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1. INLEIDING

1.1. Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan betreft een reparatie van de vigerende

bestemmingsregeling voor de jachthaven de watersportvereniging Rijn en

Lek aan de Aalswaard 50 te Wijk bij Duurstede. De omvang van de

jachthaven en het aantal ligplaatsen zoals in het vigerende

bestemmingsplan opgenomen, komen niet overeen met de feitelijke

situatie. Verder is het gebruik van de jachthaven door passanten als

overnachtingslocatie niet geregeld. Bij het besluit van het college van 31

mei 2011 is besloten deze fouten te corrigeren. Dit besluit is genomen

naar aanleiding van een principeverzoek van de watersportvereniging om

deze planologische correcties door te voeren.

Naast een correctie van het bestemmingsplan heeft de

watersportvereniging de wens hun clubschip te vervangen door een

drijvend clubgebouw. Reden hiervoor is de slechte staat waarin het

huidige clubschip verkeert.

Om een en ander te regelen is voorliggend bestemmingsplan opgesteld.

Dit plan bestaat concreet uit de volgende vier onderdelen:

1. het aanpassen van het aantal ligplaatsen en het bestemmingsvlak

aan de bestaande situatie, die al sinds in ieder geval 1994

ongewijzigd is. Concreet betekent dit een wijziging naar 190

ligplaatsen (nu 120) en een uitbreiding van de bestemming

“Recreatie” in zuidelijke richting;

2. het mogelijk maken van overnachting in de jachthaven door

passanten. Deze overnachtingsmogelijkheden betreffen een bestaand

gebruik (sinds in ieder geval 1985). In de toelichting wordt

onderbouwd dat een dergelijke verandering in het bestemmingsplan

geen danwel acceptabele effecten zal hebben op de omgeving.

3. het vervangen van het schip door een drijvend bouwwerk. In de

toelichting wordt onderbouwd dat deze verandering geen danwel

acceptabele effecten zal hebben op de omgeving.

4. het bestaande bouwrecht op de oever (à 75m²) komt te vervallen.

1.2. Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Aalswaard 50 ten oosten van de kern

Wijk bij Duurstede. De jachthaven is gesitueerd aan de noordzijde van

een dode arm van de rivier de Nederrijn, net buiten de bebouwde kom.
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1.3. Vigerende regeling

Het plangebied is bestemd in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2003,

herziening 2009’ van de gemeente Wijk bij Duurstede. Het

bestemmingsplan is op 20 april 2010 vastgesteld.

Het gebied heeft de bestemming Recreatieve voorzieningen (R4). Voor

deze specifieke locatie is geregeld dat het een jachthaven betreft met

120 ligplaatsen. Daarnaast mag hier een gebouw worden opgericht van

75 m
2
.

Het plangebied heeft de dubbelbestemming ‘Waterstaatsdoeleinden’. De

uiterwaarden inclusief de jachthaven zijn aangeduid als

vogelbeschermingsgebied.

Ten noorden van het plangebied zijn de gronden bestemd als ‘Agrarische

gebied met landschaps- en natuurwaarde. Het aangrenzende gebied

heeft verder de aanduidingen open landschap, bodemreliëf en waterrijke

natuur/ kwelvegetatie. Ten zuiden van het plangebied is de rivier

bestemd als water.

Globale aanduiding plangebied

(rode cirkel)

(bron: www.opensteetmap.org)
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1.4. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft het plangebied en de huidige situatie

Hoofdstuk 3 geeft de beleidskaders weer

Hoofdstuk 4 omschrijft het voornemen

Hoofdstuk 5 toetst het voornemen aan omgevings- en milieubeleid

Hoofdstuk 6 toetst de haalbaarheid van het plan

Hoofdstuk 7 licht het juridische plan nader toe

Hoofdstuk 8 beschrijft de doorlopen procedure

Fragment verbeelding en renvooi

bestemmingsplan ‘Buitengebied

2003, herziening 2009”
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2. HUIDIGE SITUATIE

Het plangebied betreft de jachthaven van de Watersportvereniging Rijn

en Lek (geen commerciële vereniging). De jachthaven ligt ten oosten van

de kern Wijk bij Duurstede aan een dode arm van de Nederrijn in het

uiterwaardengebied de Lunenburgerwaard.

De weg waaraan het plangebied ligt is de Aalswaard. Deze weg is een

aftakking van de Rijndijk en geeft toegang tot de verderop gelegen

voormalige steenfabriek.

Het uiterwaardencomplex is in gebruik als weiland. De natuurfunctie en

de functie als waterbergingsgebied zijn echter de belangrijkste functies

van het gebied.

De jachthaven van WS Rijn en Lek bestaat uit tweemaal twee steigers.

De westelijke steiger heeft een korte steiger voor kleinere schepen nabij

de kant. De oostelijke steiger bestaat uit een loopsteiger met daaraan

Vanaf Rijndijk uitzicht op

uitwaarden Lunenburgerwaard en

Wijk bij Duurstede

Luchtfoto jachthaven

Jachthaven WS Rijn en Lek

Zicht vanaf het water op de

jachthaven
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twee steigers met boten. Nabij de wal ligt aan beide zijden van de

loopsteiger twee korte steigers.

Het clubschip is 80 meter lang en 10 meter breed en doet dienst als

kantine/bar, kantoor van de havenmeester, WC, douche en

wasgelegenheid voor de leden en gasten. Het schip is ongeveer 100 jaar

oud en is lek. Het lek is provisorisch gedicht. Echter, het risico op nieuwe

lekken blijft groot. Mede op verzoek van de verzekering zijn tijdelijke

voorzieningen aangebracht zoals pompen en waarschuwingssystemen.

Dit geeft aan dat vervanging van het schip onontkoombaar is.

Op de wal ligt een vierkant parkeerterrein van rode gravel. Aan de

westzijde ligt een toegangsweg. Een hellingbaan sluit de weg aan op de

rivier.

Op het terrein staat een sanitairunit en mogelijkheid tot afvalinzameling.

Verder staan er nog twee zeecontainers voor de opslag van grasmaaiers,

hout, gereedschap en een aantal buitenboordmotoren. Op de wal staat

op een verhoging een propaantank.

De landschappelijke inpassing van het terrein is beperkt. Er staan enkele

grote bomen en de taluds bestaan uit gras.

Clubschip met steiger

Clubschip met loopsteiger

Zicht vanaf clubschip op toegang

dode rijnarm



Aalswaard 50 NL.IMRO.0352.bpbgbaalswaard50-on01 8

3. BELEID

3.1. Nationaal beleid

Nota Ruimte

De Nota Ruimte, die op 27 februari 2006 formeel in werking is getreden,

bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van

Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen: een sterke

economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land.

In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij het

kabinet kiest voor het adagium “decentraal wat kan, en centraal wat

moet”.

De bemoeienis van de rijksoverheid beperkt zich tot de nationale

Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS). De RHS bestaat uit de belangrijkste

gebieden in Nederland op het terrein van economie, infrastructuur en

verstedelijking, water, natuur en landschap. De RHS gebieden zijn

dermate belangrijk dat het rijk in de Nota Ruimte voor deze gebieden

beleid heeft geformuleerd.

De Lek en Rijn maken deel uit van blauwgroene hoofdstructuur de RHS.

