
Wijk bij Duurstede, woensdag 15 februari 2012

Betreft: Bestemmingsplan "Aalswaard 50" –

Nota Zienswijzen

Gemeentehuis: Karel de Grotestraat 30 postadres 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede t: 0343-595595
f: 0343-595599 e: info@wijkbijduurstede.nl w: www.wijkbijduurstede.nl bankrek: 28.50.09.869

behandeld door R. Wouters

toestelnummer 561

Aanleiding
Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede heeft het
ontwerp- bestemmingsplan 'Aalswaard 50' met ingang van 4 januari 2012 gedurende
zes weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis te Wijk bij Duurstede.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op:
- een correctie van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2003', herziening 2009',

waarin de watersportvereniging abusievelijk:
o een te klein bestemmingsvlak heeft toebedeeld gekregen. In dit

bestemmingsplan wordt de bestemming 'Recreatie' in zuidelijke
richting doorgetrokken, waardoor de steigers ter plaatse onder de
bestemming vallen;

o een te klein aantal ligplaatsen heeft toebedeeld gekregen. Dit
bestemmingsplan maakt het mogelijk dat er maximaal 190 ligplaatsen
ter plekke zijn toegestaan;

- het vervangen van het oude schip door een drijvend bouwwerk waarin
clubactiviteiten zullen gaan plaatsvinden, conform het bestaande gebruik;

- een goede regeling te treffen wat betreft passanten die gebruik maken van de
faciliteiten van de watersportvereniging, conform het bestaande gebruik.

Gedurende bovengenoemde periode is op 14 februari 2012 één zienswijze namens de
eigenaren van Jachthaven De Lunenburg ontvangen (WBD1201279). Deze memo
geeft een samenvatting van de zienswijze en neemt tevens een standpunt in. Het slot
van de memo bevat de conclusie hoe dit plan aan de raad te presenteren.

De provincie en het waterschap zijn op 29 december 2011 geïnformeerd dat het
ontwerp-bestemmingplan binnen afzienbare termijn ter inzage zou komen te liggen.
Deze aankondiging is op basis van de Wet ruimtelijke ordening (art. 3.8.1.b)
verplicht.
De provincie heeft op 9 januari 2012 aangegeven geen opmerkingen ten aanzien van
het ontwerp- bestemmingsplan te hebben. Het waterschap heeft geen zienswijze
ingediend en dit als zodanig bevestigd op 22 februari 2012.
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Samenvatting zienswijzen

0. Algemeen
Het ontwerp-bestemmingsplan is in strijd met het motiveringsbeginsel, het zorg-
vuldigheidsbeginsel, er heeft onvoldoende belangenafweging plaatsgevonden, het
vergroot de verkeersonveiligheid en het leidt tot oneerlijke concurrentie met de naast-
gelegen jachthaven, de stadshaven en de horeca van Wijk bij Duurstede. Dit wordt in
de zienswijze verder toegelicht.

1. Het bestemmingsplan is gebaseerd op onjuiste gegevens
a. Toezeggingen - motiveringsbeginsel
De toezeggingen om het aantal ligplaatsen op 190 te stellen, zijn niet terug te vinden
in het bestemmingsplan. Het motiveringsbeginsel in de Wet vereist dat deze
toezeggingen in het bestemmingsplan worden opgenomen. Het vermoeden is dat deze
toezeggingen nooit zijn gedaan.

b. Toezeggingen - niet verwerkt
Aangegeven is dat de toezegging is opgenomen in de Nota Zienswijzen. Het
bestemmingsplan geeft alleen maar aan dat de 120 ligplaatsen gegrond zijn. Een
andere toezegging, is voor zover nagegaan kan worden, niet gedaan. De toezegging
voor 190 ligplaatsen is in strijd met de vastgestelde Nota Zienswijzen.

c. Visie Rivierfront (2007)
De Visie Rivierfront is mede mogelijk gemaakt door de Watersportvereniging (WSV)
Rijn & Lek. In deze visie is de WSV voor l20 ligplaatsen opgenomen.

d. Herziening bestemmingsplan Buitengebied (2009)
In 2009 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ herzien. In dit bestemmingsplan zijn
120 ligplaatsen opgenomen. De WSV heeft in deze periode geen zienswijze
ingediend.
Opvallend is dat in deze herziening Jachthaven Lunenburg de contouren zijn
aangepast aan de werkelijke situatie. Het is onwaarschijnlijk dat de gemeente niet
heeft onderzocht om bij de WSV de contouren in overeenstemming te brengen met de
bestaande situatie.

e. ‘Fout’ betreft uitbreiding
Het is onwaarschijnlijk dat de fout nooit is opgemerkt. Er is dan ook geen sprake van
een fout. In het Algemene Ledenverslag van de WSV van 3 oktober 2011 is over dit
ontwerp- bestemmingsplan te lezen: “…het aantal ligplaatsen wordt uitgebreid van
125 naar 190 ligplaatsen”. Er wordt dus een uitbreiding mogelijk gemaakt, terwijl de
gemeentelijke insteek is om het bestemmingsplan de huidige situatie te laten
weergeven.

2. Ondeugdelijke motivering
a. Luchtfoto
De luchtfoto uit 1994 is een momentopname. Eén foto is te mager om het
bestemmingsplan te wijzigen en het aantal ligplaatsen uit te breiden.

b. Handhaving
Op basis van de luchtfoto kunt u ook concluderen dat er sprake is van overtreding van
de regels, omdat een aantal aanlegplaatsen buiten het aangewezen gebied liggen, wat
had moeten leiden tot handhaving.
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3. Nog meer onjuiste gegevens
a. Ongelimiteerd aantal passanten
In de planregels is geen beperking opgenomen ten aanzien van het aantal passanten.
Dit is niet wenselijk.

b. Onjuist aantal passanten
In de plantoelichting wordt gesproken over 5.000 passanten, dat zijn 10 tot 15.000
overnachtingen. Voorgerekend wordt dat dit niet realistisch zou zijn.

c. Overnachtingen door passanten
Het gaat om 2600 overnachtingen. Dit is sterk overdreven. De gehele jachthaven zou
dan gevuld zijn met passanten en dus niet voor leden.

d. Leden en passanten
De passanten moeten gebruik maken van de ligplaatsen van de leden. Dit zou in de
planregels moeten worden opgenomen.

