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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

 

 

1.1 Aanleiding 

In de kern van Cothen, tussen de molen en de kerk, ligt het 'Stookerterrein. Het plangebied is in 

gebruik (geweest) bij enkele bedrijven. Ook staat er het Vitras-gebouw dat gesloopt zal worden. 

Ook twee bouwblokken van de woningbouwstichting aan het Rozenplantsoen zullen worden 

gesloopt. De gemeente heeft het voornemen op de locatie woningen te realiseren. 

 

Op basis van de vigerende bestemmingsplannen “Dorp”, “De Brien – Middelweerd” en “Molenplein” 

is het voorgestelde plan niet mogelijk. Een nieuw bestemmingsplan moet de ontwikkeling in 

juridisch-planologische zin mogelijk maken. 

 

 

1.2 Ligging plangebied 

Het Stookerterrein is aan de noord-oostzijde van Cothen gelegen, nabij de toegangsweg vanaf de 

provinciale weg N229. Het plangebied wordt begrensd door het Molenplein aan de zuidzijde, met 

daaraan de stellingmolen 'Oog in 't Zeil' (1869). Aan de westzijde ligt het Rozenplantsoen met 

huurwoningen van de Woningbouwstichting Cothen en de Rooms-Katholieke kerk. De noordzijde 

van het plangebied wordt begrensd door de Kerkweg, met daaraan, naast de kerk en een school, 

voornamelijk woningbouw. Aan de zuidzijde van het Stookerterrein, achter het voormalige 

tankstation 'Stooker' ligt de Dorpsstraat. 

 

 

1.3 Vigerende bestemmingsplan 

Op de locatie zijn 3 bestemmingsplannen van toepassing. Het betreft: 

• Bestemmingsplan “Dorp” (het gebied langs de Dorpsstraat en Kerkweg, waaronder de 

bedrijven), op 30 september 1976 vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd door 

Gedeputeerde Staten op 27 april 1977 (besluitnummer  1948 RO/771); 

• Bestemmingsplan “De Brien – Middelweerd” (de woningen aan het Rozenplantsoen), op 27 

mei 1981 vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 

16 maart 1982 (besluitnummer 452 RO/559); 

• Bestemmingsplan “Molenplein” (het Molenplein zelf en de doorsteek naar het 

Rozenplantsoen), op 23 februari 1987 vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd 

door Gedeputeerde Staten op 16 juni 1987 (besluitnummer 160086740). 

 

Het betreft 3 gedetailleerde bestemmingsplannen, waarbij nauwkeurig de bestemmingen (groen, 

verkeer, wonen en bedrijfsmatige doeleinden) en bouwvlakken zijn aangegeven. 

 

Op basis van de genoemde bestemmingsplannen zou de thans voorgestelde ontwikkeling niet 

gerealiseerd kunnen worden. Om deze planontwikkeling in juridisch-planologische zin mogelijk te 
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maken zal een afwijkingsprocedure, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, 

worden gevolgd. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing maakt deel uit van deze procedure. 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de plannen met betrekking tot het Stookerterrein te Cothen beschreven en 

worden de stedebouwkundige aspecten en de totstandkoming van het ontwerp toegelicht. 

Hoofdstuk 3 zet het beleidskader uiteen. Hierin wordt het relevante Europees-, Rijks-, provinciaal 

en gemeentelijk beleid beschreven. Hoofdstuk 4 bespreekt de milieu- en archeologische aspecten 

welke voor het plangebied van toepassing zijn. Tenslotte komt in hoofdstuk 5 de uitvoerbaarheid 

aan de orde. Hier wordt met name ingegaan op de uitkomsten van de inspraak en het overleg. 
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HOOFDSTUK 2: PLANBESCHRIJVING 

 

 

2.1 Inleiding 

Het plangebied betreft een terrein waar in het verleden enkele kleine bedrijven waren gevestigd en 

waarop momenteel nog een aantal woningen en het Vitras-gebouw zijn gelegen. 3 percelen, van de 

aanwezige kleine bedrijven, zijn reeds door de gemeente aangekocht. Ten behoeve van de 

ontwikkeling met woningen zullen ook het Vitras-gebouw en 8 woningen aan het Rozenplantsoen 

wijken. In dit hoofdstuk zal in eerste instantie de ruimtelijke opbouw van de omgeving worden 

besproken. Vervolgens zal worden ingezoomd op de locatie en komt het stedebouwkundig plan aan 

bod. 

 

2.2 Ruimtelijke opbouw van de wijk 

De kern Cothen is ontstaan langs de Kromme Rijn. Het dorpscentrum ligt dan ook markant op de 

oeverwal van de Kromme Rijn, waardoor daar een sterke relatie is tussen dorp en landschap. Op 

andere plaatsen is deze relatie minder aanwezig. Een deel van Cothen, een strook aan de 

oostzijde, tussen de Dorpsstraat en Kasteel Rhijnestein, is dan ook aangemerkt als beschermd 

Dorpsgezicht. 

 

De hoofdstructuur wordt gevormd door de, parallel aan de Kromme Rijn gelegen, Kerkweg en 

Dorpsstraat, waarlangs het dorp is ontstaan. De bebouwing is hier traditioneel. In de loop der jaren 

is het dorp voornamelijk uitgebreid richting het zuidwesten, vanuit de Kerkweg en Dorpsstraat. 

Langs beide wegen zijn enkele interessante plekken/bouwwerken gelegen. Van zuid naar noord 

zijn dit De Brink, de boomgaard, de molen Oog in 't Zeil, de Rooms-Katholieke kerk en de 

Basisschool Sint Carolus. 

 

Aan het Rozenplantsoen staan 4 rijen woningen van de Woningbouwstichting Cothen. Dit zijn 

kleinschalige woningen van 1 laag met kap. Grenzend aan het plangebied, aan de Dorpsstraat zijn 

een voormalig tankstation en winkel voor brood en banket gelegen. Naast de kerk, aan de 

Kerkweg, staat het Vitras-gebouw waar in de loop der jaren verschillende functies in gevestigd zijn 

geweest. 

 

2.3 Het stedebouwkundig ontwerp 

Het plan voor de ontwikkeling van 28 woningen is 

gebaseerd op een nieuwe verbinding tussen de 

molen en het Rozenplantsoen, met een 

dorpskernachtige uitstraling. Deze verbinding, de 

Molensteeg, complementeert een route vanaf De 

Brink, via Het Ambachtspad langs de boomgaard 

naar Het Molenplein en vervolgens naar Het 

Rozenplantsoen met de kerk en de basisschool. 

Het plan bestaat uit 18 seniorenappartementen, 

Afbeelding 2: planopzet van het ontwerp 'Molensteeg' 
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4 kleinere 2-onder-1-kapwoningen, eveneens voor senioren, en 6 woningen in de vrije sector. Aan 

Het Molenplein zullen de 2-onder-1-kap woningen worden gesitueerd, waardoor er aan het plein 

een afgerond geheel ontstaat. De 'steeg' zelf wordt gevormd door aan weerszijden appartementen. 