Het gebied maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur, het

nationale landschap en de grote rivieren. In het provinciaal beleid is het

beleid voor het nationale landschap en de ecologische hoofdstructuur

nader uitgewerkt.

Het beleid voor het stroomgebied van de Rijn is vastgelegd in de

Beleidslijn Grote Rivieren. Deze beleidslijn is hiermee het toetsingkader

voor de ontwikkelingen in het plangebied.

De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zal het beleid uit de

Nota Ruimte gaan vervangen en zal ook de Beleidslijn Grote Rivieren

worden vervangen door het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

(zie een volgende paragraaf).

Beleidslijn Grote Rivieren

De Beleidslijn Grote Rivieren vervangt de Beleidslijn ruimte voor de rivier

uit 1997. Deze beleidslijn bevat een kader voor het beoordelen van de

toelaatbaarheid – vanuit rivierkundig én ruimtelijk oogpunt - van nieuwe

activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren. De Beleidslijn Grote

Rivieren biedt een verruiming voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de

randvoorwaarden die een veilige afvoer en berging van het rivierwater

waarborgen.

De Beleidslijn heeft als doelstelling:
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- de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te

behouden;

- ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming

door verbreding en verlaging van het rivierbed nu en in de toekomst

feitelijk onmogelijk maken.

In paragraaf 5.5 Water wordt voorliggend bestemmingplan nader getoetst

aan de Beleidslijn Grote Rivieren.

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Het Rijk heeft de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

opgesteld. De Structuurvisie heeft als titel ‘Nederland concurrerend,

bereikbaar, leefbaar en veilig’. In deze structuurvisie schetst het Rijk

ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot

2028.

Het Rijk streeft naar regionaal maatwerk. Dit betekent de

verantwoordelijkheid voor het ruimtelijk beleid meer bij provincies en

gemeenten komen te liggen. Het Rijk zal zich alleen bezig houden met de

zaken die prioriteit hebben.

De nationale ruimtelijke hoofdstructuur betreffen die gebieden waar

nationale belangen spelen waarvoor het Rijk verantwoordelijk is. In het

plangebied speelt het nationale belang van de Ecologische

Hoofdstructuur (herijkt) en van de hoofdvaarwegen.

Het Rijk is verantwoordelijk is voor het riviersysteem. Het doel is te

borgen dat het riviersysteem ruimte houdt om water over Rijntakken en

Maas veilig af te voeren, ook voor de lange termijn. Waar dit verantwoord

is, wordt binnen het hoofdwatersysteem ruimte voor andere functies

geboden.

Er spelen nationale belangen in het plangebied die betrekking hebben op

de ecologische waarde van het gebied en de waarde als rivier; vaarweg

en afvoer van water. In hoofdstuk 5.5 water en 5.6 flora en fauna wordt

nader ingegaan op de gevolgen van voorliggend plan op ecologie en

waterhuishouding.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), beter bekend

als de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte, zijn dertien

nationale belangen opgenomen die juridische borging vereisen. Het

Barro is gericht op doorwerking van de nationale belangen in

gemeentelijke bestemmingsplannen en is deels opgebouwd uit

hoofdstukken afkomstig van de 'oude' ontwerp AMvB Ruimte die in 2009

al aan inspraak is onderworpen, en deels uit nieuwe onderwerpen.
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Het Barro zal naar verwachting op 1 oktober 2011 in werking treden. Het

betreft alleen die regels uit het eerdere ontwerp van de AMvB Ruimte

(d.d. 2 juni 2009), die als nationaal belang in de nog vast te stellen

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) worden herbevestigd: 2)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam, 3) Kustfundament, 4) Grote

Rivieren (exclusief Maas), 5) Waddenzee en waddengebied, 6) Defensie

en 13) Erfgoederen van universele waarde.

De overige in de SVIR opgenomen nationale belangen worden

neergelegd in een ontwerpwijziging van het Barro. De SVIR en de

wijziging van het Barro zijn nog aan inspraak onderhevig (van 3 augustus

tot en met 13 september 2011). De wijziging van het Barro treedt op een

nader te bepalen tijdstip in werking.

Voorliggend plan raakt het belang van de Grote Rivieren en de Ehs.

Hiervoor zal het Barro (waarschijnlijk) vanaf 1 oktober het nationale

toetsingskader worden. Tot dan is de Beleidslijn Grote Rivieren (zie

voorgaande paragraaf) het uitgangspunt voor wat betreft de rivieren. Wat

betreft het nationale belang van de Rijksvaarwegen, zal het beleid in een

later stadium worden vastgelegd.

3.2. Provinciaal beleid

Provinciale ruimtelijke structuurvisie (voorontwerp)

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) beschrijft de provincie

het ruimtelijk beleid voor de periode tot 2025.

In de visie wordt aangegeven welke doelstellingen van provinciaal belang

zijn en welk beleid bij deze doelstellingen hoort. Het beleid is (wat betreft

de provinciale belangen) vertaald in de Provinciale Ruimtelijke

Verordening (PRV) welke tegelijk met de PRS is opgesteld.

De structuurvisie geeft aan dat het plangebied deel uitmaakt van het

deelgebied Rivierengebied. Daarnaast is het gelegen in de Ehs. In de

volgende alinea’s wordt kort het relevante beleid uitgewerkt.

Rivierengebied

Voor het landschap Rivierengebied willen de provincie de volgende

kernkwaliteiten behouden en versterken:

1. schaalcontrast van zeer open naar besloten;

2. samenhangend stelsel van rivier uiterwaard oeverwal kom;

3. samenhangend stelsel van hoge stuwwal flank kwelzone oeverwal

rivier.

4. de Kromme Rijn als vesting en vestiging

Een uitgebreidere beschrijving en handvatten voor het omgaan met de

kernkwaliteiten is opgenomen in de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse

Landschappen.
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Ecologische hoofdstructuur (Ehs)

Het plangebied behoort tot de bestaande Ehs. De omgeving is reeds

getransformeerd tot nieuwe natuur, of behoort tot de groene contour.

De Ehs is een robuust samenhangend netwerk van natuurgebieden en

verbindingen daartussen. Het doel is de Ehs te behouden en verder te

ontwikkelen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die een significant

negatief effect hebben op de bijzondere waarden en kenmerken van de

Ehs zijn niet toegestaan. Het beschermingsregime “nee, tenzij” is binnen

deze gebieden van toepassing. Vanwege het belang van recreatie in de

Ehs maakt de provincie een uitzondering binnen het regime “nee, tenzij”

voor verblijfs- en dagrecreatieterreinen kleiner dan 5 ha. Voor

ontwikkelingen binnen het terrein hoeft alleen gekeken te worden naar

actuele natuurwaarden en niet naar potentiële waarden.

In hoofdstuk 5.6 wordt het plan getoetst aan de regelgeving die geldt voor

de gebieden in de Ehs. Hieruit vloeit voort dat er geen significante

aantasting van ecologische waarden plaatsvindt.

Conclusie

Voorliggend plan stuit niet op bezwaren in het kader van de provinciale

ruimtelijke structuurvisie.
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Provinciale ruimtelijke verordening (Voorontwerp)

Bovenstaand beleid uit de structuurvisie wordt tevens vertaald in de

provinciale ruimtelijke verordening.