4. Paracommercie / concurrentie met horeca Wijk bij Duurstede
a. Geduchte concurrentie
De (5000) passanten leggen aan bij de kantine. Daar maken zij gebruik van de horeca-
activiteit. De WSV is zo een geduchte concurrent voor de lokale horeca en de Stads-
haven. In Stadshaven liggen meer kansen voor een mix van passanten en horeca.
Nu verdient de WSV veel geld aan paracommercie (overnachtingen door passanten,
feesten en partijen).

b. Belangenafweging
De invloed van het bestemmingsplan op de horeca-activiteiten is niet in de belangen-
afweging meegenomen.

5. Verkeersonveiligheid
a. Parkeernormen
Uitgaande van 190 ligplaatsen zouden er volgens de parkeernormen van het CROW
tussen de 95 en 133 parkeerplaatsen moeten komen. Op eigen terrein heeft WSV
ruimte voor ca. 60 auto’s. Dit is onvoldoende, ook voor de huidige situatie. Er wordt
niet voldaan aan de parkeernormen. Daarom kan dit bestemmingsplan niet door de
raad worden vastgesteld. Het is in strijd met eigen beleid.

b. Overlast
In de huidige situatie parkeren auto’s op of langs de weg. Woningen en voorzieningen
zijn daardoor slecht bereikbaar. Er is nu al sprake van parkeeroverlast. Daarom kan
dit bestemmingsplan niet door de raad worden vastgesteld. Het is in strijd met eigen
beleid.

6. Noodzakelijkheid van uitbreiding niet aangetoond
Het ontwerp-bestemmingsplan is bedoeld om de bestaande situatie te bestemmen.
Opvallend is dat WSV de steigers en palen verlegd. In afweging of de uitbreiding
noodzakelijk is, wordt niet meegenomen dat de ruimte die het vorige clubgebouw
(een boot) tot voor kort innam, nu afneemt door de nieuwe kantine. Er ontstaat 600m²
extra ruimte voor nieuwe boten.
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7. Spoed als gevolg van slecht beleid
De gemeente zet spoed achter deze wijziging van het bestemmingsplan. De ontheffing
van de landschapsverordening wordt met spoed door de gemeente verleend. De WSV
heeft niet tot slecht geanticipeerd op de noodzaak tot een nieuw clubhuis. Het
clubschip was verroest en er moest met spoed een mogelijkheid geschapen worden
voor een nieuw clubhuis. Alle regels worden daarvoor aangepast.
Met goed beleid en beter onderhoud zou het clubschip in betere staat zijn geweest.
Met goed beleid was tijdig een aanvraag voor een nieuw clubhuis ingediend, dan zou
spoed niet geboden zijn en zorgvuldig een bestemmingsplanprocedure voorbereiden,
wat nu niet het geval is.

8. Hoogtematen
a. Hoogte gebouw
De bouwhoogte van 7 meter en het blok van 200m² zal een obstakel vormen voor het
zicht op Wijk bij Duurstede, de Lunenburg, de uiterwaarden en de rivier.

b. Stijl gebouw
De aard en het uiterlijk van het pand wijkt sterk af van de omgeving.

c. Landschappelijke waarden
Het gebouw is in strijd met landschappelijke waarden, die als volgt zijn geformuleerd
in het bestemmingsplan “de landschapswaarden bestaan uit openheid, de zichtbaar-
heid van de werking van de rivier en de aanwezigheid van natuurwaarden”. Er is
sprake van een onzorgvuldige belangenafweging.

d. Welstand
Het plan moet nog getoetst worden aan welstandseisen. Dit is niet relevant. Het
massief drijvende blok kan niet geweigerd worden door te verwijzen naar welstand.

9. Illegaal gedrag wordt door de gemeente beloond
a. Beloning illegaliteit
WSV heeft zich noot aan de regels gehouden op het punt van het aantal ligplaatsen,
het gebied waarin de ligplaatsen moeten liggen en de overnachtingen van passanten.
Die illegaliteit wordt nu beloond met een wijziging van het bestemmingsplan.

b. Geen vergunning voor keet
Het college handhaaft niet de illegale loods die op het parkeerterrein van WSV is
geplaatst. Er is hiervoor een handhavingsverzoek ingediend. De Staatssecretaris van
I&M vermeldt op 15-11-’11: “het plaatsen van een bouwwerk, dat dienst zal doen als
tijdelijke clubaccommodatie, van oktober 2011 tot en met september 2012 op de
zuidoosthoek van het parkeerterrein zal aangevraagd worden via een afzonderlijke
vergunningaanvraag. Dit is met de aanvrager overeengekomen op 3-11-’11”. Er is
echter geen vergunning verleend, de keet is op 17-11-’11 gewoon geplaatst. WSV is
op de hoogte van het feit dat een vergunning voor de keet nodig is. Er is hierop een
verzoek om handhaving ingediend. Hierop is nog niet gereageerd.

