Richting nieuwe kansen
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20 maart 2018

Transformatieleidraad

R i ch t i n g n i eu we k a n s e n
De gemeente krijgt steeds vaker een verzoek voor de functiewijziging van een gebouw. Vaak gaat het
om een wijziging van een kantoorfunctie naar wonen. Dit kan op veel locaties, maar niet op iedere
plek is dit wenselijk. Een aantal gebieden in Capelle willen we behouden voor bepaalde bedrijvigheid.
Een initiatiefnemer kan zelf een verzoek indienen voor een transformatie. Aan het indienen van
een verzoek zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Deze randvoorwaarden staan in de
transformatieleidraad. Deze leidraad geeft inzicht in de gemeentelijke ambities voor transformaties
en in het proces dat een initiatief doorloopt.

Samen maken we de stad!

Foto:

Potentiële transformatielocatie met een goede ontsluiting langs de Abram van Ryckevorselweg, Algeraweg en metrolijn. Het historische
‘s-Gravenweggebied (zo oud als de weg naar Kralingen) ligt op een steenworpafstand.
Foto voorkant: Kantorenlocatie Hoofdweg Vak M, op de grens met Rotterdam, ten midden van een woonwijk, goed ontsloten via de A16. Het eerste gebouw is
al succesvol getransformeerd en voor enkele andere gebouwen bevinden we ons in de dialoog en indieningsfase.
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De grote steden groeien en locaties waar nieuwbouw
kan plaatsvinden worden schaars. De prijzen van (huur)
woningen in de grote steden zullen eerder stijgen dan
dalen en starters op de woningmarkt kunnen steeds
minder vaak een passende woning vinden.

d
bie

omstbee
ld:
Toek

m

Transformatie

vendig woon
d le
-w
g
er
en
e
kg

De afgelopen decennia zijn er in Nederland veel
kantoorgebouwen gerealiseerd. Het overaanbod
in de kantorenmarkt en het veranderende
kantorenlandschap heeft ervoor gezorgd dat veel
kantoren deels of geheel leeg staan. In de gemeente
Capelle is dit niet anders. Er ligt hier een grote kans om
leegstaande kantoren te transformeren naar woningen
of benodigde voorzieningen.
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De perifere gebieden voelen de druk op de woningmarkt
ook toenemen. De toegenomen vraag naar betaalbare
woningen is in Capelle ook aanwezig. Van belang is dat
er steeds meer waarde wordt gehecht aan een goede
bereikbaarheid, zoals aansluiting op het metronetwerk,
trein of (water)bus.

De goede bereikbaarheid en aansluiting op openbaar
vervoer versterken deze kansen. De markt voelt dit
en initiatiefnemers zien kansen voor transformaties.
De gemeente Capelle bewaakt een gezond aanbod
voor bedrijven, kantoren en detailhandel. Regionale
afstemming hierover vind plaats met de Provincie ZuidHolland, Subregio Oost en MRDH.
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VIJF AMBITIES VOOR TRANSFORMATIES
Wij zien transformaties als kans om Capelle mooier, duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Dit
hebben we verwoord in vijf ambities. Wordt er aandacht besteed aan deze ambities, dan heeft u bij ons een streepje
voor!

Doe mee!
Bij ieder project in de gemeente wordt veel waarde gehecht
aan wat het oplevert voor de Capellenaar. De inwoner van
Capelle staat centraal bij vrijwel alle plannen van de gemeente
of initiatieven. Aan initiatiefnemers wordt altijd gevraagd of de
directe omgeving en andere belanghebbenden bij het initiatief
zijn betrokken. Deze manier van verkenning van de omgeving
wordt de Doe mee! aanpak genoemd.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema en een grote ambitie
van de gemeente. Dit geldt voor nieuwbouw, maar ook bij
transformatie van een gebouw wordt er verwacht dat het
gebouw duurzaam wordt (gemaakt). Denk daarbij aan groene
daken, zonnepanelen, maar ook heeft het college vastgesteld
dat nieuw/verbouw ‘gasloos’ dient te worden opgeleverd.
Aansluiting op het warmtenet, de stadsverwarming, of eigen
energieopwekking met duurzame stroom is een ambitie
waar extra op gelet wordt bij transformatie-initiatieven.

