikt als berekeningsgrondslag voor het toestaan van bouwplannen, waardoor er op een 
bepaald stuk grond in de praktijk meer wordt gebouwd dan in het bestemmingsplan de 
bedoeling is. 
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De formulering van de antidubbeltelbepaling is letterlijk voorgeschreven door het Besluit 
ruimtelijke ordening. 

Algemene gebruiksregels 
Van enkele vormen van gebruik van gronden en bouwwerken, onder meer gebruik ten 
behoeve van seksinrichtingen, is in dit artikel bepaald dat ze in strijd zijn met de 
bestemmingen en de bijbehorende regels. Voor deze gebruiksvormen kan geen 
omgevingsvergunning (bijv. om af te wijken) worden verleend. Dat dit strijdig gebruik 
verboden is, volgt uit artikel 2.1 van de Wabo, waarin is bepaald dat het verboden is om 
(zonder omgevingsvergunning) ..... te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. 

Algemene afwijkingsregels 
Krachtens deze afwijkingsregels (omgevingsvergunning in afwijking van ...) kunnen naar 
behoefte bepaalde ondergeschikte nuts- en andere voorzieningen her en der in het 
plangebied worden toegestaan. De maatvoering van de voorzieningen is zo bepaald dat ze 
omvangrijker kunnen zijn dan 'omgevingsvergunningvrij' is toegestaan (zie Bijlage II, Bor). 
Afwijkingen kunnen ook worden toegestaan om verschillen tussen de in het plan bepaalde en 
de werkelijke situatie op te heffen 

Algemene wijzigingsregels 
De wijzigingsregels in het eerste lid van dit artikel maken het mogelijk om de ligging van 
grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en van aanduidingen in beperkte mate te 
wijzigen. Deze flexibiliteitsbepaling kan naar behoefte worden toegepast. De verbeelding van 
het plan wordt daarbij daadwerkelijk en blijvend gewijzigd. 
De 'Wijziging bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten' in het tweede lid maakt het mogelijk om 
de Staat van bedrijfsactiviteiten bij het plan actueel te houden, aan te passen aan de laatste 
stand van de techniek en de milieuregels. 

6.6  Overgangs- en slotregels  

De overgangsregels dienen om de voorkomen dat bestaande bouwwerken en gebruiksvormen 
die in overeenstemming waren met het vorige plan, maar afwijken van het nieuwe plan, nu 
wegens strijd met het nieuwe plan verwijderd respectievelijk beëindigd zouden moeten 
worden. Onder de in deze regels aangegeven voorwaarden mogen die strijdige bouwwerken 
en gebruiksvormen blijven bestaan. Zolang ze bestaan en voldoen aan die voorwaarden 
worden ze gedoogd. 
In principe mogen bestaande bouwwerken en gebruiksvormen die in strijd zijn met het 
nieuwe plan alleen onder het overgangsrecht van dat nieuwe plan worden gebracht, indien er 
redelijkerwijs zicht is op beëindiging van die strijdige situatie tijdens de geldingsduur van het 
plan. 
De formulering van de overgangsregels is letterlijk voorgeschreven door het Besluit 
ruimtelijke ordening. 

In de slotbepaling is de officiële naam van het plan aangegeven. 
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Hoofdstuk 7  Economische 
uitvoerbaarheid 

7.1  Financiële haalbaarheid 

Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 sub f 
van het Besluit ruimtelijke ordening onderzoek plaats te vinden naar de financiële 
uitvoerbaarheid van het plan. 

In dit bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden om enkele locaties te ontwikkelen. 
De gemeente heeft de gronden van deze locaties in eigendom en heeft financiële middelen 
vrijgemaakt om de benodigde onderzoeken voor de bestemmingswijziging uit te laten voeren. 

Tegemoetkoming in schade 
Het vaststellen van dit bestemmingsplan maakt planologische wijzigingen mogelijk die in 
beginsel aanleiding kunnen geven tot planschade. 

Geen exploitatieplan 
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeenteraad bij de vaststelling 
van een bestemmingsplan een exploitatieplan vaststelt tenzij kostenverhaal op een andere 
wijze is verzekerd of er geen sprake is van kostenverhaal. 
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Hoofdstuk 8  Maatschappelijke 
uitvoerbaarheid 

8.1  Inspraak 

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt, conform de voor de gemeente Pijnacker-
Nootdorp gebruikelijke procedure, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. 
Binnen deze periode bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om zijn/haar mening 
over het plan te geven. De resultaten van de inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan 
en de mogelijke aanpassingen aan het bestemmingsplan die deze tot gevolg kunnen hebben 
worden in deze paragraaf vermeld. 

8.2  Overleg 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moet in het kader van het overleg als bedoeld 
in art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening overleg worden gepleegd met de besturen 
van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en rijk die 
betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 
belangen die in het plan in het geding zijn. 

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt naar de gebruikelijke instanties toegezonden. De 
overlegreacties en de beantwoording daarvan zullen te zijner tijd in deze toelichting worden 
opgenomen. Tevens zal dan worden vermeld of de overlegreacties aanleiding geven om het 
voorliggende bestemmingsplan aan te passen. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1  Archeologisch advies 



 56   

bestemmingsplan "Pijnacker-Noord" (voorontwerp)  

 



 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Archeologisch Advies 

 
 
 
 
Plangebied:   Pijnacker-Noord  
Gemeente:   Pijnacker-Nootdorp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opsteller:   S.H. Jongma     
Autorisatie:     P. Deunhouwer  
Datum:     08-05-2007 
 



 2

Datum aanvraag: 18-04-2007 

Aanvrager:  Gemeente Pijnacker-Nootdorp 
Postbus 1 
2640 AA Pijnacker 
015-3626536. 

Contactpersoon: Peter Bol (015-3626871) 
 

Locatiegegevens 
Locatie:  Pijnacker Noord  Plaats: Pijnacker 

Gemeente:  Pijnacker-Nootdorp   
Kadasternummer:    

Kaartblad:  37E    X-coord: 89225 Y-coord: 448897 

 
Bureauonderzoek 

Huidig grondgebruik: Woonwijk 
Toekomstig grondgebruik: Herinrichting woonwijk in fasen. 
Oppervlakte 
Plangebied:   Circa 630.000 m2  (63 Ha) 
 
Bekende  
bodemverstoringen: Er is in voorgaande jaren veel woningbouw ontwikkeld binnen 

het plangebied. De aanname is dat hierbij veel verstoord is, met 
name daar waar gebouwen onderkelderd zijn. Dit is binnen dit 
bureauonderzoek niet geïnventariseerd.  