Deze bebouwing is in hoogte beperkt tot 1 a 2 lagen met een kap. Hierin wordt dan ook maar op 2 

verdiepingen gewoond. Langs de Kerkweg, en op 1 kavel naast de 2-onder-1-kap woningen, zullen 

vrijstaande en 2-onder-1-kap woningen worden gerealiseerd in de vrije sector. Bij de realisatie 

hiervan zullen bewoners worden betrokken bij de inrichting van hun woning (denk hierbij aan een 

open- of gesloten keuken en de kamerindeling). De woningen krijgen een kleinschalig, dorps 

karakter, aansluitend bij de woningen in de (directe) omgeving. 

 

2.4 Verkeer en Parkeren 

De Molensteeg zal niet fysiek worden afgesloten voor het autoverkeer. Gezien de ligging van de 

parkeerplekken is het echter de verwachting dat autoverkeer niet of nauwelijks gebruik zal maken 

van deze ruimte. Voor hulpdiensten, bij calamiteiten en mogelijk voor de vuilniswagen is deze 

doorrij mogelijkheid echter wel van belang. 

 

De bewoners zullen achter de appartementen, op een parkeerplek nabij de Kerkweg of op eigen 

terrein parkeren. Op deze manier blijft de Molensteeg autoluw en kan deze op een goede en veilige 

manier dienst doen als voet- en fietsroute binnen de kern Cothen. 

 

Voor het autoverkeer is er een aansluiting op de Kerkweg en vanaf het Rozenplantsoen. 

Hiervandaan zijn direct de parkeerplaatsen achter de appartementen te bereiken. Voor fietsers en 

voetgangers is er naast de bovenstaande ontsluitingen eveneens een verbinding vanaf de 

Dorpsstraat via het Molenplein. 

 

Afbeelding 3: vogelvluchttekening van het plan 
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Voor het parkeren is uitgegaan van de volgende parkeernormen: 

• 18 seniorenappartementen (0,8 pp/won) = 14 parkeerplaatsen 

•   4 senioren 2-onder-1-kap woningen (1,6 pp/won) = 6,4 parkeerplaatsen 

•   6 woningen in de vrije sector (2,3 pp/won) = 13,8 parkeerplaatsen 

Dit houdt in dat er binnen het plan ruim 35 parkeerplaatsen nodig zijn. 

 

Achter de appartementen zijn 2 parkeerpleinjes aanwezig waar in totaal 28 parkeerplaatsen worden 

gerealiseerd. Daarnaast worden er bij de aansluiting van het plan op de Kerkstraat nog  4 

parkeerplaatsen aangelegd. Naast deze 32 openbare parkeerplekken zullen er in totaal nog 9 á 10 

parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat  

2 parkeerplaatsen achter elkaar op een oprit slechts als 1 parkeerplaats kan worden gerekend. 

 

In het nieuwe plan zullen 29 openbare parkeervakken, 1 opstelplaats in openbaar gebied voor de 

garage van de woning aan de Kerkweg en 10 parkeerplaatsen op eigen terrein worden 

gerealiseerd. Fysiek zijn dat 40 parkeerplaatsen. Op basis van de berekeningsaantallen van het 

CROW komt dat neer op: 

 

29 * 1,0 = 29,0 

  5 * 1,0 =   5,0 (berekeningsaantal van 1,0 voor opstelplaats met garage) 

  2 * 1,3 =   2,6 (berekeningsaantal van 1,3 voor garage met lange oprit, 2pp achter elkaar) 

  1 * 1,8 =   1,8 (berekeningsaantal van 1,8 voor garage met dubbele oprit, 2pp naast elkaar) 

 

Totaal: 38,4 parkeerplaatsen. Hiermee wordt voorzien in de parkeerbehoefte van de toekomstige 

bewoners. 
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HOOFDSTUK 3: BELEIDSKADER 

 

 

3.1 Inleiding 

Voor de ontwikkeling van een ruimtelijk plan is het van belang na te gaan wat de beleidskaders zijn 

die bij de planopzet in acht genomen moeten worden. Het ruimtelijk beleid kent in ons land een 

zogenaamde getrapte verantwoordelijkheid, verdeeld over de drie overheidsniveaus: Rijk, provincie 

en gemeente. Naast landelijke beleidskaders zijn ook Europese richtlijnen op nationale plannen van 

toepassing. 

Ten aanzien van de locatie zelf, zal wat betreft regelgeving op Europees niveau rekening gehouden 

worden met het 'Verdrag van Malta' en de 'Vogel- en Habitatrichtlijn'. Op Rijksniveau zal de Flora- 

en Faunawet en de Nota Ruimte beschouwd worden. Op provinciaal niveau is met name de  

'Structuurvisie 2005-2015' richtinggevend. Wat de gemeente Wijk bij Duurstede betreft is de 

Structuurvisie 2020 van primair belang. 

 

 

3.2 Europees en Rijksbeleid 

 

Verdrag van Malta 

'Het verdrag van Malta' heeft tot doel het archeologisch erfgoed in Europa te beschermen. Als de 

bodem wordt verstoord, moeten volgens het verdrag belangrijke archeologische resten intact 

worden gehouden, bij voorkeur op locatie in de bodem en, als het niet anders kan, door opgraving 

en archivering. In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op het onderdeel archeologie. 

 

Vogel- en Habitatrichtlijn 

Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden. Dit Natura 2000 netwerk bestaat uit gebieden die zijn 

aangewezen onder de Vogelrichtlijn en aangemeld onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese 

richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen. Alle Vogel- of 

Habitatrichtlijngebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en habitattypen 

die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. De Vogelrichtlijn heeft tot doel alle in het 

wild levende vogelsoorten en de als leefgebied aangewezen gebieden te beschermen. De 

Habitatrichtlijn heeft tot doel het waarborgen 

van de biologische diversiteit en de 

instandhouding van de natuurlijke habitats 

en de wilde flora en fauna. 

 

Het plangebied valt niet binnen een 

Habitatrichtlijn- of Vogelrichtlijngebied en 

heeft door de afstand geen relatie met de 

dichtstbijzijnde Speciale Beschermingszone 

('Kolland & Overlangbroek'). 

 

Afbeelding 4: fragment kaart Natura2000 gebieden 
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Conclusie 

Bij de planontwikkeling hoeft niet expliciet rekening gehouden te worden met de Vogel- en 

Habitatrichtlijn. 

 

Flora- en Faunawet 

In de Flora- en faunawet is de bescherming van planten- en dierensoorten geregeld. In verband 

met de haalbaarheid van het plan moet worden aangetoond dat deze wet de voorgestelde 

ontwikkelingen niet onmogelijk maakt. Hierop wordt in paragraaf 4.6 nader ingegaan. 

 

Nota Ruimte 

De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen, waarin Rijksverantwoordelijkheden en die 

van anderen helder zijn onderscheiden. Het Rijk heeft niet de wijsheid in pacht, laat staan alle 

oplossingen klaarliggen. Het Rijk gaat minder ’zorgen voor’ anderen en meer ’zorgen dat’ anderen 

eigen afwegingen kunnen maken. Het is de taak van het Rijk om andere overheden te voorzien van 

een goede ’gereedschapskist’ voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid. Daarmee keert het 

kabinet terug naar de eigenlijke uitgangspunten van het ruimtelijk Rijksbeleid, die onder meer tot 

uiting komen in het decentrale planningsstelsel met een centrale rol voor de gemeentelijke 

bestemmingsplannen, en verschuift het accent van ’ordening’ naar ’ontwikkeling’. 

