
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stichting Wijkbelangen Fascinatio                                         KvK-nummer:         78190592  
Desertosingel 27                   Internet:     www.wijkbelangenfascinatio.nl | www.fascinatio.info   
2909 PA  Capelle aan den IJssel                                              Email:                       info@fascinatio.info   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Aan:  

 

Gemeente Capelle aan den IJssel  

T.a.v. de Gemeenteraad en het College van B&W 

Postbus 70  

2900 AB  Capelle aan den IJssel 

 

 

Verzonden per email:  griffie@capelleaandenijssel.nl 

  

  

Datum: 31 maart 2021  

  

   

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Quadratum Fascinatio’  

  

 

Geachte Raadsleden, geachte commissieleden,   
 

Wij hebben kennis genomen van het Ontwerpbestemmingsplan Quadratum Fascinatio1.  

Wij dienen hierbij onze zienswijze in met betrekking tot het Ontwerpbestemmingsplan en de 

toelichting daarop.  

Allereerst willen wij aangeven dat de plannen vanuit diverse invalhoeken positief te noemen zijn:  

a) Er komt eindelijk bebouwing op deze kavels na jarenlange leegstand; 

b) De ontwerpen zien er, in algemene zin, acceptabel / goed uit; 

c) Er lijken voldoende parkeerplaatsen te worden gerealiseerd (1,7 parkeerplaats per woning). 

Wij staan in principe niet negatief tegenover het toestaan van woningbouw in de buitenring.  

Wel willen wij dat het toestaan van woningbouw uitsluitend plaatsvindt als aan een aantal 

aanpassingen van het (ontwerp)bestemmingsplan is voldaan en een aantal zaken in de toelichting 

worden verduidelijkt en aangepast.  

Onze zienswijze is samengevat in onderstaande tabel. Een verdere toelichting treft u daarna aan. 

Nr. Onderwerp Zienswijze 

1 Pandhoogte:  

6 bouwlagen 

  

Verlagen pandhoogte naar maximaal 3 bouwlagen ter voorkoming verdere toename 

mobiliteitsproblemen, aansluiting met Beeldkwaliteitsplan, omringende panden en de 

structuurvisie. Ontbreken noodzaak van hoogbouw in relatie tot regio-akkoord. 

2 Beeldkwaliteitsplan 

1999 

Onder andere de bouwhoogte, parkeren en ontwerp van de plint sluiten niet aan op het 

Beeldkwaliteitsplan1999. Dit dient te worden herzien. 

3 Nota Beeldkwaliteit 

2017 

Maat en schaal niet in overeenstemming met omliggende bebouwing, te weinig aansluiting bij 

bestaande bebouwing, ontwerp met gesloten plint, functie achter gevel niet zichtbaar, 

beganegrondgevel onvoldoende zorgvuldig gedetailleerd. Dit dient te worden herzien. 

4 Beleidskader Extra hoogbouw is niet noodzakelijk. Aanpassing vereist. 

Doelgroepen onvoldoende concreet en gekwantificeerd. Toelichting vereist. 

Zorgen over toetsing nieuwe stedelijke ontwikkeling. Toetsing vereist. 

5 Uitvoerbaarheid Ontbreken onderbouwing stelling “Er is toen positief gereageerd op het plan” in relatie tot de 

bewonersavond van 16 december 2019. Aanpassing vereist. 

6 Bestemmingsregels “Gestapelde woningen” vervangen in “Wonen”, opnemen “hoogbouw is niet toegestaan”, 

toevoegen “lichtmasten”, verwijderen “bruggen en kunstwerken”. Aanpassing vereist. 

 
1 Gemeenteblad 2021, nr. 7743, 17 februari 2021. 
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Ad 1. De hoogte van de panden: 6 bouwlagen 

De panden worden te hoog in vergelijking met:  

a. Bestaande mobiliteitsproblemen in de wijk 

b. Het Beeldkwaliteitsplan 1999 

c. De omringende panden 

d. De structuurvisie Capelle a/d IJssel 2030 

e. De noodzakelijkheid vanuit het regio-akkoord 

Ad 1a. Bestaande mobiliteitsproblemen in de wijk  

De wijk Fascinatio wordt reeds jaren geconfronteerd met mobiliteits- en parkeerproblemen. Dit is 

bekend en wordt door de gemeente Capelle aan den IJssel erkend. Ook in het ‘concept Ruimtelijk 

Toekomstperspectief Fascinatio’ wordt deze problematiek benoemd.  