10. Ongelijke behandeling
a. Verschil in termijnen
Jachthaven De Lunenburg heeft in 1999 uitbreiding aangevraagd tot 190 ligplaatsen.
Dit heeft 10 jaar geduurd. Bij de WSV lijkt alles zomaar te mogen, ook zonder
vergunning. Er is geen sprake van gelijke behandeling. Dit gaat ook ten koste van de
watersport in zijn algemeenheid.
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b. Concurrentie
Jachthaven De Lunenburg is recent gereed met alle investeringen en is klaar om dit
terug te verdienen. Precies op dat moment staat de uitbreiding van de WSV gepland.
De WSV maakt reclame voor zichzelf bij de klanten van De Lunenburg.

c. De Lunenburg zou ook mogen uitbreiden
Indien voor beide jachthavens tegelijk een uitbreiding geregeld zou worden, zou er
sprake van eerlijke concurrentie. Tevens wordt de promotie van watersport in de
gemeente dan het beste gestimuleerd.

d. Ongelijke behandeling
De Lunenburg heeft in 2010 uitbreiding aangevraagd, maar dat is afgewezen. WSV
krijgt wel een uitbreiding toegewezen.

11. Herziening deels op kosten van de inwoners
Er wordt bezwaar aangetekend tegen het feit dat de gemeente een deel van de kosten
voor de bestemmingsplanherziening draagt. Dit is oneerlijke concurrentie en ook niet
eerlijk naar de bewoners die dit via de OZB moeten betalen.

12. Conclusie
a. Motiveringsbeginsel
Een deugdelijke onderbouwing voor 190 ligplaatsen ontbreekt. Er zijn slechts
aantoonbare toezeggingen gedaan voor 120 ligplaatsen.

b. Zorgvuldigheidsbeginsel
De basis is voor de wijziging is slechts één luchtfoto uit 1994. In de stukken van
WSV zelf wordt wel gesproken over een uitbreiding. Het ligt voor de hand dat het
aantal passanten niet te accommoderen is op een verenigingsjachthaven van 120 of
190 ligplaatsen.

c. Strijdig met beleid
Het aantal ligplaatsen wordt uitgebreid naar 190 terwijl alleen de bestaande situatie
bestemd zou moeten worden. Er wordt paracommercie bedreven. Er wordt niet
voldaan aan de parkeernormen.

d. Oneerlijke concurrentie
Het illegale gebruik wordt beloond. Er wordt niet gereageerd op een handhavings-
verzoek. De kosten van de bestemmingsplanwijziging vindt deels plaats op kosten van
de bewoners van de Gemeente Wijk bij Duurstede. De horeca van WSV zorgt voor
oneerlijke concurrentie van de kantine (hoge inkomsten uit passanten). De uitbreiding
creëert oneerlijke concurrentie met andere jachthavens. De werving van WSV bij
Lunenburg onderstreept dit. In 2010 is een verzoek voor uitbreiding van de
Lunenburg geweigerd.

e. Verzoeken
Beide jachthavens gelijk te behandelen, dus de uitbreiding van WSV naar 190
ligplaatsen mogelijk te maken en in gelijk percentage te realiseren met de uitbreiding
van jachthaven de Lunenburg. Alleen de uitbreiding van WSV zou niet (nu) mogen
plaatsvinden. De uitbreiding moet verbonden zijn aan de uitbreiding van de
parkeervoorzieningen. In het bestemmingsplan moet opgenomen worden dat de
passanten gebruik moeten maken van de ligplaatsen en dat daarmee het aantal
plaatsen voor passanten en leden niet boven het genoemde aantal uitkomt (120 danwel 190).
Het drijvend bouwwerk is te fors (200m², 7 meter hoog), dit moet nader bekeken worden.
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Reactie op zienswijzen

Ad 1a Toezeggingen – motiveringsbeginsel
In onderhavig bestemmingsplan is aangegeven dat de zienswijze van de heer Neleman
als voorzitter van de Watersportvereniging (WSV) Rijn & Lek wat betreft het aantal
ligplaatsen gegrond is verklaard. De omissie is gemaakt met het aantal ligplaatsen, dat
dus abusievelijk op 120 is gezet, ondanks dat is aangegeven dat de zienswijze ten
aanzien van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2003’ gegrond is. De zienswijze had
betrekking op het aantal van 190 ligplaatsen. Bij deze Nota Zienswijzen is een
document gevoegd waaruit blijkt dat al vóór de vaststelling van bestemmingsplan
‘Buitengebied 2003’ bekend was dat er ter plekke sprake was van 190 ligplaatsen. Dit
document heeft inderdaad niet ter inzage gelegen tijdens de zienswijzeperiode van
onderhavig bestemmingsplan. Dit document is echter wel een belangrijke basis voor
onderhavig bestemmingsplan. Op basis van dit document is te rechtvaardigen dat de
zienswijze ongegrond is.

Ad 1b Toezeggingen – niet verwerkt
De intentie van dit bestemmingsplan is om geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk te
maken. Het is de bedoeling de bestaande situatie, die al decennia lang onveranderd
is, planologisch goed te vertalen. Uitzondering op deze intentie is de vervanging van
het clubschip door een nieuw clubgebouw.
Uit de zienswijzennotitie van 2003 is inderdaad gesteld dat de zienswijze gegrond is
en dat een herstel naar 120 ligplaatsen nodig is. De correctie die onderhavig
bestemmingsplan voorstelt – aanpassing naar 190 ligplaatsen – is formeel in strijd met
de toen vastgestelde Nota Zienswijzen. Dit bestemmingsplan beoogt de toen
gemaakte fouten te herstellen en de in 2003 beschikbare informatie (eindelijk) op de
juiste manier te verwerken. De zienswijze is gegrond, maar heeft geen wijziging van
het bestemmingsplan tot gevolg.