 

Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het Rijk uit van de bundelingsstrategie. Deze 

bundeling heeft veel voordelen. De steden worden ondersteund in hun functie van economische en 

culturele motor. In steden en dorpen wordt het draagvlak voor voorzieningen ondersteund. 

Infrastructuur kan worden geconcentreerd en optimaal worden benut. Het Rijk voert het 

bundelingsbeleid niet zelf uit; dat is een taak van decentrale overheden. 

Uitgangspunt is dat in iedere gemeente voldoende ruimte wordt geboden om te voorzien in de 

natuurlijke bevolkingsaanwas. Dat geldt ook voor meer landelijke gebieden, waar vooral starters en 

ouderen moeite hebben om aan een geschikte woning te komen, waardoor de sociale samenhang 

onder druk komt te staan. Om dit te kunnen volgen, gaat het Rijk de plancapaciteit voor wonen 

’monitoren’. 

 

Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten betekent dat nieuwe bebouwing voor 

deze functies grotendeels geconcentreerd tot stand komt, dat wil zeggen in bestaand bebouwd 

gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in nieuwe clusters van bebouwing 

daarbuiten. De ruimte die in het bestaande stedelijke gebied aanwezig is, moet door verdichting 

optimaal worden gebruikt. 
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3.3 Provinciaal beleid 

 

Structuurvisie 2005-2015 

Het beleid van de provincie is neergelegd in de 'Structuurvisie 2005-2015'. Hierin wordt de nadruk 

gelegd op een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Daarbij wordt het evenwicht gezocht 

tussen kwaliteit en de druk op de beschikbare ruimte. Er wordt dan ook gekozen voor een 

beheerste groei, waarbij niet de vraag, maar de ruimtelijke mogelijkheden bepalend zijn. 

 

Belangrijk uitgangspunt in het streekplan is zorgvuldig ruimtegebruik, waarbij een efficiënt, 

intensief, meervoudig en duurzaam gebruik van de ruimte wordt nagestreefd. Bij nieuwe 

ontwikkelingen wordt in eerste instantie gestreefd naar herstructurering en revitalisering. Inbreiding 

en intensivering zijn secundaire opties. Door middel van zorgvuldig ruimtegebruik wordt getracht de 

leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving in stand te houden en waar mogelijk te versterken. 

 

In de structuurvisie is te zien dat het 

Stookerterrein binnen de rode contour 

van Cothen is gelegen. Door middel 

van het rode contourenbeleid wordt een 

zorgvuldig ruimtegebruik nagestreefd. 

Het gaat erom dat nieuwe 

ontwikkelingen in eerste instantie 

plaatsvinden binnen de rode contouren. 

Op deze manier kunnen belangrijke 

waarden in het buitengebied 

beschermd worden en wordt het 

landelijk gebied open gehouden. Door 

middel van de rode contour worden 

gemeenten beperkt in hun 

mogelijkheden, waardoor er eerder 

gezocht zal worden naar oplossingen waarbij de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk wordt 

gebruikt. 

 

De rode stip in Cothen geeft de mogelijkheid aan voor het realiseren van 25 tot 200 woningen door 

middel van inbreiding. 

 

Conclusie 

De voorgestelde ontwikkeling op het Stookerterrein betreft een herstructurering binnen de rode 

contour van Cothen. Daarmee sluit het plan naadloos aan op het door de provincie in de 

structuurvisie vastgelegde beleid. 

 

 

 

Afbeelding 5: rode contouren uit de Structuurvisie 2005-2015 van de 

provincie Utrecht 
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3.4 Gemeentelijk beleid 

 

Structuurvisie 

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft in 2009 de Structuurvisie 2020 vastgesteld. Het 

betreft een strategisch plan dat ten doel heeft de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente te 

bevorderen en tot een goed ruimtelijke ordening te komen. De structuurvisie bestaat uit 3 delen: 

1. 'Structuurbeeld' betreft een analyse van de huidige structuren, kwaliteiten, knelpunten en 

kansen. Er worden gebieden aangewezen waar maatregelen nodig zijn of waar kansen 

liggen voor de ontwikkeling van de gemeente. 

2. 'Integraal Maatschappelijk Programma' waarin wordt ingegaan op de maatschappelijke 

aspecten. Hierin worden keuzes gemaakt: wat voor gemeente wil Wijk bij Duurstede zijn, 

welke ambities zijn er en wat wil men realiseren. 

3. 'Uitvoeringsprogramma en Plankaart' waarin het 'wat' uit het Integraal Maatschappelijk 

Programma wordt gekoppeld aan het 'waar uit het Structuurbeeld. Er wordt aangegeven 

welke gebieden in de periode tot 2020 worden (her)ontwikkeld om te voorzien in de 

behoefte aan voldoende woningbouw, bedrijvigheid, zorg, voorzieningen e.d. 

 

In deel 1 wordt het Stookerterrein in Cothen aangehaald als locatie die voor herstructurering in 

aanmerking komt (zie Afbeelding 6). Een ontwikkeling met kleinschalige seniorenhuisvesting, 

eventueel in combinatie met dorpse voorzieningen zou wenselijk zijn. 

 

In zijn algemeenheid heeft de gemeente de wens de identiteit van de drie kernen (Wijk bij 

Duurstede, Cothen en Langbroek) te versterken. Zij wil de interne structuur ontwikkelen tot een 

heldere en krachtige eenheid en op deze basis specifieke locaties invullen en herstructureren. 

De identiteit van Cothen wordt beschreven als: “een rustig woondorp met een beperkt aantal 

dagelijkse voorzieningen met voldoende draagvlak en een kleinschalig bedrijventerrein.” 

 

In de Structuurvisie wordt ook ingegaan op het wonen in de gemeente. In de volgende paragraaf, 

betreffende de woonvisie, wordt hier verder op ingegaan.  

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: fragment plankaart Structuurvisie met het Stookerterrein 
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Woonvisie 2004-2007 

In 2004 is er voor de gemeente Wijk bij Duurstede een woonvisie opgesteld. In de visie worden 

richtingen aangegeven die de gemeente aan de ontwikkeling van wonen wil geven. Vanuit analyses 

komen knelpunten naar voren waarop de gemeente in haar woonbeleid wil inspelen. 

• Kwantitatief woningtekort. De in het streekplan aangegeven bouwmogelijkheden zijn in 

aantallen onvoldoende om in de lokale woningbehoefte te voorzien. 

• Kwalitatief woningtekort. de samenstelling van het bestaande woningaanbod sluit op 

onderdelen onvoldoende aan op de (toekomstige) vraag: 

− starters kunnen moeilijk aan geschikte huisvesting komen; 

− gelet op de vergrijzing en het langer thuis blijven wonen groeit de vraag naar geschikte 

woonvormen voor ouderen en zorgvragers. 

• Inwoners van de drie kernen hechten veel waarde aan de vitaliteit en leefbaarheid van hun 

kern. 