Wat betreft de bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur stelt de

Verordening regels. Conform deze Verordening (voorontwerp) dient in

voorliggend geval te worden beoordeeld wat de gevolgen zijn voor de

actuele natuurwaarde. Deze onderbouwing is opgenomen in hoofdstuk

5.6 van deze toelichting.

In de Verordening is verder opgenomen dat de kernkwaliteiten van het

landschap, in voorliggend geval het rivierenlandschap, beschermd en

versterkt moeten worden. De toelichting op een ruimtelijk plan moet

daartoe een beschrijving van de in het plangebied voorkomende

kernkwaliteiten geven en aangeven op welke wijze met de

kernkwaliteiten is omgegaan. In hoofdstuk 4 wordt op deze aspecten

nader ingegaan.

Streekplan 2005-2010

Onder de vorige Wet Ruimtelijke Ordening is het Streekplan 2005-2015

opgesteld. In het Streekplan staat de gewenste ontwikkeling in een

gebied of regio. In het Streekplan en de drie bijbehorende

uitwerkingsplannen worden de verschillende ruimtelijke functies

afgewogen.

Naar aanleiding van de nieuwe Wro is het streekplan omgevormd tot

structuurvisie. Hierbij zijn de provinciale belangen nader afgebakend.

Het plangebied maakt deel uit van de zone Landelijk gebied 3- verweving

van functies. In deze gebieden is sprake van een verweving van natuur,

recreatie, landbouw, militair gebruik, extensieve woningbouw en

instellingen.
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De recreatieve functie van de jachthaven sluit goed aan bij de

doelstellingen voor een verweving van functies. Het geeft invulling aan de

recreatieve functie van het gebied.

Ruimtelijke verordening

In de Verordening zijn regels opgenomen om de provinciale belangen te

beschermen. Ook voor het landelijk gebied en natuurgebieden zijn

specifieke regels opgenomen.

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat het gedeelte van het plangebied

met betrekking tot het water, niet tot de groene contour behoord. In de

Verordening is een gebied aangehouden van ongeveer 300 meter bij 65

meter. Hiermee omvat het gedeelte buiten de groene contour de gehele

bestaande jachthaven (met uitzondering van het gedeelte op land).

Het beleid voor de groene contour is wel van toepassing voor het

gedeelte op land. In voorliggend geval is op land echter sprake van een

gelijkblijvende en reeds bestemde situatie. De ontwikkeling van het

drijvend gebouw en de correcties van het bestemmingsplan hebben

betrekking op het gedeelte van het plangebied buiten de groene contour.

Het plangebied maakt conform de verordening deel uit van de zone

Landelijk gebied 4 (dit in tegenstelling tot de structuurvisie). Ten aanzien

van recreatie worden specifieke regels gesteld voor deze zone.

Zo mogen bestemmingsplannen geen bestemmingen en regels bevatten

die de nieuwvestiging van verblijfsrecreatie toestaan. Ook is uitbreiding

van verblijfsrecreatie in het plangebied niet toegestaan.

In voorliggend geval zijn deze regels niet van toepassing, aangezien het

niet gaat om een uitbreiding of nieuwvestiging. In de huidige situatie

wordt reeds overnacht op boten van passanten, dit is alleen niet als
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dusdanig bestemd. Met het plan wordt uitsluitend overnachting op de

schepen mogelijk gemaakt. Overige vormen van verblijfsrecreatie worden

uitgesloten.

Structuurvisie Nationale Landschappen

In de structuurvisie Nationale Landschappen zijn de begrenzing en het

beleid op hoofdlijnen uitgezet voor de nationale landschappen in de

provincie Utrecht. Het Nationale Landschap Rivierenland ligt gedeeltelijk

in de provincie Utrecht.

In de Nota Ruimte zijn als kernkwaliteiten van dit landschap aangemerkt:

 schaalcontrast van zeer open naar besloten;

 samenhangend stelsel van rivier - uiterwaard - oeverwal - kom;

 samenhangend stelsel van hoge stuwwal - flank - kwelzone -

oeverwal - rivier;

Door de provincie is als kernkwaliteit toegevoegd:

 de Kromme Rijn als vesting en vestiging.

De kernkwaliteiten dienen vanzelfsprekend behouden te blijven. In

hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de effecten op het landschap.

Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen

In de kwaliteitsgids voor de Utrechtse landschappen wordt het beleid

voor ondermeer de Nationale Landschappen nader geconcretiseerd.

Voor wat betreft het Rivierengebied worden de kernkwaliteiten nader

uitgewerkt en de ambities benoemd.

De ambities voor het rivierengebied zijn:

 het versterken van de gebiedsidentiteit rond de vijf ruggengraten

 bijzondere aandacht voor de gebieden waar ruggengraten

beginnen, eindigen of bij elkaar komen

Het plangebied maakt deel uit van het deelgebied Lek en Rijn. Het

landschap wordt als volgt beschreven: De brede rivier begeleidt door

parallelle hoge bandijken vormt de kern van dit lineaire landschap. De

uiterwaarden tussen de dijken zijn relatief open, terwijl de binnendijkse

zone meer bebouwing en opgaande beplanting kent.

Landschapsverordening provincie Utrecht

Om de natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische en

archeologische waarden in het landschap te beschermen, heeft de

provincie Utrecht de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011

(Lsv). Nader bepaalde activiteiten die de betreffende waarden aantasten

zijn op grond van deze verordening in principe verboden. Via een

omgevingsvergunning kan van deze regels worden afgeweken.
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In de landschapsverordening zijn tevens regels opgenomen voor de

wateren, het gebruik van woonschepen en de aanleg van bijvoorbeeld

steigers. Jachthavens zijn (gedeeltelijk) vrijgesteld van de betreffende

regels.

Voorliggend plan is in overeenstemming met de landschapsverordening.

3.3. Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020

Op 2 februari 2010 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Wijk bij

Duurstede 2020 vastgesteld. In de gemeentelijke structuurvisie worden

afwegingen gemaakt voor het toekomstig ruimtelijk beleid op lokaal

niveau.

In de structuurvisie is het plangebied gelegen in het ‘vogelrichtlijngebied’.

En het maakt deel uit van het deelgebied Nederrijn – Lek. In dit gebied is
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in het Structuurbeeld het primaat gelegd op de blauwe en groene

functies, zoals Ruimte voor de Rivier, natuur en ecologie (Natura 2000

met vogelrichtlijn/ en/of foerageergebied). De agrarische sector speelt

een ondersteunende rol als beheerder van dit landschap.

Plaatselijk zijn in de uiterwaarden andere functies aanwezig zoals

recreatieve plekken (voormalig rivierzwembad, fiets- en wandelroutes,

picknickplekken, steenfabrieken).

De Lunenburgerwaard is tevens als 'Fourareergebied weidevogels'

aangeduid vanwege de vogels die er voorkomen. Voor behoud van deze

gebieden is een ruimtelijk beleid gewenst, waarbij het biotoop (hoge

grondwaterstand, overwegend grasland, rust en openheid) behouden

blijft.

De Lunenburgerwaard moet daarnaast het hart gaan vormen van het

Wijkse rivierfront (bron: visie Rivierfront 2007). Dit is de plek waar de

relatie tussen stad en rivier in principe het meest actief moet zijn en de

opstap van en naar het water mogelijk is. Ook visueel moet vanuit hier

verbinding gelegd kunnen worden met het omringende rivierlandschap.