 
Voorgenomen  
bodemingrepen: Het plangebied wordt in verschillende fasen heringericht, 

waarbij voornamelijk woningbouw wordt ontwikkeld.  
 
Grondgebruik verleden:    Op de kaart van Kruikius (1712) is het grootste deel van het 

plangebied onbebouwd en in gebruik als weiland (Afb. 1). In het 
zuidoosten van het plangebied is in deze periode bebouwing 
aanwezig, welke behoord tot de oude dorpskern van Pijnacker. 
Daarnaast zijn buiten de dorpskern enkele boerderijplaatsen 
aanwezig langs de Noordweg. De noordkant van het 
plangebied is in de 18e eeuw uitgeveend en vervolgens 
drooggelegd (zie ook geologie). 

 
CHS      
Provincie Zuid-Holland: Het grootste deel van het plangebied heeft een redelijke tot 

grote kans op archeologische sporen. In het zuidoosten heeft 
de oude dorpskern van Pijnacker een zeer grote kans op 
archeologische sporen (Afb. 2).  

 
Analyse geologie: Het zuiden van het plangebied ligt in een gebied waarin geul- 

en dekafzettingen van Duinkerke I (Laagpakket van Walcheren, 
Formatie van Naaldwijk) aanwezig zijn (Afb. 3). Onder de 
dekafzettingen bevindt zich een veenpakket (Hollandveen). De 
geulen zijn hier rond 300 v. Chr. ingesneden. De dekafzettingen 
zijn dunner naar mate ze zich verder van de geul af bevinden. 
De geulafzettingen waren door de hogere ligging in het 
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landschap aantrekkelijke vestigingslocaties in de Romeinse tijd 
en Middeleeuwen. Door de bestaande bebouwing in het 
plangebied is hier echter nooit een goede bodemkartering 
uitgevoerd. Het is daarom niet bekend waar de geulafzettingen 
zich precies bevinden. Wel is zeker dat deze geulsedimenten 
aanwezig zijn. 

 
  In het noordelijke deel was het kleidek op het Hollandveen 

dusdanig dun dat commerciële exploitatie van dit veen kon 
plaatsvinden. Nadat het gebied is uitgeveend heeft men het 
drooggelegd. De bodem van deze droogmakerij bestaat uit dek- 
en geulafzettingen van Calais (laagpakket van Wormer: tot ca. 
2200 v. Chr.).  

 
Archis: Er zijn geen archeologische vindplaatsen bekend binnen het 

plangebied. In de directe omgeving is slechts 1 vindplaats uit de 
Nieuwe tijd bekend (Afb. 4).  

 
AMK: Binnen het plangebied zijn geen terreinen met AMK-status 

aanwezig. 
   
Conclusie:  Het noordelijke deel van het plangebied ligt in een 

droogmakerij. Voor dit deel bestaat een lage archeologische 
verwachting.  

 In het zuidelijke deel van het plangebied bevinden zich dek- en 
geulafzettingen van Duinkerke I. Het is niet bekend waar de 
geulafzettingen zich precies bevinden. Voor deze 
geulafzettingen geldt een verhoogde kans op aanwezigheid van 
archeologische sporen. Voor dit deel van het plangebied geldt 
derhalve een redelijke tot grote kans op archeologische sporen 

 In het uiterste zuidoosten van het plangebied bevindt zich de 
oude dorpskern van Pijnacker, met enkele (Middeleeuwse) 
boerderijplaatsen aan de noordkant daarvan, langs de 
Noordweg. Voor dit deel van het plangebied geldt een hoge 
archeologische verwachting.  

   
Binnen het gehele plangebied is sprake van een groot aantal 
woningen, welke hoogstwaarschijnlijk de bodemopbouw 
verstoord hebben. Tussen deze gebouwen bevinden zich 
echter vele groenstroken en parkeerplaatsen waar de 
bodemopbouw hoogstwaarschijnlijk nog in tact is (Afb. 5).  

   
Advies:  Het plangebied beslaat een groot oppervlak waarbinnen drie 

zones in te onderscheiden zijn (Afb. 6). Deelgebied 1, in het 
noorden, valt binnen een droogmakerij. Hiervoor geldt een lage 
archeologische verwachting. Hier hoeft dan ook geen rekening 
met archeologische waarden te worden gehouden.  
Deelgebied 2, in het midden van het plangebied, bevindt zich 
op dek- en geulafzettingen waarvoor een redelijke tot hoge 
verwachting voor archeologische sporen uit de Middeleeuwen 
en Romeinse tijd bestaat. De hoge verwachtingen gelden dan 
met name voor de geulafzettingen. Aangezien deze nog niet in 
kaart zijn gebracht verdient het aanbeveling hier meer 
onderzoek naar te doen teneinde de archeologische 
verwachting beter te kunnen stellen. De huidige bebouwing zal 
echter in veel gevallen de bodemopbouw hebben verstoord. De 
vele groenstroken en parkeerplaatsen bieden echter de 
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mogelijkheid om een karterend booronderzoek in te stellen (Afb. 
5). Het is ons advies om voor aanvang van de ontwikkelingen 
hier karterend booronderzoek uit te voeren teneinde mogelijk 
aanwezige archeologische resten vast te stellen. Op deze 
manier kan er tijdig actie worden ondernomen om deze 
waarden veilig te stellen. 
Deel 3 van het plangebied, in het zuidoosten, behoort tot de 
oude dorpskern van Pijnacker. Hiervoor geld een hoge 
verwachting van archeologische sporen uit de Middeleeuwen 
en Nieuwe tijd. In dit gebied dient rekening te worden gehouden 
met archeologische waarden. Bij ontwikkeling is archeologisch 
vooronderzoek gewenst.  