 

De gemeente wil aan bovenstaande opgaven werken aan de hand van een aantal ambities die in 

de Woonvisie zijn neergelegd en die de rode draad van de visie vormen. 

De bewoners van Wijk bij Duurstede maken uiteindelijk uit of het gemeentelijk beleid daadwerkelijk 

leidt tot plezierig wonen in een aantrekkelijk milieu. Vandaar dat de gemeente de invulling van de 

woonsituatie zoveel mogelijk over wil laten aan de bewoners zelf. Eén van de mogelijkheden 

hiervoor is hen meer keuzemogelijkheden te bieden en zeggenschap te geven over de inrichting 

van hun woning. 

 

De gemeente wil de vitaliteit en leefbaarheid in de kernen behouden en vergroten, onder meer door 

te bouwen voor de eigen behoefte. Daarbij zal er op een evenwichtige manier huisvesting worden 

geboden aan alle doelgroepen, waarbij er prioriteit geldt voor jongeren en senioren. 

 

Om te voorzien in de eigen woningbehoefte geldt voor Cothen een woningbouwopgave tot 2014 

van 110 woningen. Daarnaast is de gemeente bereid een bijdrage te leveren voor andere 

gemeenten op de Heuvelrug. In de woonvisie is destijds een voorlopige bijdrage van tussen de 250 

en 500 woningen voor de gehele gemeente Wijk bij Duurstede opgenomen 

 

Kansen voor starters op de woningmarkt 

Aangezien de woningvisie inmiddels is verouderd, is in 2008 de nota “kansen voor starters op de 

woningmarkt” vastgesteld. Deze nota kan worden gezien als actualisatie van de woonvisie. 

Tezamen bieden ze de ruimtelijke en programmatische kaders voor een evenwichtige 

bevolkingsontwikkeling. Er is aangegeven dat jaarlijks 18% van de nieuwbouwwoningen ter 

beschikking komt aan starters, 30% wordt levensloopbestendig/zorgwoningen voor ouderen en ten 

behoeve van de doorstroming komt 15% ten goede aan de middel-dure koop en 2-onder-1-kap 

woningen. 

 

Wonen in de Structuurvisie 

Ook in de structuurvisie wordt (uiteraard) aandacht besteedt aan de woningbouwopgave in de 

gemeente.  Daarin wordt in deel 2, het Integraal Maatschappelijk Programma, ingegaan op de 
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opgave van de gemeente tot 2020. Naast de in de nota 'kansen voor starters op de woningmarkt' 

genoemde percentages zijn eveneens woningaantallen per kern neergelegd. Voor Cothen is er in 

de periode de mogelijkheid voor het realiseren van ca. 176 woningen (26 inbreiding, 150 

uitbreiding). Voor het Stookerterrein is een aantal van 15 woningen opgenomen. 

 

Op basis van de geschatte, mogelijke woningbouwproductie blijkt het woningtekort binnen de 

gemeente in 2025 te zijn gegroeid. Derhalve geldt er een zoekopgave voor de realisatie van nog 

eens 670 woningen. 

 

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 

In 2000 is er door de gemeente Wijk bij Duurstede een Verkeers- en vervoersplan, 'integraal naar 

de toekomst', vastgesteld.  In dit plan wordt voor de verschillende vervoersaspecten (auto, fiets, 

parkeren e.d.) het wensbeeld vastgelegd. 

 

Voor de locatie Stookerterrein is voornamelijk de wensstructuur van de voetganger van belang. Bij 

de ontwikkeling van 30 km/u zones dient aandacht te worden geschonken aan looproutes van- en 

naar verkeersaantrekkende voorzieningen als scholen en winkelcentra. 

 

Vanwege de nog niet toegankelijk zijnde situatie van de locatie, is het plangebied niet opgenomen 

in de wensbeelden voor het fiets en/of autoverkeer. Wel wordt de kerk als attractiepunt 

aangegeven, met een aantrekkende beweging voor auto's en fietsers. 

 

Milieubeleidsplan 2010-2014 

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede is een milieubeleidsplan voor de periode 2010-2014 

opgesteld. Hierin wordt op een themagerichte manier invulling gegeven aan duurzaamheid 

alsmede een gebiedsgerichte manier. Daarnaast bevat het een uitvoeringsprogramma voor de 

periode 2010-2014. 

 

De gemeente zet zich voornamelijk in op de volgende pijlers: 

1. biodiversiteit, groen en natuur 

2. water 

3. klimaat en energie 

4. duurzaam bouwen 

5. duurzaam inkopen 

6. communicatie. 

 

Daarnaast wil de gemeente invulling geven aan het toepassen van gebiedsgericht milieubeleid. Dit 

heeft als doel milieu te integreren in het ruimtelijke planvormingsproces en daarmee de huidige 

kwaliteit te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Hiermee wordt voorkomen dat de hoge 

kwaliteit van de leefomgeving in Wijk bij Duurstede afzakt naar wettelijke minima. 

 

Om de waterkwantiteit onder controle te houden zal de gemeente het rioleringssysteem ontlasten 

door waar mogelijk hemelwater af te koppelen van de riolering. Hierdoor ontlast de gemeente het 
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rioleringssysteem, voorkomt zij schadelijke overstorten en gaat zij verdroging tegen. In hoofdstuk 

4.10 wordt verder ingegaan op het rioleringssysteem op het Stookerterrein. 

 

De thema's Klimaat en energie, duurzaam bouwen en duurzaam inkopen hebben een hoge 

prioriteit. De hoge inzet op deze thema's is mede mogelijk door de SLOK-subsidie (Stimulering 

Lokale Klimaatinitiatieven) van het ministerie van VROM. Zo heeft de gemeente de ambitie om de 

gemeentelijke organisatie in 2011 klimaatneutraal te laten zijn. In 2035 moet dat gelden voor de 

gehele gemeente. Hiertoe wil de gemeente onder andere energiezuiniger bouwen. Aan nieuwbouw 

worden eisen gesteld met behulp van het instrument GPR-Gebouw. Nieuwbouw moet voldoen aan 

een GPR-Gebouw score van gemiddeld een 8, met minimaal een 8 voor het onderdeel energie. 

Ook op het gebied van duurzaam inkopen wil de gemeente voorop lopen. In 2011 wil zij 100% 

duurzaam inkopen. Door het goede voorbeeld te geven en hierover duidelijk te communiceren 

hoopt de gemeente haar inwoners te inspireren dit goede voorbeeld te volgen. 

 

Het gebiedsgericht milieubeleid is een instrument voor milieuinbreng in nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen en draagt bij aan het verduurzamen hiervan. Het gaat er vanuit dat niet overal 

dezelfde milieukwaliteit hoeft te gelden, de milieukwaliteit die past bij het karakter van een gebied is 

leidend. Voor de woonkern Cothen, en daarmee voor het Stookerterrein, geldt het gebiedstype 

wonen. Voor dit gebiedstype geldt onder andere het ambitieniveau van GPR 8. 