In het voorliggend plan moet rekening worden gehouden met de

ecologische waarden en waterbelangen. Het plan sluit aan bij de

doelstelling om het rivierfront en het water meer beleefbaar te maken. De

jachthaven vormt reeds een opstappunt naar het water.

3.4. Algemene conclusie

Recreatieve functies zijn beleidsmatig een goede (neven-)functie in het

plangebied. Echter de hoofdfunctie van het gebied heeft betrekking op de

natuurwaarden, de landschappelijke waarde en de waterbelangen van de

Rijn.

Ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur wordt geconcludeerd dat

er geen compensatieverplichting geldt. De ontwikkeling betreft een

voortzetting van bestaand gebruik. Het vervangen van het schip verbetert

de situatie ter plekke. Het gebruik is seizoensgebonden. De voortzetting

van het bestaande gebruik zal geen negatief danwel een acceptabel

effect op de natuurwaarden in de omgeving hebben.

Het bestemmingsplan maakt geen toename aan ligplaatsen ten opzichte

van de feitelijk bestaande situatie mogelijk. Een externe werking als

gevolg van voorliggend bestemmingsplan is daarom niet aannemelijk.

In de volgende hoofdstukken wordt nader uitgewerkt wat de effecten van

de plannen zijn op de genoemde waarden. Hier wordt ook nader getoetst

aan de vigerende regelgeving, waaronder de Beleidslijn Grote Rivieren.
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4. VOORNEMEN

4.1. Correctie bestemmingsplan

In het geldende bestemmingsplan zijn, ten aanzien van het plangebied,

enkele zaken foutief opgenomen. Het betreft de volgende drie zaken:

- Aantal ligplaatsen

- Omvang van het bestemmingsvlak

- De mogelijkheid tot verblijfsrecreatie

In deze paragraaf wordt uitgewerkt waarom hier sprake is van omissies in

het vigerende plan.

Aantal ligplaatsen

In het bestemmingsplan van 2003 is het aantal toegestane ligplaatsen

vastgesteld op 120. In een zienswijze destijds heeft de

watersportvereniging al laten weten dat het werkelijke aantal ligplaatsen

190 bedraagt. De zienswijze en de mondelinge toelichting hierop (zie

bijlage) is goedgekeurd (zie onderstaand kader). De regels zijn

abusievelijk niet aangepast. In de herziening van het bestemmingsplan is

het aantal ligplaatsen (120) ongewijzigd overgenomen.

In de bestaande milieuvergunning uit 1989, en het bestemmingsplan uit

1974, was het aantal ligplaatsen niet nader gedefinieerd. Het aantal

ligplaatsen is hierdoor niet in strijd met de bestaande milieuvergunning en

het vigerende bestemmingsplan.

WSV Rijn en Lek:
1) Bestemmingsvlak R4. De zienswijze is gegrond. De plankaart
(bestemmingsvlak) aanpassen en de voorschriften qua aantal
ligplaatsten invullen (120 ligplaatsen).
2) Bedrijfswoning. Toename van het aantal woningen in het
buitengebied is ongewenst. Bewaking is ook op andere manier te
regelen. De overige activiteiten als dagelijks beheer, controle en gastheer
is ook op afstand uit te voeren. De zienswijze is ongegrond.

Beantwoording zienswijze (bron: zienswijzenota)

Vastgesteld kan worden dat het aantal ligplaatsen voor vaststelling van

het bestemmingsplan uit 2003 reeds 190 bedroeg en dat dit legaal was.

Het bestemmingsplan had derhalve het aantal aanwezige ligplaatsen als

maximum moeten nemen. Uit de zienswijze blijkt dat de gemeente ook

voornemens was om het aantal ligplaatsen in het bestemmingsplan aan

te passen. Geconcludeerd wordt dat het begrenzen van het aantal

ligplaatsen op 120 berust op een misverstand. Met voorliggend plan

wordt beoogd deze fout te herstellen.



Aalswaard 50 NL.IMRO.0352.bpbgbaalswaard50-on01 18

Bestemmingsvlak

Uit de zienswijze en de zienswijzenota blijkt dat is vastgesteld dat het

bestemmingsvlak zou worden aangepast. Nu blijkt dat het zuidelijk

gedeelte van de jachthaven is bestemd tot ‘Water’. Bij de aanpassing van

de plankaart is de begrenzing in oostelijke richting wel aangepast, maar

is de begrenzing in zuidelijke richting niet nader aangepast.

De ligging en begrenzing van de jachthaven is ongewijzigd ten opzichte

van de situatie in 1980 en voor de vaststelling van het bestemmingsplan

in 2003. Onderstaande luchtfoto geeft de situatie weer zoals deze in

1994 was. Hieruit blijkt dat de omvang van de jachthaven niet gewijzigd

is. Een nadere reden om het bestemmingsvlak niet in zuidelijke richting,

conform de feitelijke situatie, aan te passen is niet gegeven.

Luchtfoto plangebied uit 1994

Geconcludeerd wordt dat de begrenzing in zuidelijke richting onterecht

niet is aangepast aan de bestaande situatie. Voorliggend

bestemmingsplan bestemt de gehele bestaande jachthaven als

jachthaven.

Verblijfsrecreatie

De jachthaven is bestemd tot dagrecreatieve voorziening. De haven

wordt echter ook gebruikt voor overnachtingen op het eigen schip.

Volgens de watersportvereniging gaat het om 5000 passanten per jaar

die hier één of meer nachten verblijven.
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Voorliggend plan wil het ’s nachts verblijven op de schepen ook

planologisch mogelijk maken. Dit betekent dat er ter plekke sprake is van

verblijfsrecreatie in de vorm van een jachthaven. Doordat dit in de

bestaande situatie reeds gebeurt, zal deze aanpassing geen ruimtelijke

gevolgen hebben. Er hoeven ter plaatse geen aanvullende voorzieningen

te worden gerealiseerd.

4.2. Ontwikkeling

De Watersportvereniging Rijn en Lek heeft de volgende voornemens:

 De noodzakelijke vervanging van het binnenvaartschip (80x10

meter) door een ponton van maximaal 200 m
2

en

 het aanpassen van de steigers

Het binnenvaartschip wordt momenteel gebruikt als

verenigingsaccommodatie en biedt plaats aan diverse activiteiten (o.a.

kantine, sanitair e.d.). Het schip is in 1979 gekocht en vormt het centrale

punt in de jachthaven. Echter de conditie van het schip is slecht en nodig

aan vervanging toe. De stalen romp is dun en er zijn flinke lekkages

geweest. Na het treffen van veel tijdelijke voorzieningen, zoals het

plaatsen van pompen, heeft de verzekeringsmaatschappij gebruik voor

nog een beperkte periode toegestaan. Het repareren van het schip is

geen duurzame oplossing en is financieel geen reëel optie.

De watersportvereniging is dan ook voornemens het binnenvaartschip te

vervangen door (betonnen of stalen) bak van maximaal 200 m
2

meter

met een opbouw die conform specificatie van de vereniging wordt

afgebouwd. Het bouwwerk, een drijvend object, wordt met meerpalen

verankerd. Wanneer de vervanging plaatsvindt, is het noodzakelijk de

aanliggende steigers aan te passen aan de nieuwe situatie, om de

bereikbaarheid van de vaartuigen te garanderen.