Ad 1c Visie Rivierfront (2007)
In de Visie Rivierfront (vastgesteld op 13 december 2011) is opgenomen dat de WSV
mag uitbreiden tot 250 ligplaatsen. In de zienswijze is niet aangetoond dat in de Visie
Rivierfront (2007) de WSV is opgenomen voor 120 ligplaatsen.
Mocht er toch sprake zijn van bewijs van opname in dit document dat er sprake zou
zijn van 120 ligplaatsen, dan zou het bij de Gemeente Wijk bij Duurstede bekend
verondersteld moeten zijn, dat er in de praktijk sprake was van 190 ligplaatsen. In dat
scenario zou het ook wenselijk zijn geweest als de WSV danwel jachthaven Lunen-
burg dit aangegeven had. Dit gaat echter voorbij aan de insteek van onderhavig
bestemmingsplan: het corrigeren van de huidige planologie aan de bestaande situatie
(die al decennia lang ongewijzigd bestaat). De zienswijze is ongegrond.

Ad 1d Herziening bestemmingsplan Buitengebied (2009)
In de herziening in 2009 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2003’ heeft de
Gemeente Wijk bij Duurstede nagelaten de fout aangaande het aantal ligplaatsen op
Aalswaard 50 te herstellen. Het aantal van 120 ligplaatsen is dus abusievelijk
gehandhaafd. De correctie naar 190 ligplaatsen is niet toegepast. Dit kan als ‘niet
zorgvuldig’ geclassificeerd worden. Dit neemt echter niet weg dat de situatie op het
perceel van WSV Rijn & Lek al decennia lang ongewijzigd is gebleven. Sinds in ieder
geval 1994 zijn de steigers en het aantal ligplaatsen onveranderd. De gemeente acht
het zichzelf verplicht deze situatie eindelijk goed in kaart te brengen en de gemaakte
fouten in het verleden te herstellen. De zienswijze is gegrond, maar heeft geen
wijziging van het bestemmingsplan tot gevolg.
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Ad 1e ‘Fout’ betreft uitbreiding
Het ledenverslag dat aangehaald wordt is volgens de initiatiefnemer een niet officieel
concept-verslag. Daarin wordt de juridische uitbreiding (de bijstelling van 120 naar
190) genoemd en bedoeld.
Bij deze Nota Zienswijzen is een document gevoegd waaruit blijkt dat al vóór de
vaststelling van bestemmingsplan ‘Buitengebied 2003’ bekend was dat er ter plekke
sprake was van 190 ligplaatsen. Dit document heeft inderdaad niet ter inzage gelegen
tijdens de zienswijzeperiode, maar is wel een belangrijke basis voor onderhavig
bestemmingsplan. Op basis van dit document is te rechtvaardigen dat de zienswijze
ongegrond is.

Ad 2a Luchtfoto
De luchtfoto geeft een goede indicatie over de bestaande situatie op Aalswaard 50.
Het toont dat de situatie wat betreft de steigers – en daarmee impliciet het aantal
ligplaatsen – in ieder geval sinds 1994 niet is veranderd. Het is onwaarschijnlijk dat er
grote schommelingen hebben plaatsgevonden in het aantal, danwel in de oppervlakte
van steigers en/of het aantal ligplaatsen. Wij achtten dit voldoende bewezen door de
luchtfoto van 1994 op te nemen in de plantoelichting. Naar aanleiding van deze
zienswijzen zijn ter ondersteuning luchtfoto’s uit 1999 en 2008 extra bijgevoegd.
Tezamen met het document zoals genoemd bij 1a en 1e achten wij voldoende
bewezen dat het gaat om het herstellen van fouten uit het verleden en achten wij ook
voldoende bewezen dat dit bestemmingsplan de bestaande situatie meer recht aandoet
dan het huidig geldende bestemmingsplan. De zienswijze is ongegrond.

Ad 2b Handhaving
Tussen 2003 en nu is er geen verzoek om handhaving ingediend wat betreft het aantal
ligplaatsen. WSV is initiatiefnemer geweest om het een en ander planologisch op een
goede wijze te verwerken. De urgentie van het verzoek om bestemmingsplanwijziging
is ingegeven door de slechte staat van het clubschip (zie Ad 7). De zienswijze is
ongegrond.

Ad 3a Ongelimiteerd aantal passanten
WSV heeft aangetoond dat sinds in ieder geval 1986 passanten gebruik maken van de
jachthaven. Het gebruik maken van passanten van de jachthaven betreft in de praktijk
geen nieuwe ontwikkeling, maar is nu planologisch wel verwerkt. De zienswijze is
ongegrond.

Ad 3b Onjuist aantal passanten
De aantallen die genoemd worden in de toelichting zijn van mindere relevantie. In de
toelichting staat ook dat de cijfers van de jachthaven zelf zijn overgenomen. De kern
is echter dat het gebruik – dat al sinds jaar en dag voorkomt – nu in dit bestemmings-
plan wordt verwerkt (zie ook Ad 3c). De zienswijze is ongegrond.

Ad 3c Overnachtingen door passanten
De kern is dat het gebruik (lees: passanten maken gebruik van de faciliteiten van de
jachthaven) aantoonbaar al sinds 1986 voorkomt. Dit wordt nu op de juiste wijze in
dit bestemmingsplan verwerkt. De zienswijze is ongegrond.

Ad 3d Leden en passanten
Het aantal passanten mag geen invloed op de andere bepalingen in het bestemmings-
plan. Via de passanten mag het aantal ligplaatsen niet worden vergroot, de passanten
moeten gebruik maken van de ligplaatsen van de vereniging, het bestemmingsvlak
(dus niet daarbuiten!) is leidraad voor recreatief gebruik en in de doeleinden is
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omschreven welke activiteiten WSV mag ontplooien. Er wordt geen uitzondering
gemaakt worden voor passanten. De 190 ligplaatsen geeft planologisch het maximaal
aantal ligplaatsen weer. Dit mag niet overschreden worden, ook niet door passanten.
Dit is al in de regels op genomen. De zienswijze is gegrond. In de planregels zal
worden opgenomen dat het aantal ligplaatsen niet mag vergroten als gevolg van
passanten.