 

Conclusie 

De voorgestelde ontwikkeling past binnen het beleid van de gemeente Wijk bij Duurstede. In de 

structuurvisie is het plangebied reeds aangemerkt als zoeklocatie voor herontwikkeling. Er is voor 

de locatie uitgegaan van 15 woningen, op basis van 20 woningen per hectare. Er zullen echter nog 

enkele woningen worden gesloopt, waardoor ruimte voor meer woningen zal ontstaan. Bovendien 

zijn er, met het oog van het tekort in woningbehoefte, meer woningen gewenst. In het plan zal een 

groot aantal seniorenwoningen worden gerealiseerd, wat aansluit op de wens om voor deze 

doelgroep te bouwen. 

 

Het plan voorziet in een goede voet- en fietsverbinding tussen de boomgaard aan de oostzijde en 

de Rooms Katholieke kerk en maakt op die manier onderdeel uit van een verbinding vanaf de Brink 

tot aan De Kamp en de Carolusschool. Daarmee wordt aangesloten op het wensbeeld uit het 

Verkeers- en Vervoersplan. 

 

Aangezien het ambitiniveau uit het milieubeleidsplan pas in 2010 is gesteld, nadat de haalbaarheid 

van het plan is bepaald, wordt de raad gevraagd hier vrijstelling van te verlenen. 
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HOOFDSTUK 4: MILIEUASPECTEN EN ARCHEOLOGIE 

 

4.1  Inleiding 

Met het oog op de voorgestelde ontwikkelingen, dient rekening te worden gehouden met 

milieuaspecten en archeologie. Enerzijds dient te worden nagegaan hoe de milieuaspecten en 

archeologie zich verhouden tot de voorgenomen ontwikkelingen. Anderzijds moet worden 

onderzocht welke effecten te verwachten zijn in verband met de nieuwe plannen. In dit hoofdstuk 

zullen de verschillende, relevante milieuaspecten en archeologie aan bod komen. 

 

 

4.2 Archeologie 

Teneinde de archeologische waarde van het plangebied te bepalen is in 2006 door Becker & Van 

de Graaf een inventariserend veldonderzoek (IVO) uitgevoerd
1
. In het kader van het IVO zijn een 

bureau- en een veldonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van beide onderzoeken is gebleken dat 

het plangebied op de stroomgordel van de Kromme Rijn ligt, in de binnenkant van een 

meanderbocht, direct naast het terrein waar in de Vroege-Middeleeuwen het dorp Cothen is 

gesticht. 

 

Uit de resultaten van het IVO, verkennende fase is gebleken, dat er in het plangebied 

archeologische resten kunnen voorkomen vanaf de Late-Ijzertijd, maar met name vanaf de Vroege-

Middeleeuwen. De aanwezigheid, aard, exacte locatie en omvang van deze eventuele resten zijn 

onbekend. Daarom wordt geadviseerd een karterend veldonderzoek uit te voeren in de 

ongestoorde delen van het plangebied en delen die dieper dan 1,0m worden verstoord. 

 

Na bestudering van bovenstaand rapport heeft de Provincie aangegeven dat zij de kans op 

archeologische resten in het gebied zeer klein beschouwen. Door sloop van aanwezige bebouwing 

(inclusief kelders), waardoor de ondergrond ernstig is verstoord of ernstig verstoord zal worden, 

alsmede gelet op het totaal bebouwde oppervlakte van het terrein, is de kans op vondstvinding 

uiterst gering. Op grond daarvan is het bouwterrein vrijgegeven voor het ontwikkelen van het 

beoogde bouwplan in het kader van archeologie. 

 

 

4.3 Bedrijvigheid 

Bedrijvigheid is een milieubelastende activiteit. Tengevolge van aanwezige bedrijvigheid kan 

mogelijk hinder voor de omgeving optreden met betrekking tot de milieuaspecten geluid, geur, stof 

en gevaar. Nieuwe situaties, waarin milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies met 

elkaar worden gecombineerd, moeten worden beoordeeld op mogelijke hindersituaties. Bedrijven 

worden ingedeeld in milieucategorieën op basis van de hinder die zij veroorzaken voor de 

omgeving. Daarbij wordt gekeken naar geur, stof, geluid, gevaar en verkeer. De grootste 

hindercontour als gevolg van één van deze vijf aspecten bepaalt de milieucategorie en de daarbij 

behorende hindercontour. 

                                            
1
Inventariserend veldonderzoek verkennende fase, Dorpsstraat, Cothen; Becker & Van de Graaf; november 2006. 
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In de nabijheid van het plangebied zijn een bakkerij, slagerij en eetcafé gevestigd. Voor deze 

bedrijven geldt een hindercontour van 10 meter. De nieuw te bouwen woningen zijn buiten deze 

contour gelegen. Derhalve zijn er in het kader van milieuhinder geen belemmeringen voor de  

voorgestelde ontwikkelingen. 

 

4.4 Bodem 

In de afgelopen jaren zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd in het plangebied van het 

Stookerterrein. De meeste van de gronden zijn (al dan niet na sanering) geschikt voor woningbouw. 

 

Kerkweg 1 

Zowel in februari 20032 als in januari 2004 3is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het 

terrein van de Kerkweg 1. Er werden diverse lichte verontreinigingen in grond en grondwater 

geconstateerd, alsmede een ernstige verontreiniging aan PAK in de grond bij de wasplaats. 

Naar aanleiding van laatst genoemde verontreiniging is in juni 2004 een nader onderzoek 

uitgevoerd4. Hieruit is gebleken dat er een lichte verontreiniging aan PAK aanwezig was. De 

waarde is getoetst aan de bodemgebruikswaarde. De waarde voldoet aan Type II, extensief 

gebruik. De interventiewaarde overschrijding van PAK is te wijten aan de verharding. De verharding 

is thans verwijderd. De gemiddelde waarden van Pak liggen ruim onder de samenstellingswaarden 

voor bouwstoffen. 

 

Kerkweg 3 

Aan de Kerkweg 3 is een verkennend onderzoek uitgevoerd5. Hieruit is gebleken dat de grond en 

het grondwater licht verontreinigd zijn met diverse stoffen. De lichte verontreinigingen vormen geen 

belemmering voor de voorgenomen ontwikkelingen. 

 

Molenplein 

In 2000 is er een evaluatierapport6 opgesteld van de bodemsanering van het Molenplein. In het 

verleden zijn reeds onderzoeken uitgevoerd op basis waarvan de bodemsanering heeft 

plaatsgevonden: 

• januari 1986; oriënterend onderzoek ter plaatse van voormalige meelfabriek: geen 

bodemverontreiniging. 

• december 1994; verkennend onderzoek ter plaatse van dorpsstraat 47: minerale olie in 

grond en grondwater. 

• februari 1995; aanvullend onderzoek ter plaatse van dorpsstraat 47: verontreiniging tevens 

op naastgelegen perceel Molenplein. 

• maart 1995; aanvullend onderzoek ter plaatse van Molenplein: verontreiniging tot 4 meter 

onder maaiveld met een oppervlak van 50 m
2
 

                                            
2
Inventerra, Verkennend bodemonderzoek, rapportnr. 7.613.002; 10 februari 2003. 

3
Inventerra, Verkennend bodemonderzoek, rapportnr. 04-2003-R01BP; 29 januari 2004. 

4
Inventerra; nader ondezoek, rapportnr. 04-2003-B040644PD; 22 juni 2004. 

5
Vink Milieutechnisch adviesbureau; verkennend onderzoek, rapportnr. M001-197.01; 14 januari 2002. 

6
CSO; evaluatierapport, rapportnr. 99.330; 21 maart 2000. 
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• juni 1995; saneringsplan: schatting van ca. 90 m2 verontreinigde grond. 