Het huidige clubschip zal worden vervangen door dit nieuwe gebouw.

Daarnaast wordt afgezien van een bouwrecht voor een gebouw van 75

m
2

aan land. De ontwikkeling zal hierdoor leiden tot een vermindering

van het ‘bebouwde’ oppervlak. Daarnaast wordt met de ontwikkeling een

duurzame oplossing nagestreefd.

Voor het milieu, waterhuishouding en natuur biedt deze oplossing

voordelen doordat:

- de hoeveelheid beschikbare ruimte voor water en natuur neemt toe

door het verkleinen van het clubgebouw

- aan land wordt geen gebouw geplaatst, waardoor de bestaande

situatie aldaar wordt gehandhaafd en geen extra belemmering voor

het doorstromen van water kan worden gerealiseerd.

- De betonnen ark wordt onderhoudsvriendelijk (en daarmee

milieuvriendelijk): het onderhoud bestaat uit jaarlijks schoonmaken en

om de 5-10 jaar schilderen. Het huidige schip heeft deze voordelen

niet; het schip wordt jaarlijks roestvrij gemaakt én geschilderd.
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- De nieuwe ark wordt energiezuinig en milieuvriendelijk gebouwd. Het

gebouw wordt goed geïsoleerd en er worden energie- en

waterbesparende maatregelen doorgevoerd. Het zal voldoen aan het

bouwbesluit 2003. Het huidige clubschip voldoet niet aan dergelijke

eisen.

Een eerste schets voor het gewenste clubgebouw is ingediend bij de

commissie welstand van de gemeente Wijk bij Duurstede. Onderstaande

schets geeft een impressie van de uitstraling van het nieuwe gebouw.

Het gebouw omvat de nodige voorzieningen voor mensen die in de

jachthaven aanleggen. Daarnaast is er een kantine en een kantoor voor

de leden van de vereniging.

Het gebouw zal op dezelfde locatie komen te liggen als het huidige

clubschip. Er is gekozen voor de huidige locatie om zo de gevolgen voor

de omgeving te minimaliseren. Tevens is deze locaties het meest handig

gezien de situering van de steigers (bereikbaarheid door leden of

diegene die een ligplaats hebben). Een derde reden voor deze plek is dat

het gebouw niet te dicht tegen de oever kan worden gerealiseerd: het

gebouw moet mee kunnen bewegen met het veranderende waterpeil. Bij

laag water en een ligging te dicht tegen de wal zou de onderkant van het

bouwwerk beschadigd kunnen raken. Een situering enigszins van de wal

af is dus noodzakelijk.

4.3. Landschap

Het plangebied maakt deel uit van de uiterwaarden bij de Rijn. De

uiterwaarden zijn van oudsher open en natte gebieden, die veelal

gebruikt werden als weidegebied. Inmiddels is de functie van het gebied

verschoven van een agrarisch gebruik naar een natuurfunctie. Het

stimuleren van de ecologische waarden staat hier voorop. Daarnaast is

het belang van het water uiteraard onmiskenbaar. Ten slotte is de
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recreatieve functie van het gebied belangrijk als uitloopgebied voor Wijk

bij Duurstede.

De rivier en de dijk zijn de structurerende elementen in dit landschap. De

jachthaven is aan een dode rivierarm gelegen. Deze rivierarm geeft de

historische loop van de rivier weer. De landschapswaarden bestaan uit

openheid, de zichtbaarheid van de werking van de rivier en de

aanwezigheid van natuurwaarden.

Het voorliggend plan heeft ruimtelijk slechts beperkte gevolgen. Deze

bestaat uit het verwijderen van het huidige clubschip en het aanleggen

van een ponton aan meerpalen. Zoals aangegeven wordt het nieuwe

clubgebouw getoetst worden aan de welstandskaders. Met de

ontwikkeling wordt een passend gebouw nagestreefd. Doordat het

gebouw drijft en tussen de schepen zal liggen, wordt het ruimtelijk effect

beperkt.

Met de planontwikkeling is de bouw van een gebouw op land niet meer

mogelijk. Dit komt de landschappelijke kwaliteit ten goede. Een vrijstaand

gebouw aan wal kan het gevoel van openheid beperken.

4.4. Aanpassingen in het bestemmingsplan

Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, en de omissies in het

vigerende plan te herstellen, zullen de volgende aanpassingen worden

doorgevoerd:

- Het bestemmingsvlak ‘Recreatie’ wordt uitgebreid in zuidelijke

richting, conform de bestaande situatie en afgestemd op de

begrenzing van het Natura 2000 gebied.

- Het aantal toegestane ligplaatsen wordt gesteld op 190 in plaats van

120, conform de bestaande situatie.

- Overnachting op boten van passanten wordt toegestaan, conform de

feitelijke situatie.

- Het bouwrecht aan land voor een gebouw van 75 m
2

wordt verwijderd.

- Het drijvend clubgebouw wordt mogelijk gemaakt
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5. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN

5.1. Verkeer en parkeren

Het aantal ligplaatsen wordt, ten opzichte van de bestaande situatie, niet

vergroot. Het aantal verkeersbewegingen neemt daarom niet toe en extra

parkeerplaatsen zijn niet nodig.

5.2. Luchtkwaliteit

Alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van

luchtkwaliteit hebben geleid tot een aanpassing van de Wet milieubeheer

met betrekking tot luchtkwaliteitseisen. Daarnaast zijn het Besluit en de

Regeling “Niet In Betekenende Mate bijdrage” (Nibm) op 15 november

2007 in werking zijn getreden. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 is hiermee

komen te vervallen. Deze wetswijziging brengt de volgende

veranderingen met zich mee:

 Uitsluiting van het stand-still beginsel. Het stand-still beginsel houdt

in dat een situatie die voldoet aan de normen, toch niet mag

verslechteren tot aan de norm. Uitsluiting van dit beginsel ten

aanzien van luchtkwaliteit betekent dat de luchtkwaliteit mag worden

‘opgevuld’ tot aan de grenswaarde.

 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) bij

(dreigende) overschrijding grenswaarden.

 Niet in betekenende mate verslechteren; een verslechtering van de

luchtkwaliteit is toegestaan, mits dit niet in betekende mate is. Na

inwerkingtreding van het NSL (1 augustus 2009) is de grens verruimd

tot 3%.

De situatie blijft, wat betreft aantal gebruikers en de functie van het

gebied, ongewijzigd. De luchtkwaliteit zal derhalve ten opzichte van de

huidige situatie eveneens ongewijzigd blijven.

5.3. Externe veiligheid

De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een

veilige woon- en leefomgeving door het beheersen van risico’s van

industriële activiteiten met opslag en transport van gevaarlijke stoffen.

Het beleid is er op gericht te voorkomen dat er te dicht bij gevoelige

bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. De

voorgenomen ontwikkeling voorziet niet in activiteiten waarin sprake is

van risico’s voor de omgeving.

Omgekeerd blijkt uit de risicokaart dat er wel een aantal risicovolle

activiteiten in de omgeving van de planlocatie plaatsvinden.
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Uitsnede risicokaart Nederland

Het plangebied is, uiteraard, buitendijks gelegen. De buitendijkse ligging

is als risico aangemerkt. Voor een jachthaven vormt dit geen gevaar.