Ad 4 (a+b) Paracommercie / concurrentie met horeca Wijk bij Duurstede
In het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2003, herziening 2009’ heeft WSV
de bestemming ‘Recreatie’ met als beschreven doeleind ‘jachthaven’. Volgens artikel
12.3.a is een kantine in die bestemming mogelijk. Het bestemmingsplan “Aalswaard
50” zet het bestaande gebruik voort en zorgt wat betreft het gebruik dus niet voor een
verandering. Sterker, in dit bestemmingsplan – in tegenstelling tot het geldende
bestemmingsplan – is juist expliciet opgenomen dat de horeca bedoeld is voor de
kantine van de watersportvereniging. Er treedt dus geen concurrentie op met de lokale
horeca. De zienswijze doelt op het vergunningentraject (Drank- en horecawet,
exploitatievergunning).
WSV heeft aangetoond dat sinds in ieder geval 1986 het clubhuis geld opbrengt
(vermoedelijk door horeca-activiteiten). Gezien het doorzetten van het planologische
gebruik, is het al dan niet hebben van een passende vergunning geen onderdeel van dit
bestemmingsplantraject. Deze zienswijzen zijn ongegrond.

Ad 5a Parkeernormen
Het is niet wenselijk het parkeerterrein uit te breiden, daarmee zouden de grenzen van
het Natura2000-gebied worden overschreden. Het bestemmingsplan voorziet hier dan
ook niet in. In de huidige situatie is er sprake van 190 ligplaatsen. Pas wanneer WSV
feitelijk uitbreidt, is realisatie van extra parkeerplaatsen nodig. Dit gebeurt dan op
basis van CROW, publ. 182. Er is echter geen sprake van uitbreiding van het aantal
ligplaatsen, het betreft een correctie. Tot slot is het oneigenlijk om achteraf een norm
toe te passen op een bestaande situatie. Dit kan niet zo worden toegepast. De
zienswijze is ongegrond.

Ad 5b Overlast
In de huidige situatie komt het voor dat op drukke dagen (dus een paar keer per jaar)
op de relatief smalle Aalswaard geparkeerd wordt. Dit is voor de bereikbaarheid van
de hulpdiensten, maar ook voor de woningen en beide jachthavens niet acceptabel.
Vanuit verkeerskundig oogpunt zou dan ook niet ingestemd kunnen worden met een
uitbreiding van het aantal ligplaatsen zonder dat het aantal parkeerplaatsen wordt
uitgebreid. Onderhavig bestemmingsplan bevat echter geen uitbreiding. Ten aanzien
van de bestaande situatie neemt de drukte als gevolg van dit bestemmingsplan niet
toe. De verkeersbewegingen nemen dus niet toe. Het maximum mag dus 190
ligplaatsen bedragen, conform de bestaande situatie. De zienswijze is ongegrond.

Ad 6 Noodzakelijkheid van uitbreiding niet aangetoond
Er is geen sprake van uitbreiding van het aantal ligplaatsen. De 190 ligplaatsen zijn al
in gebruik sinds 1994 (zie luchtfoto, pagina 18) en aantoonbaar toegezegd in 2003
(zie onder andere Ad 1a en 1e). Binnen het bestemmingsvlak mogen bouwwerken,
zoals steigers, worden opgericht. Uit deze luchtfoto is op te maken dat de meest
zuidelijk gelegen steiger buiten het bestemmingsvlak in het bestaande bestemmings-
plan valt (zie ook bijlagen). Het geldende bestemmingsplan liet dit al toe.
Dit bestemmingsplan bevat geen nieuwe ontwikkeling. Het verleggen en verplaatsen
van steigers past, mits gelegen in het bestemmingsvlak van het huidig geldende
bestemmingsplan. De zienswijze is ongegrond.
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Ad 7 Spoed als gevolg van slecht beleid
De landschapsverordening is provinciaal beleid. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd
gezag.
Het is evident dat het nieuwe clubhuis een verbetering wordt ten opzichte van het
clubschip. Het clubschip was verroest, het onderhoud kostte veel geld en was niet
milieuvriendelijk (p. 19 t/m 21). Afgezien van de bedrijfsvoering was een verandering
dus inderdaad wenselijk. Het nieuwe clubhuis voldoet aan het Bouwbesluit (in tegen-
stelling tot het voormalige clubschip) en is juist relatief zeer duurzaam.
Het bestemmingsplan faciliteert dus een betere situatie ter plekke en motiveert waarin
de verbetering zit en waarom er is gekozen voor deze maatregel. Tot slot heeft er
vooroverleg plaatsgevonden met het waterschap en zijn hun opmerkingen in het plan
verwerkt (waterkering). Het waterschap heeft geen zienswijze ingediend tegen het
plan, waarmee verondersteld mag worden dat het plan ten aanzien van de water-
kwaliteit voldoet aan alle eisen. Ook de provincie heeft geen opmerkingen ten aanzien
van het plan, waarmee mag worden aangenomen dat de relatie van het plan met de
natuurwaarden ter plekke voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.
De zienswijze is ongegrond.