 

Wij willen voorkomen dat een verdere (onnodige) toename van de mobiliteits- en parkeerproblemen 

plaatsvindt. Ondanks het feit dat op het kavel aan de parkeernormen zal worden voldaan, zal de 

toename van het aantal woningen de mobiliteitsproblemen van de wijk vergroten. Wij kunnen ons 

daarom niet vinden in het toevoegen van woningen op 6 lagen. Wij zien graag een ontwikkeling op 

maximaal 3 lagen, zoals de bebouwing oorspronkelijk was bedoeld. Een onnodige toename van 

mobiliteitsproblemen wordt hiermee voorkomen. 

Ad 1b. Beeldkwaliteitsplan 1999  

Het beeldkwaliteitsplan 1999 geeft voor nagenoeg de gehele noord-ring van Fascinatio maximaal 3 

verdiepingen, of 11 meter, aan (zie bijlage 1). Veel bewoners hechten groot belang aan het 

Beeldkwaliteitsplan 1999. Wijkbewoners hebben zich bij de aanschaf van hun huis in Fascinatio mede 

gebaseerd op dit Beeldkwaliteitsplan. Het College van B&W heeft (op artikel 38 vragen van D66) 

eerder geantwoord dat het Beeldkwaliteitsplan 1999 nog steeds geldt. Wij willen in deze aanpassing 

van het bestemmingsplan een aanpassing meenemen die recht doet aan de oorspronkelijke 

gedachten bij de wijk. Ook tijdens de informatiebijeenkomsten over het Ruimtelijk 

Toekomstperspectief is nog eens bevestigd dat het Beeldkwaliteitsplan 1999 gevolgd wordt. 

In het ontwerpbestemmingsplan dient daarom naast het toestaan van woningbouw de maximale 

bouwhoogte te worden verlaagd tot maximaal 3 verdiepingen (of maximaal 11 meter).  

NB: Wij zien geen redenen waarom het bestemmingsplan wel aangepast kan worden om 

woningbouw toe te staan, maar niet om de bouwhoogte te verlagen.  

Ad 1c. De omringende panden  

In de toelichting van Quadratum (pagina 8) is aangegeven dat ten oosten een 3-laags kantoorgebouw 

is gesitueerd en ten westen een 6-laags kantoorgebouw. Het pand van 6-lagen (‘Quion’) is hierbij de 

uitzondering. Een pand van 6-lagen toevoegen versterkt de afwijking en is ongewenst, mede in relatie 

tot de in de paragraaf 1a, 1b, 1d en 1e genoemde aspecten.  

De bouwhoogte dient te worden verlaagd tot maximaal 3 bouwlagen (of 11 meter). 

Ad 1d. de structuurvisie 2030 Capelle aan den IJssel  

In de toelichting van Quadratum (pagina 19) wordt uit de Capelse structuurvisie 2030 geciteerd: “Wat 

betreft nieuwbouw zal de nadruk komen te liggen op het realiseren van grondgebonden woningen en 

minder op hoogbouw.”.  

De ontwikkeling van hoogbouw door Quadratum is tegenstrijdig met de structuurvisie. 

Wij willen een alternatief plan met laagbouw van maximaal 3 verdiepingen. Hierdoor wordt aansluiting 

op het Beeldkwaliteitsplan 1999 gerealiseerd, is er een betere aansluiting op de omgeving en is er 

geen strijdigheid meer met de structuurvisie 2030.  
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Ad 1e. De noodzakelijkheid vanuit het regio-akkoord  

In de toelichting van Quadratum (pagina 20) dat dit plan gewenst is vanuit de regio Rotterdam “[…] 

omdat een hoog aantal woningen benodigd is in de periode tot 2030 […]”.  