Daarnaast is op 100 meter afstand een propaantank gelegen. Deze

propaantank heeft een plaatsgebonden risicocontour 10
-6

/jr van 40 meter.

Ten slotte is op 150 meter afstand in westelijke richting een gasleiding

aanwezig. De inrichting heeft geen plaatsgebonden risicocontour 10
-6

/jr.

Uit bovenstaande blijkt dat er geen overlap bestaat met de 10
-6

/jr

plaatsgebonden risicocontour van inrichtingen in de omgeving.

In het vigerende bestemmingsplan was direct ten noorden (en deels in

het plangebied) op de verbeelding een hogedruk aardgastransportleiding

met zakelijk rechtstrook aangegeven. Na overleg met de tracébeheerder

van de Gasunie blijkt dat de betreffende hogedruk

aardgastransportleiding niet meer in gebruik is. Derhalve is deze leiding

niet in het bestemmingsplan opgenomen. Ten aanzien van het aspect

externe veiligheid hoeft met deze leiding niet langer rekening gehouden

te worden.

5.4. Bedrijven en milieuzonering

De dichtstbijzijnde woning ligt op een afstand van 100 meter van het

plangebied. Aan de hand van de brochure Bedrijven en Milieuzonering

van de VNG (uitgave 2009) zijn de hindercategorieën en hinderafstanden

bepaald.

De hindercirkel van het bedrijf kent geen overlap met de bestaande

woning. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op de jachthaven zeer beperkt.

De milieuzonering van de jachthaven vormt derhalve geen belemmering.

5.5. Water

Type bedrijf Sbi code Categorie Max. afstand

Jachthaven 932 3.1 50 m1
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Beleid

Beleidslijn Grote Rivieren

Het toepassingsgebied omvat het gehele rivierbed, waarvoor de

vergunningplicht als gevolg van artikel 1a van de Wet beheer

rijkswaterstaatswerken (Wbr) van toepassing is.

Uitsnede Beleidslijn Grote Rivieren

Binnen het toepassingsgebied van de beleidslijn worden twee

deelgebieden en regimes onderscheiden. Voor activiteiten die onder het

“bergend” regime vallen gelden rivierkundige randvoorwaarden om de

effecten op de afvoer of bergingscapaciteit van het rivierbed volledig te

compenseren. Het “stroomvoerend” regime biedt slechts de mogelijkheid

om toestemming te geven aan riviergebonden activiteiten. Het

plangebied valt binnen het stroomvoerend regime.
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De activiteiten betreffen waterrecreatie en de ontwikkeling van

voorzieningen die onlosmakelijk aan waterrecreatie verbonden zijn. Het

betreffen dus riviergebonden activiteiten. Dit betekent dat de algemene

voorwaarden (5) uit bovenstaand schema van toepassing zijn. In het

bovenstaande schema is weergegeven onder welke voorwaarden

ontwikkelingen mogelijk zijn.

- het veilig functioneren van waterstaatswerken blijft gewaarborgd.

Het plan heeft geen gevolgen voor het functioneren van

waterstaatswerken en heeft daarmee geen invloed op de veiligheid van

de waterstaatswerken.

- er mag geen sprake zijn van een feitelijke belemmering van de

afvoercapaciteit

Met voorliggend plan wordt het bouwen van een ‘vast’ bouwwerk aan

land niet meer mogelijk gemaakt. In tegenstelling tot het vigerend plan.

Dit is planologisch gezien, ten aanzien van de doorstroming, een

verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Het aanleggen van een drijvend bouwwerk wordt mogelijk gemaakt.

Echter, het grotere bestaande clubschip wordt verwijderd. Hierdoor
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verslechtert de doorstroming ten opzichte van de bestaande situatie niet.

- Er is een zodanige uitvoering of situering van de activiteit dat de

waterstandsverhoging of afname van de bergende capaciteit minimaal

is.

De omvang van het nieuwe bouwwerk is aanzienlijk kleiner dan de

omvang van het clubschip. Daarnaast is de mogelijkheid voor het

oprichten van een bouwwerk verwijderd. Derhalve zal het waterbergend

vermogen niet afnemen en wordt eventuele waterstandsverhoging

tegengegaan.

- Blijvende waterstandeffecten of een afname van het bergend

vermogen moet worden gecompenseerd.

Er is geen sprake van een verslechtering van de situatie. Er hoeft dan

ook geen compensatie plaats te vinden.

Water voorop! Waterbeheerplan 2010 - 2015 (2009)

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 28 oktober

2009 het Waterbeheerplan ‘Water Voorop!’ voor de periode 2010-2015

vastgesteld. In het waterbeheerplan wordt de visie en het

uitvoeringsprogramma voor het waterbeheer vastgesteld. Daarnaast zijn

zeven vernieuwende projecten benoemd. Inhoudelijk richt het waterschap

zich op het waarborgen van veilig water, schoon water, voldoende water

en recreatie, landschap en cultuurhistorie.

In het waterbeheerplan is geen specifiek beleid voor het plangebied

opgenomen.

Structuurvisie Waterplan provincie Utrecht

Vanuit de kernwaarden duurzaamheid, kwaliteit en samenwerking streeft

de provincie naar de ontwikkeling van duurzame, robuuste

watersystemen en het borgen van bestaande kwaliteiten. Deze

doelstelling wordt in het waterplan nader uitgewerkt.

In het waterplan is geen specifiek beleid voor het plangebied

opgenomen.

Veilig, gezond en boeiend water: Waterplan Wijk bij Duurstede

De gemeente Wijk bij Duurstede en het Hoogheemraadschap De

Stichtse Rijnlanden hebben samen het waterplan voor de gemeente

opgesteld. Het waterplan houdt rekening met al het water in de

gemeente.

De volgende doelen worden ten aanzien van water in de gemeente Wijk

bij Duurstede nagestreefd:

 Een beheerbaar en onderhoudbaar watersysteem (waterkwantiteit)

 Schoon en gezond water (waterkwaliteit)
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 Water als leidend principe bij planvorming (plannen)

 Aantrekkelijk water (beleving)

Uit het derde punt, water als leidend principe bij ruimtelijke plannen, vloeit

voort dat overleg ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen gewenst is.

Voorliggend plan zal met het waterschap worden besproken. Verder is er

geen sprake van strijdigheid met de doelstellingen uit het waterplan.

Huidige Situatie

Het plangebied ligt aan een dode arm van de Nederrijn in het

uiterwaardengebied de Lunenburgerwaard. In de bestaande situatie zijn

er 190 ligplaatsen aanwezig. Verder is er een clubschip aanwezig met

een omvang van 800 m
2
.

De Aalswaard is een zomerkade. Deze kade dient als waterkering in de

zomer. Vanuit de Keur gelden specifieke regels een zone van 10 meter

vanaf de teen van de kade.

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt het schip vervangen door een drijvend

bouwwerk met een omvang van maximaal 200 m
2
. Het bouwwerk zal

aan meerpalen worden bevestigd. Ook zal de kade worden aangepast

ten behoeve van het bouwwerk. Een en ander leidt niet tot een grotere

afvoer van hemelwater, aangezien het verhard oppervlak niet toeneemt.