Ad 8 (a+b+c+d) Hoogtematen
Het nieuwe clubhuis is ter vervanging van het clubschip. Het schip verkeerde in
slechte staat. Het onderhoud was niet milieuvriendelijk. Bovendien nam het schip veel
ruimte in (800m²). Het nieuwe clubhuis is qua oppervlakte veel bescheidener (200m²),
terwijl de hoogte vergelijkbaar is. Verder kent het nieuwe clubhuis een vriendelijkere
uitstraling naar de omgeving. Gezien het voorgaande wordt niet erkend dat het nieuwe
clubhuis een obstakel zal vormen voor het zicht op Wijk bij Duurstede, de Lunenburg
en/of de oever, zeker in relatie tot de situatie met het clubschip. Het is aan de
Welstandscommissie om het nieuwe gebouw zo passend mogelijk in relatie met de
omgeving te maken (kleur- en materiaalgebruik, verschijningsvorm). Planologisch
gezien is er sprake van een betere ruimtelijke kwaliteit ten opzichte van de bestaande
situatie. De relatie van het clubgebouw met de omgeving (Natura2000) is in het kader
van het vooroverleg apart besproken met een ecoloog van de provincie. Dit is
verwerkt in de toelichting op pagina 28 t/m 31 in de plantoelichting. De provincie
heeft geen zienswijze tegen dit plan ingediend. Overigens is het bouwwerk dat in de
plantoelichting ter illustratie is opgenomen een (inmiddels achterhaald) concept-
ontwerp. De opmerkingen van de Welstandscommissie worden nu verwerkt in een
nieuw ontwerp. Deze zienswijzen zijn ongegrond.

Ad 9a Beloning illegaliteit
Er is tussen 2003 en nu geen verzoek om handhaving ingediend wat raakt aan dit
bestemmingsplan. Om deze procedure aan te grijpen om achteraf te klagen over
eventuele ervaren misstanden is niet relevant. Er is sprake van een planologische
correctie. Met dit bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk
gemaakt (uitgezonderd de vervanging van het clubschip door een clubgebouw). Deze
zienswijze gaat niet in op deze zaken. De zienswijze is ongegrond.

Ad 9b Geen vergunning voor keet
Het al dan niet handhaven van de geplaatste keet op het parkeerterrein staat los van dit
bestemmingsplantraject. Overigens heeft de Gemeente Wijk bij Duurstede inmiddels
gereageerd op het handhavingsverzoek. De zienswijze is ongegrond.
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Ad 10a Verschil in termijnen
Het kan zijn dat de zaken in relatie tot jachthaven Lunenburg veel complexer in elkaar
steken dan bij WSV Rijn & Lek. Dit is goed mogelijk gezien de directe ligging nabij
natuurwaarden en de omvang van die jachthaven. Er is in ieder geval niet aangetoond
dat de twee jachthavens planologisch gezien identiek zijn.
Het reilen en zeilen op jachthaven Lunenburg is niet meegenomen in de beoordeling
van het verzoek om wijziging van dit bestemmingsplan op Aalswaard 50. Voor dit
bestemmingsplan is dat niet relevant. Wel relevant is dat dit bestemmingsplan goed is
gemotiveerd. Deze zienswijze draagt geen argumenten aan waarom dit bestemmings-
plan niet voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. De zienswijze is ongegrond.

Ad 10b Concurrentie
Beide jachthavens maken reclame voor zichzelf. Hoe dit gebeurt, staat los van dit
bestemmingsplan. De zienswijze is niet gegrond.

Ad 10c De Lunenburg zou ook mogen uitbreiden
Uitbreiding van de Lunenburg is niet aan de orde bij dit bestemmingsplan. Een
dergelijke aanvraag zal op eigen gronden moeten worden beoordeeld. De zienswijze
is ongegrond.

Ad 10d Ongelijke behandeling
Er is geen sprake van uitbreiding van de WSV (zie onder andere Ad 1a en 1e).
Jachthaven De Lunenburg wilde uitbreiden. Voor de gewenste uitbreiding was een
vergroting van het bestemmingsvlak nodig geweest. Dit is een groot verschil met het
onderhavige bestemmingsplan! Daarom is de claim op ongelijke behandeling
onterecht. Het college heeft het principeverzoek van jachthaven Lunenburg
gemotiveerd geweigerd. Echter, er is ook aangegeven dat het college een nieuwe
afweging maakt als er onder andere duidelijkheid is over de aantasting van
natuurwaarden en als er akkoord is van de waterbeheerder. Vooralsnog zijn er in dit
kader geen nieuwe ontwikkelingen waargenomen door de Gemeente Wijk bij
Duurstede. De zienswijze is ongegrond.

Ad 11 Herziening deels op kosten van de inwoners
De Gemeente Wijk bij Duurstede heeft de WSV tegemoet willen komen in de kosten,
omdat de gemeente wat betreft de verwerking van het aantal ligplaatsen en
bestemmingsvlak dat geen recht deed aan de bestaande situatie tot 2x toe in gebreke is
gebleven. Het is niet fair om door gemeentelijk falen de WSV toch de volledig leges
te laten betalen. De hoogte van de te betalen leges zijn overigens geen ruimtelijk
argument en past als zodanig dus niet in een bestemmingsplantraject. De zienswijze is
ongegrond.

Ad 12 (a+b+c+d) Conclusie
De zienswijzennotitie heeft antwoord gegeven op de in deze paragraaf aangedragen
punten.

Ad 12e Verzoeken
Een initiatief van jachthaven Lunenburg zal op relevante gronden integraal worden
beoordeeld. Om via zienswijzen op een ander bestemmingsplan zelf uitbreiding te
verzoeken, is niet mogelijk. Verzoek afgewezen.

De Gemeente Wijk bij Duurstede is nog steeds voornemens om nu medewerking te
verlenen aan het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen voor wat betreft het
perceel “Aalswaard 50”. Verzoek afgewezen.
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Het aantal parkeerplaatsen hoeft niet uitgebreid te worden omdat er geen sprake is van
uitbreiding van de WSV. Verzoek afgewezen.