Bereikbaarheid en mobiliteit
Waar veel kantorenterreinen vooral bereikbaar
moesten zijn voor de auto wordt nu ingezet op
mobiliteit via het Openbaar Vervoer of andere
alternatieven. Daar waar deelauto’s of deelfietsen
worden ingezet, kan er mogelijk flexibel worden
omgegaan met de parkeereis die nu bij het gebied
hoort. Uitgangspunt is dat parkeren op eigen terrein
wordt opgelost en ondergeschikt is. De zichtbare
ruimte moet vooral een uitstraling hebben die bij
de functie past. Inpandig parkeren of omsloten door
plintfuncties hebben een pre.

Woningbehoefte
Bij het toestaan van een transformatie-initiatief van een
kantoorfunctie naar een woonfunctie willen we goed
blijven inspelen op de vraag uit de markt. Daarvoor
worden ontwikkelingen en trends nauwlettend door de
gemeente gevolgd. We verwachten dat initiatiefnemers
een marktbehoefte onderzoek door een deskundig
bureau laat uitvoeren.
Samen kunnen we, door het delen van informatie met
elkaar, zorgen voor een passend initiatief. De gemeente
blijft monitoren of er voldoende woningaanbod is voor
alle doelgroepen. Daarnaast zet de gemeente in op
voldoende voorraad van kantoor- en bedrijfspanden. We
laten het initiatief bij de markt en gaan er vanuit dat de
markt ook zelf weet waar behoefte aan is en wanneer
verzadiging optreed.

Ruimtelijke kwaliteit
De uitstraling van een gebouw, buitenruimte en omgeving
moet passen bij de nieuwe functie. Bij de functie wonen
is het bijvoorbeeld van belang dat je prettig ‘thuiskomt’,
dat je een ommetje kan maken of dat je je fiets goed kan
parkeren. Bij een gebouw speelt de entree een belangrijke
rol. Wij streven hierbij naar een hoogwaardige uitstraling.
De architectuur van het gebouw draagt bij aan de sfeer en
de levendigheid van van het gebied. Woongebouwen stralen
een woonkwaliteit uit en sluiten goed aan op de openbare
ruimte.
Wij vragen van een initiatiefnemer een duidelijke visie en
aanpak hierop.

RUIMTE VOOR KANSEN
Transformatie-initiatieven
van
leegstaande
kantoorpanden naar woningen wordt toegejuicht. Er
zijn gebieden waar de kantoorfunctie moet blijven
bestaan om voldoende voorraad te behouden. Maar
ook zijn er milieu-eisen waardoor transformatie
in sommige gebieden van niet mogelijk is. Hierbij
kan gedacht worden aan geluidsoverlast, fijnstof of
externe veiligheidsaspecten. De bedrijventerreinen ten
noorden van de Hoofdweg, Capelle West en specifieke
gebieden op Rivium moeten door een combinatie van
deze factoren behouden blijven.
Waarom kan ik niet transformeren in deze gebieden?
Het bedrijventerrein ten noorden van de Hoofdweg
(Capelle XL) is aangemerkt als een gebied voor bedrijven
in milieucategorie 2 en 3. Het terrein in Capelle-West
moet voor specifieke bedrijvigheid beschikbaar blijven.
Ook Noordwest-Rivium is in het gebiedspaspoort het
Nieuwe Rivium aangemerkt als locatie voor kantoren.
Waar kan ik wel transformeren in Capelle?
De gemeente staat open voor transformatie initiatieven
in de rest van Capelle. De gemeente helpt mee en
faciliteert, de initiatiefnemer dient zelf het nodige
voorwerk te doen. De gemeente heeft capaciteit
beschikbaar gesteld om initiatiefnemers in een
vroegtijdig stadium te helpen om de haalbaarheid van
het initiatief kritisch te bekijken.