Naar aanleiding van de Beleidslijn Grote Rivieren is reeds aangegeven

dat voorliggend bestemmingsplan geen verhoging van de waterstand of

verminderde afvoercapaciteit tot gevolg zal hebben.
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In het bestemmingsplan zijn, middels dubbelbestemmingen, de functies

van het gebied als onderdeel van het stroomvoerend rivier en de

waterkering aangeduid en beschermd.

5.6. Flora en fauna

Ehs

Uit het provinciale beleid is reeds gebleken dat het gedeelte van het

plangebied waarop de bestemmingswijziging betrekking heeft, buiten de

groene contour (Ehs) gelegen is. Een gedeelte van het plangebied ligt

evenwel in de Ehs.

De Ruimtelijke Verordening van de provincie Utrecht vraagt dat (ter

plaatse van de ontwikkeling) wordt vastgesteld wat de actuele

natuurwaarden in het plangebied zij en hoe deze worden beïnvloed.

Hiervoor geldt het provinciale beleid zoals weergegeven in onderstaande

keuzetabel.

Beslisboom EHS
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Om te bepalen of een ingreep plaats mag vinden en of er een

compenstieverplichting bestaat in het kader van de Ehs, is door de

provincie bovenstaande beslisboom opgesteld. Voor onderhavig project

gelden de volgende aspecten:

1. ja, er is sprake van een ingreep in de groene contour

2. nee, wezenlijke kenmerken en waarden ondervinden geen

significante schade (redenering: zie onderstaand tekstvak)

- Conclusie: de ingreep kan doorgaan als de ruimtelijke afweging dat

toelaat. Het compensatiebeginsel is niet van toepassing.

is er sprake van een significante schade van de wezenlijke

kenmerken en waarden van de Ehs?

Is er sprake van verstoring door toestaan overnachting?

Aangetoond is dat de overnachtingsmogelijkheden voor passanten sinds

in ieder geval 1985 aan de orde waren. De passanten maken gebruik van

incidentele vrije plekken of van een klein aantal specifiek voor passanten

gereserveerde plaatsen. Daarbij neemt het aantal ligplaatsen dus niet

toe. De passanten maken gebruik van de (sanitaire) voorzieningen op

hun eigen boot. Af en toe wordt er een uitstapje naar het centrum

gemaakt (te voet), maar veruit de meeste passanten komen voor de rust

aangezien de watersportvereniging omgeven is met natuur. De

passanten die dynamiek wensen, zullen sneller kiezen voor de

jachthaven in Stadshaven. De passanten maken vooral gebruik van de

watersportvereniging in de periode tussen april en oktober en in het

bijzonder de maanden juli en augustus. Het gaat om gemiddeld 10 à 20

passanten per dag. Gezien het voorgaande is de overlast wat betreft licht

en geluid op de omgeving (EHS) nihil. Er wordt gebruik gemaakt van enig

licht op de steigers vanwege de veiligheid. De doelgroep komt hier voor

de rust en de natuur, dus men is niet geneigd deze te verstoren.

Is er sprake van verstoring door vervanging clubschip?

Het schip wordt weggesleept door de sloper en zal in Haarlem worden

gesloopt. De vaarreis vindt plaats met vergunning en onder toezicht van

Rijkswaterrstaat (RWS). In het plangebied zal, op de locatie van het

huidige schip, een nieuw drijvend gebouw worden opgericht. Er is

ondermeer gekozen voor de huidige locatie om zo de gevolgen voor de

omgeving te minimaliseren.

Het clubgebouw zal gebruikt worden als kantoor voor de havenmeester

en door de leden voor clubactiviteiten. Verder is er een

ontmoetingsruimte en kantine met keuken. In de benedenverdieping is er

plek voor de sanitaire ruimte, vergaderruimte en opslag. Het clubgebouw

mag geen zelfstandige horecagelegenheid worden of oneerlijke

concurrentie veroorzaken voor reguliere horeca.
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In theorie zou het gebouw wat betreft geluid en lichtuitstraling invloed

kunnen hebben op de omgeving. Het gebouw wordt echter amper in de

winterperiode en tijdens de avonduren gebruikt. Daarmee is er ook

weinig noodzaak om licht te voeren aangezien het gebruik met name dus

tijdens de zomerperiode en overdag plaatsvindt. Verder geldt ook hier het

feit dat de doelgroep / bezoekers van de watersportvereniging komen

voor de rust en de natuur, waardoor geluid / muziek niet in de lijn der

verwachting is.

Het nieuwe drijvende clubgebouw is een verbetering van de huidige

situatie: het huidige 100-jarige staalschip moet jaarlijks worden

onderhouden (roest eraf bikken, teren). Het onderhoud is dus zeer

intensief. Dit heeft als risico dat het milieu lokaal onnodig maar relatief

ernstig wordt belast. Het nieuwe bouwwerk is van duurzaam materiaal en

dus nagenoeg onderhoudsvrij. Verder zal het voldoen aan alle normen

die het Bouwbesluit vraagt, iets waar het huidige schip niet aan voldoet.

Tot slot zal het drijvende bouwwerk ten opzichte van het schip minder

wateroppervlak innemen.

Conclusie

Al met al betreft gaat het om een voortzetting van bestaand gebruik. Het

vervangen van het schip verbetert de situatie ter plekke. Het gebruik is

seizoensgebonden. Het bestaande gebruik heeft al sinds jaar en dag

geen negatief effect op de omgeving, en ook de ontwikkelingen na deze

datum hebben – mede vanuit ecologisch oogpunt – geen negatief danwel

een acceptabel effect op de omgeving.

Natura 2000

Uitsnede begrenzing Natura 2000 gebied Uiterwaarden Nederrijn
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De uiterwaarden van de Nederrijn zijn opgenomen als Natura 2000

gebied. De omgeving van het plangebied behoort daarom tot de Natura

2000 gebied. Zoals bovenstaande kaart laat zien is het plangebied, de

jachthaven, buiten de begrenzing gelaten.

Met het bestemmingsplan verandert er ten opzichte van de bestaande

situatie niets, behalve dat een ander clubgebouw wordt geplaatst. Het

clubgebouw wordt geplaatst op de huidige locatie van het clubschip,

buiten de groene contour en buiten het Natura 2000 gebied. Daarnaast

heeft het clubgebouw een kleinere omvang dan het bestaande clubschip.

Dit maakt het aannemelijk dat de plaatsing van het clubgebouw niet zal

leiden tot negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden in de

omgeving (externe werking).

Flora- en fauna

Naast het beleid waarbij gebieden worden beschermd is tevens de Flora-

en faunawetgeving van toepassing waarbij specifieke soorten worden

beschermd. Activiteiten waarbij schade wordt gedaan aan beschermde

dieren of planten zijn verboden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het

“nee, tenzij”-principe). Het is dan ook altijd zaak om, waar mogelijk,

activiteiten uit te voeren zonder schade aan beschermde dieren en

planten aan te brengen.

De nieuwe ontwikkeling van het clubgebouw vindt plaats op de locatie

van het bestaande clubschip. Daarom kan worden vastgesteld dat ter

plaatse geen natuurwaarden aanwezig zijn. Aanvullend flora- en

faunaonderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.
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6. HAALBAARHEID

De ontwikkelingen vinden plaats onder verantwoording van particulieren

c.q. de initiatiefnemers.