Grondwatersanering van 2 maanden. 

 

Tijdens de grondsanering is 134.1 ton minerale olie verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. 

Ca. 50 m3 niet verontreinigde bovengrond is in depot geplaatst. De ontgraving is aangevuld met 

bovengrond en schoon aanvulzand. 

 

Wegens de bebouwing is bij de zuid-oosthoek van nr. 47 en molenplein een restverontreiniging 

achter gebleven. Deze wordt geschat op ca. 8 m3 grond. 

 

Dorpsstraat 47 

Op het perceel is een verkennend- en aanvullend bodemonderzoek7 uitgevoerd. Er zijn in eerste 

instantie lichte verontreinigingen aangetroffen. Na herbemonstering zijn geen verhoogde gehalten 

meer gemeten. 

 

Dorpsstraat 51 (tankstation) 

In 1990 zijn ter plaatse van de Dorpsstraat 51 een oriënterend8 en nader9 onderzoek uitgevoerd, 

waarbij matig tot sterke verontreinigingen zijn aangetroffen. Naar aanleiding van deze onderzoeken 

is in april 1995 een interim evaluatie10 uitgevoerd en in januari 2000 een evaluatie van de in-situ 

bodemsanering11. Deze was noodzakelijk aangezien de verontreinigingen zich verspreid hadden 

onder de weg en rond kabels en leidingen. 

 

In februari 1998 bleek dat er een restverontreiniging achter bleef onder de straat. 

Hiervoor is een nazorgsysteem aangebracht. Vanaf eind 1999 tot mei 2002 is er geen 

verbetering in de situatie van de bodemverontreiniging opgetreden. Er is besloten de 

actieve nazorg te stoppen en een stabiele situatie aan te tonen. Het grondwater bleek 

blijvend schoon. Er is geen sprake meer van een ernstig geval van bodemverontreiniging, het 

grondwater wordt gemonitord. 

 

In 2009 is de grond en het grondwater bemonsterd om te bepalen of de restverontreiniging nog 

aanwezig was. Hieruit bleek dat in de grond nog een matige verontreiniging aanwezig is en het 

grondwater nog licht is verontreinigd. Zowel ADICO Milieutechniek als de provincie Utrecht12 

hebben geadviseerd de nog aanwezige verontreiniging te verwijderen indien in de toekomst 

(weg)werkzaamheden plaatsvinden. 

 

                                            
7
Nipa; verkennend en aanvullend bodemonderzoek, rapportnr. 05.50069; 6 april 2005. 

8
Ruiter Milieutechnologie; oriënterend onderzoek, rapportnr. A900233; 1990. 

9
Ruiter Milieutechnologie; nader onderzoek, rapportnr. A900708; 1990. 

10
Biosol; interim evaluatie rapportnr. 5074.013; april 1995 

11
Biosol; evaluatie van de in-situ bodemsanering rapportnr. 5074.033; januari 2000. 

12
Provincie Utrecht; brief met kenmerk 2004WEM00001574i, UT0352/00004; 28 april 2004. 
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Bij de beëindiging van het tankstation is een eindsituatie bodemonderzoek13 uitgevoerd. Bij dit 

onderzoek zijn geen verontreinigingen aangetroffen. In december 2009 zijn de 4 ondergrondse 

tanks verwijderd. 

In haar brief14 van oktober 2010 heeft de provincie aangegeven dat er nog geen stabiele situatie in 

het grondwater is. In 2015 zal er nogmaals een monitoring plaatsvinden door middel van 

peilbuizen. Dit zal dan worden vastgelegd in een rapportage. 

 

4.5 Externe veiligheid 

Weg-, spoor- en waterwegen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en bedrijven die met 

gevaarlijke stoffen werken hebben een risicocontour. De grootte hiervan is afhankelijk van de 

stoffen en de hoeveelheid die wordt gebruikt. Met het oog op de externe veiligheid ter plaatse van 

de locatie is de risicokaart van de provincie Utrecht bestudeerd. Hieruit blijkt dat de locatie niet 

binnen een zonering inzake de externe veiligheid is gelegen. 

 

Daarnaast is door LBP|Sight onderzoek15 gedaan naar het plaatsgebonden- en groepsrisico. Ook 

uit dit onderzoek is gebleken dat er in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle bedrijven 

zijn gelegen. Op wat grotere afstand, aan de Graaf van Lynden Sandenburgweg, zijn een LPG-

tankstation en Van Dijks Holding BV, met een ammoniakkoelinstallatie, gelegen. Het Stookerterrein 

ligt op ca. 320 meter van het LPG-vulpunt en daarmee ruim buiten de risicocontour van 150 meter. 

Van het LPG-tankstation zijn geen 10-8 risicocontouren bekend. Van een tankstation met een LPG-

doorzet van 500 m3 per jaar en de bijbehorende risico's zijn wel gegevens bekend. Hieruit valt af te 

leiden dat bij een doorzet van 1.500 m3 per jaar de 10-8 risicocontour niet groter is dan 300 meter. 

Gezien de afstand tot het Stookerterrein van ca. 320 meter, wordt ook voldaan aan deze afstand. 

 

De inhoudt van de ammoniakkoelinstallatie is maximaal 1.000 kg. Beneden de 1.500 kg ammoniak 

in een koelinstallatie is het Besluit externe veiligheid inrichtingen niet van toepassing. 

 

De provinciale weg N229 is aangewezen als transportroute voor gevaarlijke stoffen. Hierover is bij 

de provincie informatie opgevraagd. Volgens de provincie vindt er nauwelijks vervoer van 

gevaarlijke stoffen plaats. De bepalende risicocontour bedraagt derhalve 0 meter. Binnen een 

afstand van 200 meter kan nieuwe bebouwing bijdragen aan het groepsrisico. De locatie ligt op ca. 

175 meter van de N229. Gezien de afstand en het aantal woningen, draagt het plan niet wezenlijk 

bij tot een stijging van het groepsrisico. 

 

In de nabijheid van het plangebied zijn geen hogedruk (aardgas)leidingen of brandstof- en/of 

hoogspanningsleidingen aanwezig. 

 

Er wordt geconcludeerd dat de aanwezige risicobronnen (Tankstation, Van Dijks Holding en N229) 

en het externe veiligheidsbeleid geen beperkingen oplevert voor de woningbouw op de locatie 

Stookerterrein. 

                                            
13

ADICO Milieutechniek; eindsituatie bodemonderzoek, rapportnr. 09.0340.brf; 14 oktober 2009. 
14

Provincie Utrecht; brief Dorpsstraat 49-51 te Cothen met kenmerk 808709E8, UT-code 035200004;  4 oktober 2010 
15

Ontwikkeling Stookerterrein, Cothen. Quickscan externe veiligheid; LPB|Sight; 23 november 2010 
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4.6 Flora en Fauna 

In de Flora- en faunawet is de bescherming van planten- en dierensoorten geregeld. In verband 

met de haalbaarheid van het plan moet worden aangetoond dat deze wet de ontwikkelingen niet 

onmogelijk maakt. 