 
 
Vervolgonderzoek: Vóór ontwikkeling van deelgebieden 2 en 3 is archeologisch 

vooronderzoek (in de vorm van boringen) nodig om vast te 
stellen of bij de planontwikkeling archeologische waarden in het 
geding zijn. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lijst van Afkortingen:  
 
 

AMK  - Archeologische MonumentenKaart 
ARCHIS - Archeologisch Informatiesysteem 
CHS  - Cultuurhistorische Hoofdstructuur 
IVO  - Inventariserend Veldonderzoek 

 
 
 
Literatuur: 
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• KRUIKIUS, N. EN J. KRUIKIUS, 1977 (1712): ‘t Hooge heemraedschap van Delflant met 
alle de steden, dorpen en ambachten. Alphen aan den Rijn. 

 
 
Afbeeldingen:  
 
 
 
 

 
Afbeelding 1: De kaart van Kruikius uit 1712. Legenda: 1. Begrenzing van het plangebied. 
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Afbeelding 2: De archeologische trefkans volgens de Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur (CHS). Legenda: 1. Begrenzing plangebied; 2. Redelijke tot grote 
kans op archeologische sporen. 3. Zeer grote kans op archeologische sporen 
(dorpskern). 
 

 
Afbeelding 3: De geologische situatie, de AMK-terreinen en alle bekende 
vindplaatsen in en om het plangebied op basis van Archis. Legenda: 1. 
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Begrenzing plangebied; 2.Afzettingen van Calais; 3. Geulafzettingen van 
Duinkerke I; 4. Dekafzettingen van Duinkerke I op Hollandveen. 

 
Afbeelding 4: Alle bekende vindplaatsen in en om het plangebied op basis van 
Archis. Legenda: 1. Begrenzing plangebied; 2.Vindplaats Nieuwe Tijd. 
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Afbeelding 5: Onbebouwde terreinen binnen het plangebied beschikbaar voor 
archeologisch vooronderzoek. Legenda: 1. Begrenzing plangebied; 2. Terreinen 
zonder woningbouw (groenstroken, parkeerterreinen en wegen).. 
 

 
Afbeelding 6: De in het advies besproken deelgebieden. Legenda: 1.Deelgebied 1; 
2.Deelgebied 2; 3. Deelgebied 3. 
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bestemmingsplan "Pijnacker-Noord" (voorontwerp)  

Bijlage 2  Ecologische quickscan 
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bestemmingsplan "Pijnacker-Noord" (voorontwerp)  

 



Ecologische quickscan Pijnacker – Noord

In het kader van de Flora- en faunawet.

CONCEPT

In opdracht van:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp



Ecologische quickscan Pijnacker – Noord

Noot bij de voorpagina: De omlijning van het onderzoeksgebied, weergegeven in blauw. (Ondergrond: 
Copyright ©2009, Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn.)

Colofon

© Regelink Ecologisch Onderzoek, Rheden

Tekst, foto's en samenstelling E.K.M. Kuijs 

In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Naam opdrachtgever Dhr P. Bol

Rapportnummer RA09105-01

Status rapport Concept

Datum oplevering rapport 25 november 2009

Aantal pagina's 39

Coliegiale toets M. van der Hout

Wijze van citeren Kuijs , E.K.M., 2009. Ecologische quickscan Pijnacker – Noord In het
kader van de Flora- en faunawet. Regelink Ecologisch onderzoek, 
Rheden.

Regelink Ecologisch onderzoek
Heuvenseweg 13
6991 JE Rheden
06-55738510
ecologischonderzoek@regelink.net
www.ecologischonderzoek.regelink.net

Lid van het Netwerk Groene Bureaus

2 2 oktober 2009 – RA09105-01 – Regelink Ecologisch onderzoek

http://ecologischonderzoek.regelink.net/


Ecologische quickscan Pijnacker – Noord

Regelink Ecologisch onderzoek –  RA09105-01 – 2 oktober 2009 3



Ecologische quickscan Pijnacker – Noord

Inhoudsopgave
1. Inleiding......................................................................................................................................7

1.1. Aanleiding.............................................................................................................................7
1.2. Doel......................................................................................................................................7
1.3. Leeswijzer.............................................................................................................................7

2. Flora- en faunawet......................................................................................................................9
2.1. Verbodsbepalingen...............................................................................................................9
2.2. Algemene maatregel van Bestuur.......................................................................................10
2.3. Gedragscodes.....................................................................................................................11

3. Werkwijze en inspanning.........................................................................................................13
4. Onderzoeksgebied...................................................................................................................15
5. Resultaten.................................................................................................................................17

5.1. Vaatplanten.........................................................................................................................17
5.2. Zoogdieren..........................................................................................................................17

Grondgebonden zoogdieren..................................................................................................17
Vleermuizen..........................................................................................................................17
Marterachtigen......................................................................................................................18
Eekhoorn...............................................................................................................................18

5.3. Broedvogels........................................................................................................................18
5.4. Amfibieën en vissen ...........................................................................................................19
5.5. Reptielen.............................................................................................................................19
5.6. Libellen en dagvlinders.......................................................................................................19
5.7. Overige ongewervelden......................................................................................................19

6. Ingreep......................................................................................................................................21
7. Toetsing aan de Flora- en faunawet........................................................................................23

7.1. Vaatplanten, amfibieën, vissen, reptielen, libellen en dagvlinders en ongewervelden.........23
8. Zoogdieren.............................................................................................................................23

Grondgebonden zoogdieren en marterachtigen....................................................................23
Vleermuizen..........................................................................................................................23
Broedvogels..........................................................................................................................24

9. Conclusies en aanbevelingen.................................................................................................25
9.1. Vleermuizen........................................................................................................................25
9.2. Broedvogels........................................................................................................................25

10. Literatuur.................................................................................................................................27
Bijlage 1. Foto impressie onderzoeksgebied.............................................................................29

4 2 oktober 2009 – RA09105-01 – Regelink Ecologisch onderzoek



Ecologische quickscan Pijnacker – Noord

Regelink Ecologisch onderzoek –  RA09105-01 – 2 oktober 2009 5



Ecologische quickscan Pijnacker – Noord

1. Inleiding

1.1. Aanleiding
Gemeente Pijnacker is voornemens om op onderzoeksgebied Pijnacker – Noord de 
herontwikkeling van de wijk, zoals aangegeven in het Masterplan Pijnacker – Noord 2006 uit 
te voeren.