In het bestemmingsplan moet worden opgenomen dat de passanten gebruik moeten
maken van de ligplaatsen. Het aantal voor passanten mag niet boven het vast te stellen
aantal ligplaatsen uitkomen. Verzoek toegewezen.

Het nieuwe clubgebouw is een verbetering van de bestaande situatie, zeker qua
volume en oppervlakte. De Welstandscommissie is bezig met een zo goed mogelijke
inpassing in de omgeving. Verzoek afgewezen.

Conclusie
De zienswijzen geven geen aanleiding het plan te wijzigen.

De Nota Zienswijzen inclusief bijlagen worden bij het vast te stellen bestemmings-
plan gevoegd. Het gros van deze bijlagen hebben niet ter inzage gelegen, maar dragen
wel bij aan de motivering van het plan. Het gaat om de volgende stukken:

- de volledige zienswijze van de initiatiefnemer op bestemmingsplan
‘Buitengebied 2003’. Hieruit blijkt dat in december 2003 de gemeente
bekend was dat er ter plekke sprake was van 190 ligplaatsen;

- de bestemmingsplankaart van het vigerende bestemmingsplan op een
luchtfoto, waaruit blijkt dat het bestemmingsvlak geen recht doet aan de
bestaande situatie;

- luchtfoto’s uit 1994, 1999, 2008 en 2011, waaruit blijkt dat de bestaande
situatie in die jaren niet is veranderd;

- jaarverslag van WSV uit 1986 waaruit blijkt dat passanten toen al gebruik
maakten van de jachthaven;

- een telling van het aantal ligplaatsen van WSV op basis van een luchtfoto
uit 2010. Het in dit bestemmingsplan vast te stellen aantal ligplaatsen blijkt
te voldoen aan de bestaande situatie;

- een vergelijking tussen de lengte van alle steigers tussen WSV en
jachthaven Lunenburg. Laatst genoemde haven is in het bestemmingsplan
opgenomen voor 190 ligplaatsen.

De initiatiefnemer heeft ook een nota opgesteld die de ingekomen zienswijze
beantwoord. Ook deze nota zal bij het vast te stellen bestemmingsplan worden
gevoegd. Na het vaststellingsbesluit van de raad zal het bestemmingsplan met alle
relevante stukken voor 6 weken ter inzage worden gelegd.

Advies is om het college aan de raad voor te stellen onderhavig bestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen.
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Watersportvereniging Rijn en Lek 

Postbus 88 

3960 BB Wijk bij Duurstede 

 

 

     Gemeente Wijk bij Duurstede  

t.a.v. wethouder R. Peek 

en de heer R. Wouters 

      

 

     Wijk bij Duurstede, 4 maart 2012 

 

Betreft: Reactie op de zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Aalswaard 50 

 

 

Tijdens het constructieve gesprek d.d. 1 maart 2012 heb ik kennis genomen van het 

standpunt van de gemeente Wijk bij Duurstede betreffende de ingediende zienswijze 

Ontwerp Bestemmingsplan Aalswaard 50. 

Graag geef ik u nog enige achtergrondinformatie over WSV Rijn en Lek, die vooral ingaat 

op de geschetste beeldvorming in deze zienswijze. Puntsgewijs licht ik een aantal 

onderwerpen toe richting de indiener van de zienswijze en ook richting de 

gemeenteraad. Deze punten hebben geen of weinig relatie met het bestemmingsplan in 

planologische zin. WSV Rijn en Lek is van mening dat het ontwerp Bestemmingsplan 

Aalswaard 50 een consistent plan is. De toelichting geeft wel meer inzicht in het 

zorgvuldige reilen en zeilen van de vereniging. 

 

Referentie naar een verslag van de ALV van 3-10-2011 (blz. 2): 

Het betreffende citaat komt niet uit het conceptverslag (dat nog moeten worden 

goedgekeurd), maar uit een voorbereidende notitie voor de betreffende 

ledenvergadering. Het betreft de verandering in de tekst van het bestemmingsplan, niet 

een verandering van de feitelijke situatie. 

 

Aantal passanten (blz. 2) 

Door de indiener wordt een berekening gemaakt rond de “5.000 passanten”, waarbij de 

indiener tracht aan te tonen dat dit irreële getallen zijn. WSV Rijn en Lek refereert 

daarentegen aan de opgenomen definitie in het BP van een “passant”. Een passant is niet 

een boot, maar een persoon aan boord. En voor de telling van het aantal passanten: één 

passant = één persoon die één nacht in de haven is.  

Ik geef u een voorbeeld. Een boot met 2 personen aan boord, die 3 nachten blijven  

= 2 * 3 = 6 passanten. En zo komen we aan het aantal van 5.000 passanten. 

Uitgaande van een omzet van € 20.000 -  25.000 voor 6 zomermaanden per jaar aan 

liggeld, en een gemiddelde opbrengst per boot/nacht van € 10,-, betekent dat per nacht 

gemiddeld 11 – 13 boten. In de 3 vakantiemaanden hebben we vaak meer dan 20 boten 

op bezoek. 

 

Referentie naar de toekomstvisie WSV Rijn en Lek (blz. 3) 

De status van deze toekomstvisie is versie 0.1 en zal in april 2012 pas voor de eerste 

keer met de leden worden besproken. Hier is dus duidelijk sprake van een eerste 

concept, waaruit nog geen conclusies mogen worden getrokken. 
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Paracommercie (blz. 3) 

Het genoemde bedrag van € 26.900,- betreft alleen opbrengsten uit liggelden van 

passanten en dat in een topjaar. Afgelopen jaar 2011 was de opbrengst maar € 19.000, 

vanwege het slechte weer en de economische recessie. Passanten maken marginaal 

gebruik van de kantine in vergelijking met de leden van WSV Rijn en Lek. Passenten eten 

veelal aan boord of in een van de restaurants in Wijk bij Duurstede. Het Wijkse centrum 

is aantrekkelijk en ligt op loopafstand.  