Foto:

Voor initiatiefnemers is het belangrijk om op de
ambitiekaart op www.capellebouwtaandestad.nl/
transformatie te kijken. Deze kaart geeft de actuele
gebieden weer waar transformatie mogelijk is of niet.
Voor de locatie Rivium is er al een apart gebiedspaspoort
vastgesteld dat inzicht geeft in waar transformatie van
een kantoorgebouw mogelijk is. Voor andere gebieden
in Capelle wordt mogelijk ook een gebiedspaspoort
opgesteld. Houd hiervoor de website in de gaten. Wij
nodigen u graag uit om een initiatief in te dienen, die
rekening houdt met de ambities en passend is in de
omgeving.

Wat is een gebiedspaspoort?
In een gebiedspaspoort staan de ambities
en spelregels waar een ontwikkeling aan
moet voldoen. Een gebiedspaspoort wordt
samen met betrokkenen zoals bewoners,
eigenaren of ondernemers
opgesteld
en wordt vastgesteld
door de gemeenteraad.
Een gebiedspaspoort
vormt enerzijds een
uitnodiging en inspiratie
en is anderzijds een
toetsingskader.

Capelle aan den IJssel! Een schitterende plek, langs de entree vanaf Krimpen, met zicht op de monumentale Algerabrug: het eerste onderdeel van de
Deltawerken.

Hoofdweg
(Capelle XL)
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Rivium
Capelle-West

Behoud bedrijven/kantorengebieden
Centrum Capelle aan den IJssel
Erasmus / Brainpark
Bos / recreatiegebied
Overig bebouwd gebied
Rijkswegen
Hoofdsinfrastructuur Capelle
Rivier
Trein
Metro
Gemeentegrens

PROCES
De gemeente denkt graag in een vroegtijdig stadium
mee aan initiatieven. We verwachten dat uw initiatief
voldoet aan de eerder beschreven ambities en past
binnen de aangegeven gebieden op de kaart. Vervolgens
wordt uw initiatief getoetst en door de gemeente
van een reactie voorzien. Dit vergroot de kans op het
verlenen van een omgevingsvergunning. Tussentijds
kunt u met de gemeente in gesprek over de voortgang
van het plan. Er zijn drie fasen:

Fase 1: de Initiatieffase
Indien u de haalbaarheid van uw initiatief wilt laten
toetsen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen
via het Transformatieloket. Vervolgens krijgt u een
contactpersoon toegewezen die ervoor zorgt dat uw
initiatief kritisch wordt bekeken door de vakdisciplines
binnen de gemeente.
Hoe dien ik mijn verzoek in?
U maakt gebruik van het transformatieformulier op
www.capellebouwtaandestad.nl/transformatie. Door
het volledig invullen van dit formulier, kunnen wij het
initiatief goed in behandeling nemen. Bij behandeling
van ieder transformatie-initiatief komen in ieder geval
de vijf ambities voor transformaties aan bod.
1. Doe mee!
2. Duurzaamheid
3. Woningbehoefte
4. Mobiliteit en bereikbaarheid
5. Ruimtelijke kwaliteit
Aanvullend daarop vragen we u uiteraard aandacht
te besteden aan de geldende wet- en regelgeving,
bijvoorbeeld op het gebied van geluid of luchtkwaliteit.
De reacties vanuit het Intaketeam worden
teruggekoppeld aan u, zodat het plan mogelijk beter
uitgewerkt kan worden. Dit vergroot de kans op het
verlenen van een omgevingsvergunning. Ook wordt

Foto:

er een intentieovereenkomst afgesloten tussen de
gemeente en u. In de overeenkomst worden
afspraken gemaakt over de haalbaarheid, de kosten
en de verwachtingen. Iedere twee weken komt het
Intaketeam bijeen.

Fase 2: de Uitwerkfase
Doe mee!
Bij iedere transformatie is het belangrijk dat de
initiatiefnemer de directe omgeving bij de planvorming
betrekt. Op deze manier kan informatie worden
opgehaald en wordt de omgeving vroegtijdig betrokken.
Dit voorkomt en/of vermindert de kans op weerstand
tijdens het vergunningsproces.
Het intaketeam zal uw uitgewerkte plan nogmaals
bekijken. Vervolgens kan het kwaliteitsteam (Q-team)
een welstandstoets verzorgen. Mogelijk is uw
aanwezigheid bij dit overleg gewenst om uw plannen
toe te lichten. Het Q-team komt iedere twee weken
bijeen. U wordt hiervoor uitgenodigd.
Deze fase wordt afgesloten met een anterieure
overeenkomst. Hierna kunt u het plan indienen via het
omgevingsloket voor het toetsen van de plannen en het
verkrijgen van de vergunning.