Gezien nationale en internationale regelgeving is het noodzakelijk onderzoek te doen naar 
beschermde flora en fauna. Om goed veldonderzoek uit te kunnen voeren is het noodzakelijk 
te weten welke flora en fauna potentieel voorkomen op onderhavig onderzoeksgebied.

1.2. Doel
Met het opstellen van deze quickscan worden de volgende vragen beantwoord:

• Welke, middels de Flora- en faunawet beschermde, flora en fauna komen potentieel voor 
op het onderzoeksgebied?

• Welke negatieve effecten kan de potentieel aanwezige flora en fauna ondervinden van de
herontwikkeling van de wijk, zoals aangegeven in het Masterplan Pijnacker – Noord 2006
uit te voeren.?

• Is, gelet op de mogelijke negatieve effecten, het uitvoeren van de ingreep een overtreding 
van de Flora- en faunawet?

1.3. Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het toetsingskader, de Flora- en faunawet, toegelicht. Vervolgens, in 
hoofdstuk 3, wordt de toegepaste werkwijze en inspanning beschreven. Met behulp van de 
beschrijving van het onderzoeksgebied (hoofdstuk 4) zijn de resultaten (hoofdstuk 5) tot 
stand gekomen. Aangezien de toetsing afhankelijk is van de exacte ingreep is in hoofdstuk 6 
de ingreep beschreven. Vervolgens zijn deze resultaten in combinatie met de ingreep 
getoetst aan de Flora- en faunawet (hoofdstuk 7). Als laatste hoofdstuk zijn de conclusies en 
aanbevelingen beschreven (hoofdstuk 8). Tevens is een literatuurlijst opgenomen (hoofdstuk 
9). 
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2. Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet is de soortsgerichte implementatie van de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn en bundelt de bepalingen die voorheen in verschillende weten waren 
opgenomen: Vogelwet 1936, Jachtwet, Natuurbeschermingswet (hoofdstuk V: 
soortenbescherming), Nuttige Dierenwet 1914 en de Wet Bedreigde uitheemse dier- en 
plantensoorten. De Flora- en faunawet beschermd in beginsel soorten.

Activiteiten waarbij schade gedaan wordt aan beschermde dieren of planten zijn verboden. 
Tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-principe). Het is dan ook altijd zaak dat, 
waar mogelijk, activiteiten zonder schade aan beschermde dieren en planten uitgevoerd 
wordt.

De wet erkent de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. In de wet is dan ook 
een zorgplicht opgenomen: iedereen moet 'voldoende zorg' in acht nemen voor alle in het 
wild voorkomende dieren en planten (en dus niet alleen de beschermde) en hun 
leefomgeving.

2.1. Verbodsbepalingen
De Flora- en faunawet kent, naast de zorgplicht, een aantal verbodsbepaling welke relevant 
zijn voor onderhavige toetsing, dat zijn:

Artikel 8
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, 
te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op 
enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Artikel 9
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te 
verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

Artikel 10
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 
verontrusten.

Artikel 11
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit 
te halen, weg te nemen of te verstoren.

Artikel 12
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
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2.2. Algemene maatregel van Bestuur
Op 23 februari 2005 is de zo genaamde “AmvB art. 75” van de Flora- en faunawet in werking 
getreden. In dit besluit is een vrijstelling voor specifieke activiteiten en soorten geregeld. 
Tevens introduceert de AmvB de gedragscode.

De AmvB verdeeld alle beschermde soorten (op uitzondering van de vogels) in drie tabellen. 
De meer algemeen voorkomende beschermde soorten staan in tabel 1, de overige 
beschermde soorten staan in tabel 2 en de strikt beschermde soorten staan in tabel 3. Voor 
de vogelsoorten geldt een andere regeling.

Tabel 1
Voor soorten die opgenomen zijn in tabel 1 geldt een algehele vrijstelling wanneer de 
werkzaamheden vallen onder:

• bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw

• bestendig gebruik

• ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Wanneer de werkzaamheden niet onder een van deze categorieën vallen en er is een 
negatief effect op de soorten uit tabel 1, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden. 
Deze wordt dan, door bevoegd gezag, onderworpen aan een lichte toets. Het 
toetsingscriterium daarbij is of de gunstige staan van instandhouding van de soort niet in het 
geding is of de activiteit een redelijk doel dient.

Tabel 2
De soorten zoals opgenomen in tabel 2 zijn strenger beschermd. Hierbij geldt een vrijstelling 
mits gewerkt wordt volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode. Vallen de 
werkzaamheden niet onder de bij tabel 1 genoemde categorieën of wordt niet gewerkt 
volgens een gedragscode, dan moet een ontheffing aangevraagd worden. Deze wordt, net 
als de soorten van tabel 1, onderworpen aan een lichte toets.

Tabel 3
De soorten uit tabel 3 zijn de zwaarst beschermde soorten. Ook wanneer uw 
werkzaamheden vallen onder een van de bij tabel 1 genoemde categorieën, geldt niet 
zonder meer een vrijstelling. Enkel bij bestendig beheer en onderhoud is een vrijstelling 
mogelijk wanneer gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Bij negatieve 
effecten op beschermde soorten die ontstaan bij werkzaamheden die in een van de andere 
categorieën vallen zijn ontheffingsplichting. Voor het verstrekken van een ontheffing wordt 
deze onderworpen aan de zware toets, dit houdt in dat:

• Er mag geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit zijn;

• De activiteit mag er niet voor zorgen dat er afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat 
van instandhouding van de soort;

• Er moet sprake zijn van een in of bij de wet genoemd belang.
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• Bij soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet tevens sprake zijn van een door de 
Habitatrichtlijn erkend belang:

○ dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 
of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten;

○ de bescherming van flora en fauna;

○ de openbare veiligheid

Vogels
Vogels vallen niet onder een van de eerder genoemde tabellen. Het beleid van bevoegd 
gezag is, betreffende vogels, de laatste tijd aan het verschuiven. Moest er enige tijd geleden 
ontheffing aangevraagd worden voor soorten met vaste rust- en/of verblijfplaatsen, is dat 
momenteel niet meer mogelijk (mond. med. Dienst Landelijk Gebied). Omgaan met vogels bij 
onderhavige activiteiten vraagt dan ook om maatwerk op basis van de op dat moment 
geldend beleid.