Algemene (procedure)kosten die uit het project voorvloeien worden ten

laste gebracht van initiatiefnemer. Voorafgaand aan de inwerkingtreding

van het bestemmingsplan moet middels een verhaalscontract de

opdrachtgever zich bereid verklaren om de voor vergoeding in

aanmerking komende planschade volledig aan de gemeente te

compenseren.
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7. JURIDISCHE TOELICHTING

7.1. Algemeen

In dit hoofdstuk volgt een toelichting op de juridische regeling. Het

juridische bindende gedeelte van dit bestemmingsplan bestaat uit de

verbeelding (bestemmingsplankaart) en de regels. Verbeelding en regels

dienen in samenhang met elkaar te worden begrepen. Ontwikkelingen

dienen dus aan zowel de verbeelding als de regels te worden getoetst.

Voor zover het ondergrondgegevens betreft, zoals ingetekende

gebouwen e.d., kunnen aan de verbeelding geen rechten worden

ontleend. De verbeelding heeft een belangrijke rol bij het bepalen van de

bebouwingsmogelijkheden.

Het bestemmingsplan reguleert het gebruik van de gronden binnen het

plangebied. Het plan biedt het gemeentebestuur een basis voor

handhaving, indien op een bepaalde locatie activiteiten plaatsvinden die

strijdig zijn met het bestemmingsplan en derhalve uit ruimtelijk oogpunt

onwenselijk worden geacht.

De opzet van de regels van dit plan zijn inhoudelijk zoveel mogelijk

conform de regels van het voorheen geldende bestemmingsplan

‘Buitengebied 2003, herziening 2009’, toegespitst op het plangebied.

De opzet van de regels is echter geconformeerd aan de Standaard

Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP 2008). Deze bevat bindende

standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het

bestemmingsplan (zowel digitaal als analoog).

In verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010, zijn ook enkele begrippen

aangepast. Zo wordt nu gesproken van het afwijken middels het verlenen

van een omgevingsvergunning in plaats van het verlenen van vrijstelling.

7.2. Opbouw regels

De regels zijn als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 1 (Inleidende regels) bevat een artikel met begripsbepalingen.

Daarnaast zijn in artikel 2 enkele bepalingen opgenomen omtrent de

“wijze van meten”. Deze bepalingen zijn van belang voor een juiste

interpretatie van de bouwregels.

Hoofdstuk 2 (Bestemmingsregels) vormt de kern van de regels. In dit

hoofdstuk zijn artikelsgewijs de regels behorende bij de specifieke

bestemming neergelegd. De artikelen zijn opgezet volgens een vast

stramien, met bepalingen over het toegestane gebruik en de

bouwmogelijkheden.
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Hoofdstuk 3 (Algemene regels) bevat bepalingen die van toepassing zijn

op het gehele plangebied, zoals een anti-dubbeltelbepaling en algemene

afwijkingsregels

Hoofdstuk 4 (Overgangs- en slotregels) bevat naast de

overgangsbepaling (over de status van bestaande gebouwen en rechten)

de slotregel, waarin de officiële benaming van het plan is vastgelegd.

7.3. Bestemmingen

Hieronder volgt een toelichting op de afzonderlijke bestemmingen.

Recreatie

De jachthaven is bestemd voor ‘Recreatie’. Volgens de

bestemmingsomschrijving is hier zowel dagrecreatie als verblijfsrecreatie

toegestaan. Verblijfsrecreatie is uitsluitend toegestaan in de vorm van

(kortdurende) overnachtingsmogelijkheden in de vaartuigen van

passanten die de jachthaven bezoeken en dit zal voornamelijk

plaatsvinden in de periode half maart tot en met oktober.

Binnen de bestemming is maximaal één gebouw (een clubgebouw)

toegestaan, in de vorm van een drijvend bouwwerk. Op de verbeelding is

een aanduiding opgenomen, waar dit gebouw is toegestaan. In de regels

is een maximale hoogtemaat opgenomen, en een maximale oppervlakte.

Waterstaat – Stroomvoerend rivierbed

De dubbelbestemming ‘Waterstaat – Stroomvoerend rivierbed’ is

opgenomen in verband met de Beleidslijn Grote Rivieren. Binnen het

toepassingsgebied van de beleidslijn worden twee deelgebieden en

regimes onderscheiden: het “bergend” regime en het “stroomvoerend“

regime. Het “stroomvoerend” regime biedt slechts de mogelijkheid om

toestemming te geven aan riviergebonden activiteiten. Uitzonderingen

daarop zijn mogelijk, indien aan een aantal randvoorwaarden is voldaan.

Het plangebied valt binnen het stroomvoerend regime. Voor de

activiteiten binnen de bestemming Recreatie is aan de beleidslijn getoetst

(zie paragraaf 5.5), en wordt de beheerder van de rivier gehoord.

Binnen de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Stroomvoerend rivierbed’ is

ten behoeve van het rivierbed opgenomen dat de gronden mede

bestemd zijn voor de afvoer van water. Eventuele ontwikkelingen ten

behoeve van de afvoer van water zijn dan ook mogelijk. Voorts zijn

uitsluitend de bouwwerken toegestaan, die ingevolge de bouwregels van

de bestemming ‘Recreatie’ zijn toegestaan. De mogelijkheid om

bouwwerken op te richten binnen deze bestemming is beperkt.

Waterstaat – Waterkering

Aan een zone met een breedte van 10 m langs de zomerkade (gemeten

vanaf de teen van de kade) is de dubbelbestemming Waterstaat –

Waterkering toegekend. Op basis van deze bestemming, die is

opgenomen ten behoeve van de bescherming van de waterkering, is
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bebouwing alleen toegestaan in de vorm van bouwwerken, geen

gebouwen zijnde ten dienste van de waterkering. Bouwwerken ten

dienste van de bestemming Recreatie zijn alleen toegestaan via een

bevoegdheid tot het afwijken van de bouwregels middels

omgevingsvergunning. Voorwaarde is dat de belangen van de

waterkering niet onevenredig worden geschaad. Ter plaatse van deze

gronden is het op basis van de bestemming Recreatie alleen mogelijk

bouwwerken, geen gebouwen zijnde op te richten.

Ter bescherming van de belangen van de waterkering is eveneens een

aantal werken en werkzaamheden aan een

omgevingsvergunningvereiste gekoppeld.
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8. PROCEDURE

8.1. Vooroverleg

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft in artikel 3.1.1 aan dat de

gemeente bij de voorbereiding van een ruimtelijke ontwikkeling overleg

moet plegen met de besturen van betrokken gemeenten en

waterschappen en met die diensten van provincie en rijk die betrokken

zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging

van belangen welke in het plan in het geding zijn.

In het kader van het vooroverleg is het plan besproken met volgende

partijen:

 Provincie

 Rijkswaterstaat

 Waterschap

8.2. Inspraak

Het voorontwerp heeft niet ter inzage gelegen, het voornemen is wel cf.

art. 1.3.1.Bro gepubliceerd.

8.3. Zienswijzen

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft op grond van afdeling 3.4 van

de Algemene wet bestuursrecht in het kader van de zienswijzen vanaf

PM gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegen.

Er zijn wel/ geen zienswijzen binnengekomen.