Fase 3: de Indieningsfase
Zodra het uitgewerkte plan in het omgevingsloket
wordt
geüpload,
de
definitieve
aanvraag
Omgevingsvergunning, zal er bouwkundig getoetst
worden. Ook wordt er aan partners, zoals de
Veiligheidsregio om advies gevraagd. Het voordeel van
het vooraf doorlopen van de initiatief- en uitwerkfase
is dat het plan bekend is bij meerdere partijen en de
gemeente. Ook is er aangegeven dat de gemeente
medewerking wil verlenen aan het initiatief.

Omgeving winkelcentrum De Terp: voorzieningen en recreatiegebied Hitland op loopafstand. Een goede onsluiting met Rotterdam via de metrolijn.

Welkom! Wij gaan graag met u in
gesprek om een mooi plan voor Capelle te
maken. Tijdens de initiatief - en uitwerkingsfase ben ik uw vaste aanspreekpunt

Initiatieffase

Ik heb een goed idee voor
transformatie van bestaand
vastgoed naar wonen in Capelle
aan den IJssel!

U dient uw initiatief in via onze website volgens
het format voor transformaties.

Wij bespreken uw initiatief in het Intaketeam. Dit
is een multidisciplinair-team, waarbij wordt gekeken of het initiatief aan onze ambities en beleidsdoelstellingen voldoet.

Na ambtelijk akkoord kunt u uw initiatief plan verder
uitwerken.

Indieningsfase

Uitwerkfase

Wij sluiten deze fase af met een
intentieovereenkomst.

U betrekt de directe omgeving in een vroeg stadium. Deze aanpak noemen wij Doe mee!

Is het initiatief nog niet
akkoord? Wij blijven graag
met u in gesprek en nodigen
u nogmaals uit bij het
Intaketeam en/of het Q-team!

U bereidt de vergunningaanvraag voor
en zorgt dat deze voldoet aan de wettelijke
indieningsvereisten en de afspraken uit de
intentieovereenkomst.

Wij bespreken uw uitgewerkte plan nogmaals in
het Intaketeam.

Vervolgens bespreken wij uw uitwerking in het
Q-team (vml. Welstandscommissie). Wij vinden het
waardevol als u daarbij aanwezig bent om direct de
dialoog met u te kunnen voeren.

In deze fase sluiten we een
anterieure overeenkomst met u af.

In de indieningsfase krijgt u een
nieuw vast aanspreekpunt, die u zal
begeleiden bij het verkrijgen van de
vergunning.

Zodra uw aanvraag in het Omgevingsloket staat,
begint de formele toetsing. Als de uitwerkingsfase
goed is doorlopen kan dat efficiënt en snel
gebeuren.

Deze fase sluiten we af met het
verlenen van de omgevingsvergunning
Aan de slag!

WET EN REGELGEVING
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Bij een kruimelgeval is er een aantal indienings
vereisten waar u als initiatienemer rekening mee
moet houden. Zo moet het duidelijk zijn waarop de
aanvraag betrekking heeft en moet de aanvraag
situatietekeningen bevatten van de huidige en
toekomstige situatie. Ook moet er worden aangegeven

Voor afwijkingen van het bestemmingsplan die vallen
onder de kruimelgevallen, geldt onder de Wabo de
reguliere procedure. De beslistermijn is in principe
acht weken (eenmalige verlenging met zes weken is
mogelijk). Er kan door belanghebbenden bezwaar,
beroep en hoger beroep worden ingediend.
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Op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 2 Wabo kan
worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het gaat
hier om de zogenaamde kruimelgevallen die in Bijlage
II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht (Bor) staan. Hier
wordt in lid 9 specifiek gesproken over wijziging van het
gebruik van gebouwen. Dit artikel geeft de gemeente
de mogelijkheid een vergunning te verlenen, indien
de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening.