2.3. Gedragscodes
Werken volgens een gedragscode kan een vrijstelling van soorten op tabel 2 en tabel 3 
geven. Hiervoor dient echter gewerkt te worden volgens een door de minister vastgestelde 
gedragscode. Bij onderhavige activiteit is de gedragscode van Bouwend Nederland1 het 
meest toepasselijk.

Voor meer informatie over de Flora- en faunawet zie de brochure van het ministerie van LNV: 
Buiten aan werk2.

1 http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=36944
2 http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=14765
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3. Werkwijze en inspanning
Op vrijdag 25 September 2009 is onderzoeksgebied Pijnacker – Noord door E.K.M. Kuijs  
bezocht. Daarbij is gekeken naar de aanwezige ruimtelijke structuren en aanwezige 
ecotopen3 in het onderzoeksgebied. 

Tijdens het veldbezoek zijn de volgende instrumenten gebruikt:

• verrekijker

• digitale fotocamera

Vervolgens zijn de volgende stappen doorlopen:

1. Door middel van een literatuuronderzoek is gekeken welke beschermde flora en fauna in 
de ruime omgeving van het onderzoeksgebied is waargenomen. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de meest recente verspreidingsatlassen (al dan niet online), de literatuurlijst 
op www.zoogdiervereniging.nl en is gezocht naar onderzoeksrapporten via Google.

2. Aan de hand van het veldbezoek en de geraadpleegde literatuur is op basis van expert 
judgement een inschatting gemaakt welke beschermde flora en fauna en bijbehorende 
functies potentieel op het onderzoeksgebied voorkomen.

3. In samenspraak met de opdrachtgever is de ingreep in kaart gebracht en omschreven.

4. Op basis van de beschreven ingreep is een inschatting gemaakt of een negatief effect op 
de potentieel aanwezige soorten en functies redelijkerwijs te verwachten is.

5. Uiteindelijk zijn de mogelijke negatieve effecten getoetst aan de Flora- en faunawet.

3 Een ecotoop is het kleinste, ecologisch nog onderscheidbare gebied dat een relatief homogene ruimtelijke 
gebiedseenheid is.
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4. Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied is gelegen te Pijnacker – Noord in de provincie Zuid-Holland. In de 
afbeelding op het titelblad is de omlijning van het onderzoeksgebied weergegeven. Het 
onderzoeksgebied wordt aan de zuidzijde begrenst door de Oostlaan, aan de westzijde door 
de Noordweg en den Nootdorpseweg, aan de noordzijde door een sloot en aan de oostzijde 
door de spoorbaan het plangebied omvat de gehele wijk Pijnacker-noord en heeft een 
oppervlakte van 65 hectare.

Binnen het onderzoeksgebied zijn de volgende ecotopen aanwezig:

• Enkele gebouwen met dakpannen, houten betimmering en/ of spouwmuur

• Enkele gebouwen zonder dakpannen, houten betimmering en/ of spouwmuur

• Smalle ondiepe sloot (<2 meter breed, < 1 meter diep) voedselrijk met veel kroos 

• Smalle ondiepe sloot (<2 meter breed, < 1 meter diep) met riet en ondergedoken 
waterplanten, o.a. sterrenkroos

• Smalle ondiepe sloot (<2 meter breed, < 1 meter diep) is aan het verlanden, o.a. riet en 
lisdode

• Brede ondiepe sloot (>2 meter breed, < 1 meter diep) voedselrijk, houte beschoeiing, 
kroos en diverse draadalgen

• Brede ondiepe sloot (>2 meter breed, < 1 meter diep) geen zichtbare waterplanten

• Brede ondiepe sloot (>2 meter breed, < 1 meter diep) met waterlelie, watergentiaan, 
sterrenkroos, en kruidenrijke maar stijle oever 

• Vijver, ondiep stilstaand en troebel water (> 2 meter breed, < 1 meter diep) 

• Breed diep stilstaand water (> 2 meter breed, > 1 meter diep)?

• Dikke  bomen, zonder holtes (diameter borsthoogte > 25 cm)

• Dikke  bomen, met holtes (diameter borsthoogte > 25 cm)

• Lage opgaande begroeiing bestaande uit: algemene soorten van voedselrijke bodem.

• Oevers en bermen met kruidenrijke vegetatie

• Recreatie groen (speelveld) met dikke solitaire bomen, mogelijk met holtes

• Bosschage met dunne bomen (diameter borsthoogte  < 25 cm) en dikke (dode) bomen 
(diameter borsthoogte > 25 cm) met holtes en op de grond liggende stammen, mogelijk 
ook overwinteringverblijf voor amfibieën. 
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• Duikers met mogelijk verblijfplaatsen voor vleermuizen
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5. Resultaten
Op basis van de aanwezige ecotopen is een beoordeling gemaakt welke beschermde flora 
en fauna mogelijk op het onderzoeksgebied voorkomt. Aangezien onderhavige activiteit in de 
categorie ruimtelijke ordening valt wordt in dit hoofdstuk enkel van soorten uit tabel 2 en 3 
een beoordeling gemaakt.

5.1. Vaatplanten
Gezien de zeer voedselrijke vegetatie, vaak onnatuurlijke oevers en gave muren van de 
woning worden geen strikt beschermde vaatplanten verwacht. Wel is tijdens het veldbezoek 
de zwanebloem  (Butomus umbellatus) aangetroffen, deze staat in tabel 1 van de Flora- en 
Fauna wet.

5.2. Zoogdieren

Grondgebonden zoogdieren
De verspreiding van de grote bosmuis, veldspitsmuis en de eikelmuis ligt in de Achterhoek, 
Twente, Zeeuws-Vlaanderen of in Zuid-Limburg (Broekhuizen et al., 1992, Regelink & Bosch, 
2007). De noordse woelmuis behoeft een zeer natte kruidenrijke vegetatie. De 
waterspitsmuis is gebonden aan schone wateren met goed ontwikkelde oevers, welke in het 
onderzoeksgebied ontbreken. Derhalve kan gesteld worden dat er geen beschermde 
grondgebonden zoogdieren binnen het onderzoeksgebied voor kunnen komen.