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar doelstelling uit het regioakkoord van 1.350 extra 

woningen (bijlage 8) reeds ruim behaald, mede gezien de plannen met Rivium. Daarnaast is het plan 

strijdig met de structuurvisie.  

Deze redenatie dient te worden verwijderd uit de toelichting. 

Ad 2. Naleving Beeldkwaliteitsplan 1999 

Op diverse onderdelen wordt het Beeldkwaliteitsplan 1999 (bijlage 2) niet nagekomen bij Saxum en 

Quadratum. 

De afwijkingen betreffen: 

• Bouwhoogte (reeds benoemd in paragraaf 1b); 

• Parkeren vindt niet uitsluitend plaats tussen de metro en pand aangezien ook aan beide 

zijkanten van het kavel parkeerplaatsen zijn ingetekend (zie bijlage 6). 

• De plint bij Quadratum is onvoldoende voorzien van glas.  

 

De volgende aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan zijn vereist: 

• Opnemen dat het Beeldkwaliteitsplan 1999 van toepassing is; 

• Opnemen dat de maximale bouwhoogte 3 verdiepingen is (11 meter); 

• Opnemen dat uitsluitend aan één zijde van het kavel parkeren plaatsvindt;  

• Opnemen dat de plint hoofdzakelijk in glas uitgevoerd dient te worden; 

• Opnemen dat het kavel aan straatzijde begrensd wordt door een groene haag; 

• Opnemen dat de verdiepingen een overstek van tenminste 60 cm en maximaal 2.50 meter 

hebben zonder kolomondersteuning; 

• Opnemen dat de huidige verhouding parkeerplaatsen per appartement (Saxum 2,0 en 

Quadratum 1,7) gehandhaafd blijft om een tekort aan parkeerplaatsen te voorkomen. 
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Ad 3. Naleving Nota Beeldkwaliteit 2017 

Op diverse onderdelen wordt de Nota Beeldkwaliteit 2017 (bijlage 3, 4 en 5) niet nagekomen bij 

Quadratum. Daarnaast is er onduidelijkheid over de van toepassing zijnde toetsingscriteria. 

Bouwhoogte, maat en schaal, aansluiting bij bestaande bebouwing 

Door de afwijkende hoogte is het huidige ontwerp van de panden onvoldoende in maat en schaal 

afgestemd op de omliggende bebouwing. Ook is hierdoor te weinig aansluiting met bestaande 

laagbouw in de directe omgeving. 

De bouwhoogte dient te worden verlaagd tot maximaal 3 bouwlagen of 11 meter (zie paragraaf 1c). 

Toetsingscriteria  

De toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan redelijk gedetailleerde tekeningen (bijlage 6) en 

uitgangspunten. Er dient nu dus al voldoende rekening te worden gehouden met de welstandseisen. 

Immers, er wordt reeds verwezen naar 6 bouwlagen, de parkeerplaatsen zijn al ingetekend, er wordt 

verwezen naar ‘veel groen’, een voor- en achteringang, etc. 

De huidige opzet van de plannen valt binnen de definitie van ‘hoogbouw’. In de documentatie wordt 

niet duidelijk aan welke kaders de plannen straks worden getoetst.  

De toetsingskaders voor welstand dienen nu reeds specifiek benoemt te worden om onduidelijkheid te 

voorkomen.  

Zoals eerder aangegeven willen wij een aanpassing naar laagbouw. In dat geval zijn de niet de  

toetsingsvereisten voor ‘hoogbouw’, maar van ‘architectonische ensembles in Fascinatio van 

toepassing. Benoemd dient te worden dat het toetsingskader ‘architectonische ensembles’ in 

Fascinatio’ van toepassing zal zijn.  
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Ad 4. Beleidskader 