 

600 m2 uitbreiding van water (blz. 4) 

Het klopt dat WSV Rijn en Lek meer water heeft gekregen door het wegvallen het 

clubschip Marienella, maar wij hebben van de eenmalige mogelijkheid gebruik gemaakt 

om dit gedeelte van de haven anders in te delen. Indien in het Bestemmingsplan 

Buitengebied 2013 de mogelijkheid wordt geboden voor een uitbreiding boven de 190, 

dan kunnen we met een zogenaamde inbreiding meer ligplaatsen gaan creëren. Op dit 

moment geeft het alleen meer vaarruimte in de haven.  

 

Schetsmatig ziet het er als volgt uit: 

 

 
 

Figuur 1 : OUDE SITUATIE 

 

 

 

 
Figuur 2 : NIEUWE SITUATIE 

 

Voor de volledigheid is het ontwerp van de steigers gekopieerd op een bestaande 

luchtfoto en daar is dan ook duidelijk zichtbaar dat het alleen om een vervanging van de 
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bestaande steigers gaat (C+K in figuur 1 en 2). En steiger H is verplaatst om een gedeelte 

van de vervallen steiger A op te kunnen vangen. 

 

  
 

Figuur 3 : rood/groen is de nieuwe steiger C+K, met daarin getekend de positie van de 

nieuwe clubark (vlak met rood kruis aan noordkant van steiger C) 

 

Spoed al gevolg van slecht beleid (blz. 4) 

De suggestie van slecht beheer/bestuur van WSV Rijn en Lek in relatie tot het oude 

clubschip leggen we volledig naast ons neer. Het vlak van ons voormalige 

clubschipMarienella is met enige regelmaat  professioneel gemeten.  De ontstane 

lekkage eind 2009 gaf  bij nadere analyse aan dat het bodemvlak een structureel 

probleem was geworden en dat maatregelen moesten worden genomen. 

 

De discussies en besluitvorming rond dit hele onderwerp is conform de 

verenigingsstatuten en naar volle tevredenheid van de leden verlopen. Dat betekent niet 

dat iedereen blij was dat het schip “als verloren” moest worden beschouwd. Men had het 

liever anders gezien, maar de feiten zijn niet anders. De spoed die nodig was, heeft te 

maken met het feit dat wij - WSV Rijn en Lek, in samenwerking met RWS, Gemeente 

Wijk bij Duurstede en Provincie, alles formeel goed/correct willen regelen en er een 

logische opeenvolging in alle procedures van toepassing is. 

 

Illegaal gedrag beloond (blz. 5) 

Voor de genoemde tijdelijke bouwkeet is navraag gedaan bij de gemeente over een 

eventueel benodigde vergunning. De gemeente heeft aangegeven dat een tijdelijke 

bouwkeet vergunningsvrij is.  
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Bij RWS is ook een vergunning gevraagd voor het tijdelijk plaatsen van de bouwkeet. 

Lopende dit aanvraagtraject heeft RWS landelijk besloten dat tijdelijke objecten niet 

vergunning plichtig zijn, maar melding plichtig. Derhalve hebben wij een 

meldingsformulier verstuurd en een antwoord van RWS ontvangen met de vermelding: 

“geen probleem”. 

 

Reclame maken (blz. 6) 

WSV Rijn en Lek maakt op geen enkele wijze reclame bij klanten van de jachthaven 

Lunenburg. Wel zijn veel klanten van de Lunenburg ook lid bij onze vereniging en staan 

zij bij WSV Rijn en Lek op de wachtlijst. Watersporters kiezen bewust voor een ligplaats 

in een verenigingshaven, vanwege de watersportactiviteiten en de sociale binding die 

een vereniging biedt. De (soms lange) periode tussen een plaats op de wachtlijst en de 

werkelijke plaatsing in de verenigingshaven wordt vaak overbrugd in een commerciële 

haven. Dat is een keuze van watersporters zelf. Bij WSV Rijn en Lek krijgt iemand enkel 

een plaats op de wachtlijst mét een lidmaatschap. Ieder lid ontvangt conform de 

verenigingsstatuten alle verenigingsinformatie van WSV Rijn en Lek. Het gaat hier dus 

enkel om het informeren van leden van WSV Rijn en Lek.  

 

Concurrentie 

WSV Rijn en Lek is geen concurrent van de commerciële jachthaven Lunenburg. Wij zijn 

een vereniging met een verenigingshaven zonder winstoogmerk. Vanwege het 

vrijwilligerswerk van onze leden, hebben we de mogelijkheid laagdrempelige 

waterrecreatie aan te bieden. Jachthaven Lunenburg is een commercieel bedrijf met een 

breed aanbod van producten, dat wij als verenigingshaven niet kunnen bieden. Denk 

daarbij aan een winterstaling op de wal of in de hal, een grote kraan, mogelijkheden 

voor het schoonmaken van het onderwaterschip. Als een goede buur wijzen we onze 

leden op de diverse mogelijkheden bij de commerciële jachthaven Lunenburg. Veel 

leden van WSV Rijn en Lek maken dan ook gebruik van de Lunenburg voor hun 

winterstalling en onderhoud van hun boot en leveren zo een bijdrage aan de inkomsten 

van de commerciële jachthaven.  

In het land komt het heel vaak voor dat verenigingshaven naast commerciële 

jachthavens liggen, Wijk bij Duurstede is daar dus niet uniek in. 

 

 

We hopen u hiermee voldoende achtergrondinformatie te hebben geleverd. 

 

Namens de WSV Rijn en Lek 

 

 

Rob Neleman 

voorzitter 

 

 

  

 