Vleermuizen
Het onderzoeksgebied is geschikt als foerageergebied voor een groot aantal 
vleermuissoorten, gezien het kleine oppervlakte van de geschikte foerageergebieden binnen 
het plangebied zijn deze niet essentieel. Lijnvormige elementen zijn niet aanwezig, 
vliegroutes zijn daardoor uitgesloten. Het merendeel van de gebouwen en woningen in de 
wijken bevatten een spouwmuur, dakpannen en/ of houten betimmering. derhalve zijn 
verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen zeer waarschijnlijk aanwezig. Er 
bevinden zich in het gebied verschillende dikke bomen met holten, vaak van een specht, niet 
van elke holte kon vastgesteld worden of deze naar boven toe uitgerot was (een vereiste 
voor boombewonende vleermuizen). Ook bevinden zich in het gebied enkele duikers die 
mogelijk worden gebruikt door vleermuizen die in ondergrondse verblijven verblijven. In Tabel
1 is weergegeven welke soort-functie combinatie mogelijk voorkomt.
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Marterachtigen
In het onderzoeksgebied bevind zich niet in een regio waar marterachtigen en dassen 
voorkomen, Ook zijn er tijdens het veldbezoek geen sporen waargenomen. Het voorkomen 
van deze soorten kan redelijkerwijs uitgesloten worden zijn

Eekhoorn
Op het onderzoeksgebied zijn geen nesten van de eekhoorn aangetroffen, het is ook te 
verwachten dat deze eerder naar meer beboste gebieden trekt, deze zijn dan ook niet 
aanwezig.

5.3. Broedvogels
Vogels met vaste rust- en/of verblijfplaatsen als uilen en en jaar rond beschermde spechten 
zijn binnen het onderzoeksgebied niet aanwezig. Wel zijn er verschillende holen van 
waarschijnlijk de grote bonte specht (Dendrocopos majors) in het gebied aanwezig, echter 
zijn er ook halsbandparkieten (Psittacula krameri) in het onderzoeksgebied waargenomen 
waardoor het mogelijk is dat deze hun holen hebben ingenomen. Andere te verwachten 
broedvogels zijn zangvogels die in de bossages en tuinen broeden zoals de merel (Turdus 
Merdula), koolmees (Parus major) en de winterkoning (Troglodytes troglodytes) en 
broedvogels in gebouwen (onder dakpannen) zoals de spreeuw (Sturnus vulgaris), huismus 
(Passer domesticus) en de ringmus (Passer montanus).
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Tabel 1: Soort-functie matrix voor de potentieel voorkomende vleermuizen.
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Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Nyctalus noctula

Laatvlieger Eptesicus serotinus
Vespertilio murinus

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus

Watervleermuis Myotis daubentonii

Meervleermuis Myotis dascyneme

 Hiervan is geen ecologische 
informatie bekend
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5.4. Amfibieën en vissen 
In het onderzoeksgebied zijn verschillende sloten en vijvers aanwezig, vooral de sloten die in 
verbinding staan met de omliggende polders hebben potentie als leef- en/ of 
voortplantingsgebied voor vissen en amfibieën. Gezien de verspreiding en de aanwezige 
ecotopen biedt het onderzoeksgebied potentie voor de kleine modderkruiper (Cobitis 
taenia)en de bittervoorn (Rhodeus sericeus). Voor amfibieën is er potentie voor de kleine 
watersalamander (Lissotriton vulgaris), de pad (Bufo bufo) en de bruine (Rana temporaria), 
meer (Rana ridibunda) en middelste groene kikker (Rana klepton esculenta) derhalve kan 
ook de aanwezigheid van overwinterende amfibieën verwacht worden.

5.5. Reptielen
Gezien de ecotopen op het onderzoeksgebied (gave gebouwen en recreatiegroen) en de 
verspreiding kan het voorkomen van reptielen redelijkerwijs uitgesloten worden.

5.6. Libellen en dagvlinders
Gezien de ecotopen op het onderzoeksgebied (voedselrijk water en voedselrijke vegetatie) 
kan het voorkomen van beschermde libellen en dagvlinders redelijkerwijs uitgesloten 
worden.

5.7. Overige ongewervelden
Gezien de ecotopen op het onderzoeksgebied kan het voorkomen van beschermde overige 
ongewervelden redelijkerwijs uitgesloten worden.

In figuur 1 worden de potenties in Pijnacker – Noord voor vleermuizen weergegeven waarbij 
de volgende legenda geldt:

blauw: omlijning van het onderzoeksgebied

rood: bebouwing zonder potentie als verblijfplaats voor vleermuizen 

oranje: bebouwing met potentie als verblijfplaats voor vleermuizen

groen: bosschages en/of bomen  met potentie als verblijfplaats voor vleermuizen

roze: Duiker met potentie als verblijfplaats voor vleermuizen

geel: gebied was niet toegankelijk 
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Figuur 1. potenties voor vleermuizen in Pijnacker – Noord (ondergrond: Google Earth)

De huizen in het gedeelte van de bomenwijk waar de Noordweg vanaf de Nootdorpseweg tot 
de Goudenregensingel loopt zijn erg gevarieerde woningen. Hierdoor zijn er woningen bij die 
potentieel geschikt zijn voor vleermuizen, maar ook woningen die niet potentieel geschikt zijn 
voor vleermuizen. Omdat het merendeel als potentieel gezien kan worden is dit gedeelte 
toch oranje aangegeven.

In figuur 2  worden de potenties in Pijnacker – Noord voor water afhankelijke soorten en 
vegetatierijke oevers weergegeven waarbij de volgende legenda geldt:

donkerblauw: omlijning van het onderzoeksgebied

lichtblauw: water met potentie voor zwaarder beschermde vissen en of amfibieën

paars: water zonder potenties voor zwaarder beschermde vissen en of amfibieën

groen: kruiden rijke berm/oever

geel: gebied was niet toegankelijk
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Figuur 2. kruiden rijke vegetaties en water met potenties voor vissen en amfibieën 
(ondergrond: Google Earth)

Tijdens het veldbezoek kon het stuk grond tussen het Hazelaarplein en de Goudenregensingel 
niet bezichtigd worden, hierdoor is het onbekend welke ecotypen en daarmee potentieel 
beschermde soorten voor kunnen komen. 
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6. Ingreep
Er zal in de komende jaren een herontwikkeling van de wijk, met name het openbare gebied, 
plaatsvinden zoals aangegeven in het Masterplan Pijnacker – Noord 2006. De ingrepen die 
hiervoor gaan plaatsvinden vallen in de categorie ruimtelijke ontwikkeling.