Bij de aanvraag moet gemotiveerd worden dat het
initiatief past binnen het gemeentelijk beleid. Belangrijk
is wel dat er geen belemmeringen mogen zijn vanuit de
milieuregelgeving.
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Transformatie van een pand met de functie kantoren of
bedrijven naar een functie wonen is niet zondermeer
toegestaan. Het bestemmingsplan moet aangepast,
worden. Dit is vaak een langdurig en onzeker traject,
maar de veranderende markt en de druk op de
woningmarkt vraagt om flexibele(re) instrumenten.
De Rijksoverheid geeft hiervoor aan gemeenten een
alternatief.

welke toekomstige functie het gebouw zal hebben. De
indieningsvereisten zijn aangegeven in artikel 1.3 en
3.2 van de Ministeriële regeling Omgevingsrecht (Mor).

Snel aan de

Door de vaststelling van een bestemmingsplan wordt er
bepaald wat er in een gebied mag gebeuren. Zo wordt
aangegeven waar bedrijven zich kunnen vestigen, of
waar woningbouw voorzien is.

Riviumboulevard. Het Gebiedspaspoort biedt ruimte voor transformatie, waarbij woningbouw mogelijk is. De ruime opzet van de boulevard biedt
ruimte voor uitnodigende entrees, zichtbare voorzieningen en terrassen. Bovendien is er ruimte voor voorzieningen in de directe nabijheid van haltes
van de vervoersknoop Rivium.

OVEREENKOMSTEN
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De verschillende vakdisciplines geven een inhoudelijke
reactie op uw initiatief. Uiteindelijk is het doel een
advies te geven over het initiatief. Met een positief
ambtelijk advies kan de procedure verder worden
vervolgd. Het college stemt in of heeft de bevoegdheid
om af te wijken van het advies of kan besluiten om niet
mee te werken.
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Na deze fase zullen de gemeentelijke kosten in een
intentieovereenkomst worden beschreven. Deze
kosten bestaan onder andere uit gemaakte uren voor
het bespreken en onderzoeken van het initiatief door
de verschillende vakdisciplines.

Het doel van deze overeenkomst is het vaststellen
van de wederzijdse rechten en plichten ten aanzien
van (de realisatie van) het project. In de anterieure
overeenkomst staan de kosten voor de gemeentelijke
inspanningen die worden gemaakt ten behoeve van het
project met de daarbij behorende voorzieningen.

Na d

Door indiening van het initiatief via het
transformatieloket wordt het proces gestart. De eerste
reactie van het intaketeam geeft u een inhoudelijke
richting op verschillende gebieden en wordt kosteloos
aangeboden.

Bij het indienen van het initiatief in het Omgevingsloket
sluiten we met u een anterieure overeenkomst af. Deze
overeenkomst vervangt de intentieovereenkomst.

ov
e

aarheid
aalb
eh
rd

Er zijn twee soorten overeenkomsten, een
intentieovereenkomst en een anterieure overeenkomst.

INFO R M AT IE EN CONTACT
De gemeente werkt voortdurend aan de stad. Er zijn visies op de stad, structuur- en gebiedsvisies, maar
ook gebiedspaspoorten die richting geven aan de ontwikkeling van gebieden. Deze zijn niet statisch,
maar kunnen meebewegen en inspelen op veranderende omstandigheden. De transformatieleidraad
bevat een aantal basisuitgangspunten en ambities, maar zal worden aangevuld zodra dat nodig is.
Via de website www.capellebouwtaandestad.nl/transformatie kan de initiatiefnemer informatie
vinden over de gebieden van Capelle, het beleid, ambities en aandachtspunten en contactpersonen.
Houd deze website ook in de gaten voor nieuws, best practices en de laatste versie van de
transformatiekaart.

Samen maken we de stad!

www.capellebouwtaandestad.nl/transformatie
Foto:

Hoofdweggebied Vak E, ten noorden van de wijk Schollevaar. Goed ontsloten via snelweg en spoorlijn,