 Ten aanzien van het beleidskader brengen wij de volgende punten onder uw aandacht: 

a. Extra hoogbouw in de wijk is niet noodzakelijk 

b. De doelgroepen zijn onvoldoende gekwantificeerd  

c. Nieuwe stedelijke ontwikkeling 

Ad 4a. Extra hoogbouw is niet noodzakelijk 

Anders dan in de toelichting van Quadratum (pagina 20) is vermeld is extra hoogbouw in de wijk niet 

noodzakelijk voor een ‘goede woonmilieubalans in de wijk’. De wijk wordt niet beter van de 

toevoeging van meer hoogbouw. Bovendien waren de kavels in eerste instantie helemaal niet 

bedoeld voor woningbouw, maar voor bedrijven, laat staan voor hoogbouw. Deze argumentatie is 

onjuist en geeft een onterechte rechtvaardiging voor het bouwen van een 6-laags 

appartementencomplex. 

Deze redenatie dient te worden verwijderd uit de toelichting. 

Ad 4b. Doelgroepen  

In de toelichting van Quadratum (pagina 22) wordt een toelichting gegeven op te bereiken 

doelgroepen. Deze toelichting is echter te beperkt, de daadwerkelijke concrete verhoudingen voor de 

diverse doelgroepen ontbreekt, de toelichting is te vaag en algemeen. De vraag is bovendien hoe 

binnen één pand voldoende verschil in prijsniveaus kan worden gerealiseerd anders dan met variatie 

in oppervlakten.  

Wij vinden een concrete verdeling (in tabelvorm) van de beoogde aantallen appartementen naar 

concrete doelgroep en prijsklasse voor huur en koop noodzakelijk.  

Ad 4c. Nieuwe Stedelijke ontwikkeling:  

In de toelichting van Quadratum (pagina 12) van de toelichting op het ontwerpbestemmingplan is 

vermeld dat er geen sprake is of zou zijn van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. In een later stadium 

dient bezwaar en/of beroep zoveel mogelijk te worden voorkomen. 

Wij verzoeken de gemeenteraad het College van B&W juridisch advies te laten inwinnen over het van 

toepassing zijn van een “nieuwe stedelijke ontwikkeling”. 

Ad 5. Uitvoerbaarheid 

In de toelichting op het Ontwerpbestemmingsplan Quadratum (pagina 45) is opgenomen: “Op 16 

december 2019 is het plan op een algemene bewonersavond gepresenteerd. Er is toen positief 

gereageerd op het plan”.    

Bij project Hortus kwam een soortgelijke stellingname over enthousiasme onder bewoners voor. Zelfs 

in de vergunningverlening aan Allsafe werd door het college een verwijzing opgenomen naar 

bespreking in WOP en BOF vergaderingen, kennelijk om de ‘instemming namens de inwoners’ kracht 

bij te zetten.  

Wij verzoeken in het kader van Saxum en Quadratum om verwijdering van deze zin uit de toelichting 

of om een aanvullende en overtuigende onderbouwing van de stellingname “Er is toen positief 

gereageerd op het plan”. Hierbij valt te denken aan documentatie over het aantal aanwezigen, de 

voorgelegde vraagstelling, de getoonde beelden, het aantal reacties, het aantal positieve reacties, 

etc.  

Ad 6. Bestemmingsregels  

In de bestemmingsregels wordt uitsluitend vermeld “Gestapelde woningen”. Wij zien dit graag 

vervangen in “Wonen”.  



Wij zien graag bebouwing op maximaal 3 lagen. In de bestemmingsregels zien wij graag opnemen 
"Hoogbouw is niet toegestaan". 

Er wordt verwezen naar "bruggen en kunstwerken", de reden is ons niet duidelijk. Wij missen ten 
opzichte van het huidige bestemmingsplan "Iichtmasten", deze zien wij graag in een bepaling 
toegevoegd. 

Siotopmerkingen 

Discrepantie toepassing parkeernormen tussen diverse ontwikkelingen 

Graag attenderen we de raad op discrepantie in de parkeernormen die worden gehanteerd. We zijn 
positief verrast door de riante toepassing van de parkeernormen door de intiatiefnemers van Saxum 
en Quadratum. Zij realiseren gemiddeld 2,0 parkeerplaats per appartement voor Saxum en 1,7 
parkeerplaats per appartement bij Quadratum. Dit in tegenstelling tot de ontwikkelaar van project 
Hortus, die slechts 1,4 parkeerplaats per appartement wil realiseren. 