Door bureau Schenkeveld is voor het plangebied een inventariserend onderzoek16 uitgevoerd. Op 

3 september 2010 zijn de gebouwen en het terrein bezocht, om zodoende beschermde planten en 

dieren te inventariseren. Daarnaast  heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden. 

In het rapport wordt geconcludeerd dat het slopen, de bomenkap, de nieuwbouw en het 

woongebruik slechts beperkte ecologische gevolgen heeft. Er zullen bij de werkzaamheden geen 

algemene verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden overtreden waarvoor ontheffing 

aangevraagd dient te worden. Wel geldt als randvoorwaarde voor de conclusie dat het opruimen 

van de beplanting buiten het broedseizoen plaatsvindt. 

 

4.7 Luchtkwaliteit 

De provincie Utrecht heeft de 'rapportage luchtkwaliteit 2009' opgesteld. Deze rapportage beschrijft 

de luchtkwaliteit in de provincie in de jaren 2007 en 2008. Hieruit bleek dat de grenswaarden aan 

fijnstof in Cothen niet worden overschreden. Ook de 'Saneringstool' van de ministeries van VROM 

en V&W geeft geen overschrijdingen aan in de gemeente Wijk bij Duurstede. 

De voorgestelde ontwikkelingen dragen 'niet in betekenende mate' bij aan een verslechtering van 

de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor de voorgestelde 

ontwikkelingen. 

 

4.8 Molenbiotoop 

Aan het Molenplein staat de stellingmolen Oog in 't Zeil. Al rond het de 14e eeuw stond er op deze 

plaats een molen. Het betrof wel een ander soort molen, namelijk een standerdmolen. In plaats van 

de hoge, stenen molen die er nu staat, stond er toendertijd een houten molen met wieken die tot bij 

de grond kwamen. Deze houten molen is in 1869 afgebrand en er is toen gelijk begonnen met de 

bouw van een nieuwe (de huidige) molen. 

 

Vanaf 1904 was er al in de molen een hulpaandrijving. Eerst met stoom en rond 1930 met 

elektriciteit. Rond 1936 waren er kostbare reparaties nodig aan de molen, en men besloot om de 

kap met wieken en de stelling te verwijderen. Vanaf toen werd er elektrisch gemalen. 

Rond 1980 kwam de romp van de molen, samen met de gebouwen om de molen heen in bezit van 

de gemeente (toen nog gemeente Cothen). Alle gebouwen rond de molen werden gesloopt, 

uiteraard met uitzondering van de monumentale molenaarswoningen. Voorafgaand aan de 

restauratie brak in september 1985 brand uit tijdens laswerkzaamheden, en de gehele romp 

brandde uit. 

Na veel inspanningen van onder andere de Molenstichting Cothen, de Cothense bevolking en de 

gemeente werd de molen geheel gerestaureerd en op 23 mei 1987 weer in gebruik genomen.   

 

                                            
16

Stookerterrein Cothen, toetsing aan de flora- en faunawet; bureau Schenkeveld; 6 september 2010 
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Om een molen goed en veilig te kunnen laten draaien, is een onbelemmerde aan- en afvoer van 

wind van vitaal belang, de windvang van de molen. Bevinden zich in de omgeving obstakels, dan 

belemmert dit de windvang: de wind verliest aan snelheid en wordt turbulenter. De omgeving van 

de molen wordt aangeduid als de molenbiotoop. Deze heeft betrekking op de hele omgeving van 

een molen, voor zover die van invloed is op het functioneren van de molen als maalwerktuig én als 

monument. Het streven is dat bij nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 

met de molenbiotoop, zodat de molen goed kan blijven functioneren. 

 

De provincie Utrecht heeft in haar beleid aangegeven dat  binnen een straal van 100 meter geen 

bebouwing mag worden opgericht of beplanting aanwezig mag zijn hoger dan de onderste punt van 

de verticaal staande wiek. Vaak wordt bij een stellingmolen hier de hoogte van de stelling 

aangehouden. Hier kan van worden afgeweken indien de vrije windvang en het zicht al beperkt zijn 

of in gevallen dat bestaande bebouwing al hoger is opgericht. Daarnaast is er voor Burgemeester 

en Wethouders de mogelijkheid ontheffing te verlenen indien de molenbiotoop niet in onevenredige 

mate wordt aangetast. 

 

Met het oog op de bouwhoogte van de nieuw te realiseren woningen ten opzichte van de hoogte 

van de stelling is de maaiveldhoogte in het plangebied in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de 

bouwhoogte, gerelateerd aan de maaiveldhoogte ter plaatse, bij enkele woningen de hoogte van de 

stelling overschrijdt. Bij de appartementen en de meest oostelijke 2^1-kap woning aan de Kerkweg 

is dit enkele tientallen centimeters. De woningen aan de Kerkweg, naast de kerk, overschrijden de 

hoogte van de stelling met ca. 1,5 meter. Aangezien een zuidwestelijke wind de meest 

voorkomende windrichting is en de al aanwezig zijnde kerk lijkt de invloed op het functioneren van 

de molen beperkt. 

 

In aanvulling op het voorgaande is er door Peutz bv een rapport17 opgesteld waarin de invloed van 

het project op de windvang is bepaald. 

De overschrijding van de maximale hoogte van 13,18 +Nap (hoogte van de stelling) wordt door alle 

bouwblokken overschreden. In de meeste gevallen is dit echter zeer gering, waardoor de invloed 

van de overschrijding nauwelijks is vast te stellen. De 3 meest westelijke woningen aan de Kerkweg 

overschrijden de maximale hoogte echter met 1,38 meter. 

 

Het heersende windklimaat is vastgesteld conform NPR 6097. Met de bijbehorende applicatie van 

het KNMI wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van alle omliggende bebouwing en 

begroeiing. Hieruit blijkt dat de molen ca. 79 uur per jaar, 0,9% van de tijd kan draaien met wind uit 

de richting van de 3 woningen. De nieuwbouw heeft derhalve maximaal ca. 0,9% van de tijd invloed 

op de windvang van de molen. De werkelijke invloed, in vergelijking met een bebhouwingssituatie 

die is toegestaan volgens de molenbiotoop, zal in de praktijk echter ruim lager uitvallen dan de 

vermelde 0,9%. 

 

Ondanks de zeer beperkte invloed van de bebouwing op de windvang van de molen wordt 

geadviseerd 'fysieke compensatiemaatregelen' te treffen. Daarbij kan worden gedacht aan het 

                                            
17

Invloed nieuwbouw Stookerterrein op het windaanbod van Molen Oog in 't Zeil te Cothen; Peutz b.v.; 9 september 2010 
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verbeteren van de begroeiingssituatie door bijvoorbeeld een maximale begroeiingshoogte op te 

nemen in het groenbeleid. 