Met de herstructurering komen de volgende aspecten aan de orde:

Volkshuisvesting, Onderwijs en Welzijn, Revitalisering woningbezit rondom wonen, 
Herontwikkeling, Verkeer, Groen, Voorzieningen.

De spil van het Masterplan worden gevormd door de ingrepen die voortkomen uit de 
Revitalisering woningbezit rondom wonen en het herontwikkelen van de  scholen en welzijns 
locaties.

In figuur 3 is een overzichtskaart te zien van de locaties voor herontwikkeling en revitalisatie 
weergegeven. 

Rondom Wonen gaat haar bestaande voorraad 4-laagse en 6-laagse flats aanpakken. Dit 
leidt tot onder andere het vergroten van balkons, toevoegen van liften en het maken van 
duidelijke en ruimere entree partijen.

De 2- laagse ouderenwoningen die aan de Thorbeckelaan gelegen zijn tussen de 6-laagse 
flats zullen worden gesloopt. En er zal een uitbreiding plaatsvinden van het bouwvolume bij 
herbouw. De bouw blokken zullen hierbij gedeeltelijk het groene hof af gaan sluiten van de 
openbare weg. Ook mogen er in het noord-zuid lopende deel, waar Thorbeckelaan een 
breed profiel heeft, maximaal nog 2 bouw lagen worden toegevoegd.

In het noordelijke deel van de Thorbecklaan is het profiel smaller, hier wordt een maximale 
bouwhoogte van 2 bouw lagen nagestreefd. Bij de Groen van Prinstererlaan wordt een 
vierde bouwblok toegevoegd in de brede groenstrook.

Op een aantal locaties worden  verouderde (school) locaties gesloopt, hier zal nieuwe 
woningbouw en/ of in combinatie met multifunctionele onderwijs en welzijnsacomodatie voor 
in de plaats komen. Het betreft hier de Stanislas 1 en St Josephschool,  de Berkenhofschool 
en Klavertje Drie en de Stanislas 2 en de Willem Alexanderschool. In tegenstelling tot de 
andere vrijgekomen scholen locaties wordt op de locatie “Pinkeltje” (genoemd naar het 
kinderdagverblijf die er tot voor kort was), een parkje aangelegd die als sociale 
ontmoetingsplaats zal dienen. 

Er zullen verschillende aanpassingen worden gemaakt om het verkeer in de wijk te 
verbeteren. Zo wordt de hele wijk 30 km gebied, er worden maatregelen genomen om 
sluipverkeer tegen te gaan, het netwerk van langzame verkeersroutes worden verbeterd en 
parkeervoorziening worden op pijl gehouden/ gebracht.

Met betrekking tot het  groen in de wijk  is het doel het groene karakter als kwaliteit 
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behouden en aantrekkelijker te maken, beheersachterstand, slijtage en verzakkingen 
opheffen en de bruikbaarheid van groene hoven tussen flats voor spel en verblijf verbeteren. 
Het behoud en verder ontwikkelen van een groen en waterrijk karakter is hierbij een 
hoofduitgang. Daarbij worden vanwege de voorgenomen ophogingen en de nieuwe inrichting 
veel bomen gekapt en ook de bestaande gemeente plantsoenen worden meestal volledig 
vernieuwd. Er dient met name aandacht te worden besteed aan natuurlijke watergangen, zo 
worden er in de Geelenen buurt op sommige plaatsen natuurvriendelijke oevers aangelegd. 
Aan de noordelijke grens van het plangebied dient een aantal vierkante meter waterberging 
gegraven te worden. 

In het Noordelijke deel van Pijnacker-noord moet alle openbare verlichting worden vervagen.

In hoofdstuk 5 van het Masterplan Pijnacker noord “Herstructurering pijnacker Noord” wordt 
gesproken over de revitalisering van het Winkelcentrum, de details zijn hier echter nog niet 
voor uitgewerkt.
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Figuur 3 locaties voor herontwikkeling en revitalisatie
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7. Toetsing aan de Flora- en faunawet
Op basis van de resultaten en de ingreep is een toetsing op de Flora- en faunawet 
uitgevoerd. Hierdoor is duidelijk op welke soorten mogelijk een negatief effect optreed en of 
hiervoor aanvullend onderzoek dan wel een ontheffing in het kader van de Flora- en 
faunawet noodzakelijk is.

7.1. Vaatplanten, amfibieën, vissen, reptielen, libellen en dagvlinders 
en ongewervelden

Uit de resultaten blijkt dat het voorkomen van beschermde soorten uit deze soortgroepen 
mogelijk is. De mogelijk voorkomende amfibieën staan in tabel 1 van de flora en fauna wet, 
omdat de ingreep onder ruimtelijke ontwikkeling valt geld voor deze soorten een algehele 
vrijsteling. De mogelijk voorkomende vissen, kleine modderkruiper (tabel 2) en de bittervoorn 
(tabel 3) genieten zwaardere bescherming.  Toetsing laat zien dat met name het aanleggen 
van een natuurlijke waterberging en natuurvriendelijke oevers mogelijk voortplantings of 
verblijfplaatsen verstoord of beschadigd deze zijn beschermd middels artikel 11 van de Flora- 
en faunawet. Met betrekking tot de vissen zal er bij de uitvoer van de ingreep dan ook 
mogelijk overtreding van de Flora- en faunawet plaatsvinden.

7.2. Zoogdieren

Grondgebonden zoogdieren en marterachtigen
Uit de resultaten blijkt dat het voorkomen van beschermde soorten uit deze soortgroepen 
redelijkerwijs uitgesloten kunnen worden. Daarmee is ook een negatief effect op deze 
soorten redelijkerwijs uit te sluiten. Betreffende deze soortgroepen zal de uitvoer van de 
ingreep zal dan ook geen overtreding van de Flora- en faunawet plaatsvinden.

Vleermuizen
Uit de resultaten blijkt dat  vleermuissoorten binnen het onderzoeksgebied kunnen 
voorkomen. De toetsing laat zien dat mogelijk vaste rust- en/of verblijfplaatsen verwijderd 
worden, deze zijn beschermd middels artikel 11 van de Flora- en faunawet. Ook zal er 
mogelijke verstoring van leefgebieden optreden bij het vervangen van de verlichting in het 
noordelijke deel van Pijnacker. In Tabel 2 is weergegeven van welke potentieel voorkomende 
soort-functie combinatie mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn.
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Broedvogels
Er zijn geen broedvogels met een vaste rust- en/of verblijfplaatsen zoals uilen en jaar rond 
beschermde spechten aanwezig.