Concluderend 

Wij adviseren u om het ontwerpbestemmingplan niet ongewijzigd vast te stellen. 

Er wordt een te groot aantal woningen gepland, een onnodige toename van mobiliteitsproblemen 
dient te worden voorkomen. Toevoegen van hoogbouw is niet noodzakelijk en voor de wijk 
ongewenst. Er zijn diverse strijdigheden met het Beeldkwaliteitsplan 1999 en de Nota Beeldkwaliteit 
2017. Er dienen diverse aanpassingen plaats te vinden op het ontwerpbestemmingplan. De 
voornaamste onderwerpen hierbij zijn de 'bouwhoogte', 'parkeren uit het zicht' en het 'ontwerp van de 
plint' van Quadratum. 

Voor deze initiatieven wordt het huidige bestemmingsplan herzien om 'wonen' mogelijk te maken. Er 
mag dan worden verwacht dat tegelijkertijd de bouwhoogte kan worden teruggebracht. Een win-win 
voor de wijk en de ontwikkelaar. 

Wij vertrouwen erop dat u onze zienswijze serieus in overweging neemt. 

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij graag bereid. 

Met vriendelijke groeten, 

H.J. Bakker 

Deze zienswijze wordt mede ondersteund door de wijkbewoners zoals opgenomen op de 
volgende pagina's. 
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LlJST VAN ONDERSTEUNERS ZIENSWIJZE QUADRATUM 

Nr Voor- Achternaam Adres + huisnummer Postcode Plaats Handtekening 
letters 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
_ 

14 

15 

16 

17 

18  
19 

20 

21 

22 

I 
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LlJST VAN ONDERSTEUNERS ZIENSWIJZE QUADRATUM 

Nr Voor- Achternaam 
letters 

Adres + huisnummer Postcode Plaats 

23 

Handtekening 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 
aId ljssel 

44 Capelle 
aId ljssel 
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LlJST VAN ONDERSTEUNERS ZIENSWIJZE QUADRATUM 

Nr Voor- Achternaam Adres + huisnummer Postcode Plaats Handtekening 
letters 

45 

D 
46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 
aid ljssel 

55 Capelle 
aid ljssel 

56 Capelle 
aid lissel 

57 Capelle 
aid ljssel 

58 Capelle 
aid ljssel 

59 Capelle 
aid ljssel 

60 Capelle 
aid ljssel 

61 Capelle 
aid ljssel 

62 Capelle 
aid ljssel 

63 Capelle 
aid Ijssel 

64 Capelle 
aid Ijssel 

65 Capelle 
aid Ijssel 

66 Capelle 
aid ljssel 
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BIJLAGE 1: Beeldkwaliteitsplan Fascinatio 1999 (pagina 4)  

 

 

                                                                                           

 

 

(Bron: pagina 16, Beeldkwaliteitsplan 1999, Randvoorwaardenkaart Fascinatio)    
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BIJLAGE 2: Beeldkwaliteitsplan Fascinatio 1999 (pagina 25)  
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BIJLAGE 3: Nota Beeldkwaliteit Capelle aan den IJssel 2017 (pagina 21)  
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BIJLAGE 4: Nota Beeldkwaliteit Capelle aan den IJssel 2017 (pagina 29)  
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BIJLAGE 5: Nota Beeldkwaliteit Capelle aan den IJssel 2017 (pagina 75)  
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BIJLAGE 6: Quadratum: afbeeldingen   
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BIJLAGE 7: Saxum: afbeeldingen   
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BIJLAGE 8: Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 

 

 

 

(Bron: https://vng.nl/sites/default/files/Wonen/2018/Regioakkoord-Nieuwe-Woningmarktafspraken-Regio-Rotterdam.pdf) 

 

https://vng.nl/sites/default/files/Wonen/2018/Regioakkoord-Nieuwe-Woningmarktafspraken-Regio-Rotterdam.pdf
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