 

4.9 Geluidhinder 

Bij een planvorming waarbij geluidgevoelige bestemmingen worden geprojecteerd binnen 

geluidszones, moeten de grenswaarden voor 'nieuwe situaties' van de Wet Geluidhinder in acht 

worden genomen. Door LBP|Sight is een akoestisch onderzoek uitgevoerd18 naar de gevolgen van 

het wegverkeersgeluid van de provinciale weg N229 ter plaatse van de woningen op het 

Stookerterrein. 

 

Uit berekeningen is gebleken dat de geluidsbelasting op de gevels van de woningen, vanwege het 

wegverkeer op de N229, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreidt. In de zin van de 

Wet geluidhinder zijn daarmee geen bezwaren tegen de voorgestelde nieuwbouw. 

 

Het beleid van de gemeente Wijk bij Duurstede omtrent geluid, is dat elke wijk dient te voldoen aan 

een bepaalde 'gewenste' streefwaarde. De streefwaarde wordt gedefiniëerd als het 

referentieniveau van het achtergrondgeluid dat gemiddeld in de wijk/het gebied aanwezig is ter 

plaatse van de gevels van de woningen. Voor het Stookerterrein geldt een streefwaarde van 53 dB.  

Bij afwijking van deze streefwaarde met meer dan 5 dB dient compensatie te worden toegepast. Uit 

berekeningen blijkt dat het gemiddelde achtergrondgeluid in het plan lager is dan 48 dB. Hiermee 

wordt de streefwaarde van 53 dB niet overschreden. 

 

Op grond van het bouwbesluit zijn er eisen ten aanzien van geluidwering van gevels. Voor een 

voldoende geluidwering van 25 dB, zullen aanvullende geluidwerende voorzieningen in de gevel 

nodig zijn. 

 

Het aspect geluidhinder zorgt niet voor belemmeringen voor de realisatie van de woningen op het 

Stookerterrein. Bij het ontwerp van de woningen zal wel rekening gehouden moeten worden met 

geluidwerende voorzieningen om de minimale karakteristieke geluidwering van 25 dB te halen. 

 

 

4.10 Water 

Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de ruimte voor water niet beperken. Er is juist meer ruimte voor 

water nodig om klimaatveranderingen, zeespiegelrijzing en bodemdaling in de 21e eeuw op te 

vangen. Dat is de boodschap van het Nationaal Bestuursakkoord Water. In dit akkoord is daarom 

onder andere besloten om een zogenaamde watertoets in te stellen. Het doel van de watertoets is 

te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en evenwichtig in beschouwing 

worden genomen bij ruimtelijke afwegingen. Deze paragraaf is daar het gevolg van. 

 

Er is voor het plangebied door de Grontmij een notitie
19
 opgesteld inzake de watertoets. 

                                            
18

Ontwikkeling Stookerterrein te Cothen, akoestisch onderzoek; LBP|Sight; 25 november 2010 
19

Watertoets Stookerterrein, ref.nr. 13/99100511/GL; Grontmij b.v.; 29 oktober 2010 
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Ruimtelijke onderbouwing 'Stookerterrein Cothen' gemeente Wijk bij Duurstede 

Het terrein van ca. 5.200 m2 was in de oude situatie, voor de sloop van de bedrijfsbebouwing, voor 

ruim 90% verhard. In de nieuwe situatie zal het verhard oppervlak afnemen tot ca. 65%. Dit 

betekend dat er meer hemelwater via onverharde oppervlakten in de bodem kan infiltreren, wat een 

positief effect heeft op de waterhuishouding. Er hoeft dan ook geen extra oppervlaktewater ten 

behoeve van de waterberging te worden gerealiseerd. Ook is er geen oppervlaktewater aanwezig 

dat zal worden gedempt. 

 

Het huidige maaiveld ligt tussen de 4,6 meter en 5,1 meter +NAP. Bij het bodemonderzoek is 

vastgesteld dat het gronwater op 2,2 meter en 2,4 meter beneden maaiveld is gelegen. Gezien 

deze grote drooglegging worden dan ook geen knelpunten verwacht t.a.v. De ontwatering. 

 

Voor de nieuwe situatie wordt gekozen voor een gemengd rioolstelsel, welke zo mogelijk onder vrij 

verval zal aansluiten op het bestaande gemengde rioolstelsel. Het bestaande stelsel kan het 

aangeboden water zonder problemen aan. 

 

Aan de keuze voor een gemengd rioolstelsel, in plaats van afkoppeling van regenwater, liggen de 

volgende overwegingen ten grondslag: 

1. De gemeente ziet het afkoppelen als een risico. De kans bestaat bij ondiepe infiltratie dat 

diffuse verontreinigingen afkomstig van verkeer, onkruidbestrijding enz. ongezuiverd in het 

grondwater terecht komen. Tevens bestaat de kans dat bij afkoppelen door foutieve 

aansluitingen onbedoeld toch ongezuiverd afvalwater in de bodem terecht komt. Al bij een 

foutaansluiting van 3% gaan er meer verontreinigingen naar het oppervlaktewater dan bij 

riooloverstorten van gemengde rioolsystemen. Daarnast bestaat her risico dat er 

verontreiniging van het grondwater optreedt bij calamiteiten op afgekoppelde verhardingen. 

2. Het plangebied grenst niet aan oppervlaktewater. Om af te koppelen moet een leiding van 

ca. 50 meter naar oppervlaktewater buiten het plangebied worden aangelegd. 

3. Het plangebied is relatief klein. 

4. Het verhard oppervlak neemt in vergelijking met de huidige situatie af, zodat bij handhaving 

van het gemengde stelsel toch al een reductie van de emissie op oppervlaktewater optreedt. 
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HOOFDSTUK 6: UITVOERBAARHEID 

 

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

P.M. Ter inzagelegging en zienswijzen 

 

 

6.2 Economische uitvoerbaarheid 

Voor de realisering van het Stookerterrein is een grondexploitatie opgezet, die sluitend is. Alle 

kosten zijn in deze exploitatie meegenomen. Aan de lastenkant staan kosten, zoals aankoop 

gronden, bodemsanering, archeologisch onderzoek, plankosten, bouw- en woonrijp maken van het 

gebied en rentelasten. Aan de batenkant staan de opbrengsten van grondverkoop, ontvangen 

subsidies en door de gemeenteraad toegekende 'voorzieningen'. Zonder deze subsidies en de 

getroffen voorzieningen zou het project niet kunnen worden uitgevoerd. 

Een planschaderisicoanalyse
20
 heeft aangetoond, dat geen planschadeverzoeken behoeven te 

worden verwacht. 

In de grondexploitatie is ervan uitgegaan, dat het project wordt uitgevoerd uiterlijk in 2011; mocht dit 

onverhoopt niet lukken, doordat bijvoorbeeld tegenslag optreedt in de afwijkingsprocedure, dan 

zullen de rentelasten ervoor zorgen, dat de exploitatie negatief sluit. Er wordt vanuit gegaan, dat 

zich geen tegenslagen zullen voordoen; tijdens presentaties en gesprekken met omwonenden en 

belanghebbenden zijn geen negatieve geluiden gehoord. 

De planschaderisicoanalyse kan bij de gemeente worden ingezien. 

                                            
20

Advies Planschaderisicoanalyse; LBP|Sight; november 2010 
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