Zangvogels die nesten in plantsoenen, tuin of in gebouwen hebben worden, wanneer de 
werkzaamheden in het broedseizoen plaats vinden, mogelijk verstoord. Tevens worden 
mogelijk nesten weggenomen.

26 2 oktober 2009 – RA09105-01 – Regelink Ecologisch onderzoek

Tabel 2: Soort-functie matrix voor de potentieel voorkomende vleermuizen en of hierop een negatief 
effect te verwachten is.
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8. Conclusies en aanbevelingen
Uit de toetsing aan de Flora- en faunawet blijkt dat, bij de uitvoer van de ingreep, negatieve 
effecten te verwachten zijn op:

• Vleermuizen

• Vissen

• Broedvogels

Op de overige soortgroepen wordt geen negatief effect op beschermde soorten (of functies) 
verwacht.

8.1. Vleermuizen
Enkele boom- en/ of gebouwbewonende vleermuizen hebben mogelijk hun vaste rust- en/of 
verblijfplaats in bomen en /of gebouwen op het onderzoeksgebied. Vooral de gebouwen 
waar de revitalisering en herontwikkeling gepland staat hebben potentie als verblijfplaats 
voor vleermuizen (zie bijlage 1). Derhalve is het noodzakelijk aanvullend onderzoek uit te 
voeren. Het is sterk aan te bevelen aanvullend vleermuizenonderzoek uit te voeren volgens 
het vleermuisprotocol4 van de Gegevensautoriteit Natuur. Dit geeft grote mate van zekerheid 
dat een eventuele ontheffingsaanvraag zonder aanvullende informatie in behandeling 
genomen wordt. Tevens geeft het vleermuisprotocol invulling aan de onderzoeksinspanning 
voortkomend uit de Flora- en faunawet.

Het is ook aan te raden aan aanvullend onderzoek uit te voeren naar de mogelijke verstoring 
van leefgebieden die optreed door het vervangen van de straatverlichting. Ook hiervoor is 
het aan te bevelen dit aanvullende onderzoek uit te voeren volgens het vleermuisprotocol.

Een aanvullend vleermuizenonderzoek volgens het vleermuisprotocol houdt in dat er twee 
bezoeken in periode 15 mei t/m 15 juli (direct na zonsondergang of direct voor zonsopkomst) 
en twee bezoeken in periode 15 augustus t/m 1 oktober (tussen drie uur na zonsondergang 
en drie uur voor zonsopkomst) gebracht dienen te worden. Al deze bezoeken dienen middels 
een batdetector van het type heterodyne met time expansion uitgevoerd te worden. 

8.2. Vissen

Enkele sloten/wateren binnen het plangebied hebben potentieel om als leefgebied te dienen 
voor de kleine modderkruiper en de bittervoorn, het aanleggen van de natuurlijke 
waterberging en de natuurlijke oevers kan negatief effect op dit leefgebied hebben. 
Aangezien deze ingreep onder “ruimtelijke ontwikkeling en inrichting” valt en de bittervoorn 
op lijst 3 van de Flora- en faunawet staat geld er geen vrijstelling voor de overtreding van de 
artikelen 8 t/m 11 van de Flora- en Faunawet en dient er bij de aanwezigheid een ontheffing 

4 www.vleermuisprotocol.nl
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aangevraagd te worden. Derhalve is het noodzakelijk aanvullend onderzoek op het 
voorkomen van deze vis soorten uit te voeren. 

8.3. Broedvogels
Voor de mogelijk aanwezige broedvogels (in het ruimtelijke groen en gebouwen) geldt dat de 
werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd dienen te worden. Voor het 
broedseizoen stelt de wet geen vaste begin of eind datum, echter loopt dit vaak van 15 maart 
tot 15 juli.

In algemene zin kan redelijkerwijs gesteld worden dat op basis van de mogelijke effecten de 
uitvoer van de ingreep niet door de Flora- en faunawet verhinderd zal worden. Hiervoor is 
wel aanvullend onderzoek en mogelijk een ontheffing noodzakelijk m.b.t. Boom en/ of 
gebouw bewonende vleermuizen en de kleine modderkruiper en de bittervoorn.
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Bijlage 1. Foto impressie onderzoeksgebied

Flatgebouw aan de Van Houtenlaan

Sloot langs de Rommesingel, voedselrijk met veel planten en een stijle en kruidenrijke oever

32 2 oktober 2009 – RA09105-01 – Regelink Ecologisch onderzoek



Ecologische quickscan Pijnacker – Noord

Huis aan de Tilanussingel met dakpannen en houten betimmering

Impressie foto van de 2- en 6- laagse flatgebouwen bij de Thorbecklaan
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Foto van de houten betimmering van een 2-laagse flat aan de Noorz-Zuid kant van de 
Thorbecklaan

Foto van open spouwgleuven naar een spouw. van een 2-laagse flat aan de Noord-Zuid kant 
van de Thorbecklaan
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Foto van een dikke boom met holtes waar een Halsbandparkiet bij zit, staat tussen de 
Dreeslaan en het spoor
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Foto van een woning aan de Wilgenhof met een spouwmuren met open stootvoegen 

Foto van de ”ruige” bossage tussen de Wilgenhof en de Weigellalaan met op de grond 
liggend dood hout 
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Foto van de ”ruige” bossage tussen de Wilgenhof en de Weigellalaan met oude dikke bomen 
met potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen o.a. Spleten en holen.

Foto van de Berkenhofschool met potentieel verblijfplaats voor vleermuizen 
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Foto verlandende sloot tussen de Hasselt van Dinterlaan en het spoor

Foto van Stanislas 1 of de St. Josephschool met kapotte betimmering
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Impressie van een straat met rijtjeshuizen in het onderzoeksgebied
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bestemmingsplan "Pijnacker-Noord" (voorontwerp)  

Bijlage 3  Vleermuis- en broedvogelonderzoek 
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bestemmingsplan "Pijnacker-Noord" (voorontwerp)  
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