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Geacht college, 

 

In het bovengenoemde e-mailbericht heeft u ons de mogelijkheid geboden om te reageren op het 

voorontwerpbestemmingsplan “Gooyerdijk 7a” van uw gemeente. Mede namens de andere provinciale 

afdelingen merken wij het volgende op. 

 

I. Het provinciaal beleid 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is primair neergelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS; 

voorheen Streekplan Utrecht 2005-2015). 

In de provinciale Beleidslijn nieuwe Wro (vastgesteld door Provinciale Staten op 23 juni 2008) zijn de 

provinciale ruimtelijke belangen benoemd, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Om deze 

belangen te borgen en te realiseren wordt zo nodig het instrumentarium uit de Wro ingezet. 

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht 2009 (PRV), die op 24 december 2009 in 

werking is getreden, zijn algemene regels opgenomen over de inhoud, toelichting of onderbouwing van 

onder meer bestemmingsplannen. Hiermee is beoogd de provinciale belangen te laten doorwerken naar 

het gemeentelijke niveau.  

 

Bij de beoordeling van uw voorontwerpbestemmingsplan heb ik mij vooral gebaseerd op eventuele 

strijdigheden met de provinciale ruimtelijke belangen. 

 

II. Planbeoordeling 

Zoals in de plantoelichting is aangegeven, wordt met dit bestemmingsplan beoogd op het betrokken 

perceel aan de Gooyerdijk 7a de bouw van een nieuwe veldschuur mogelijk te maken. Deze nieuwe 

veldschuur dient ter vervanging van een tweetal bestaande schuren, die zullen worden gesloopt. De nieuw 

te bouwen veldschuur zal worden gebruikt voor het stallen van machines en trekkers, die nodig zijn voor 

het beheer en onderhoud van het reeds gerealiseerde natuurgoed “Het Lange Broek”, dat ten zuiden van 
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het plangebied is gesitueerd en een oppervlakte van circa 10 ha beslaat. De nieuwe veldschuur zal 

eveneens dienst doen als verblijfplaats voor enkele schapen, die een belangrijke rol vervullen bij het 

natuurlijk beheer van de tot het natuurgoed behorende graslanden. Daarnaast wordt in de veldschuur ook 

een ontvangstruimte voor bezoekers gerealiseerd ten behoeve van rondleidingen over het natuurgoed. 

   

Het plan geeft ten aanzien van de volgende aspecten aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen.  

 

Toename bebouwing 

Op basis van de overgelegde stukken neem ik aan dat het plangebied betrekking heeft op een voormalig 

agrarisch bouwperceel, waaraan inmiddels een woonbestemming is toegekend. Voorts stel ik vast dat het 

kennelijk de bedoeling is een tweetal nog aanwezige schuren – met een bestaande totale oppervlakte van 

88 m
2
 - te slopen en te vervangen door een nieuwe veldschuur met een oppervlakte van 120 m

2
, die ten 

westen van het huidige woonerf zal worden gesitueerd. In het verlengde hiervan moet ik concluderen dat 

per saldo dus sprake is van een toename van de oppervlakte aan bijgebouwen (i.c. bestaande voormalige 

agrarische bedrijfsopstallen) bij de bestaande woonboerderij met circa 32 m
2
. Deze toename van 

bebouwing staat mijns inziens – ondanks de relatief geringe omvang – op gespannen voet met het 

provinciaal ruimtelijk beleid, dat vanuit een oogpunt van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het 

buitengebied in beginsel is gericht op zoveel mogelijk ontstening bij functieverandering van (voormalige) 

agrarische bouwpercelen. De toename van bebouwing klemt naar mijn opvatting in dit specifieke geval 

des te meer, aangezien blijkens de plantoelichting op het betrokken perceel ook nog een andere 

(voormalige agrarische) schuur aanwezig is ter grootte van 133 m
2
. Voorts blijkt de bestaande 

woonhuisboerderij ook nog te beschikken over een grote deel c.q. aangebouwde bedrijfsruimte. 

Onduidelijk is voor mij vooralsnog waarvoor deze bestaande schuur én de deel momenteel worden 

gebruikt en waarom deze niet (deels) kunnen worden benut voor het stallen van materieel en/of schapen. 

Voor mij is met andere woorden de noodzaak voor het oprichten van een nieuwe veldschuur met de 

voorgestane omvang van 120 m
2
 vooralsnog onvoldoende aangetoond. Met het oog op een zorgvuldig 

ruimtegebruik zou ik er dan ook voor willen pleiten de oppervlakte aan bebouwing in ieder geval niet 

verder te laten toenemen en dus bij voorkeur - mits perse noodzakelijk - slechts de bouw van een iets 

kleinere nieuwe schuur toe te staan door aanpassing van de toegestane gezamenlijke oppervlakte aan 

bijgebouwen (artikel 4.2.2, sub c van de planregels). 

 

Situering en landschappelijke inpassing nieuwe schuur 

Wat betreft de situering en landschappelijke inpassing van de voorgestane nieuwe schuur merk ik voorts 

het volgende op.  

Gemist wordt een verwijzing naar het Nationaal Landschap Rivierengebied, waarmee naar mijn opvatting 

onvoldoende rekening wordt gehouden. Voor dit landschap is dit gebied onderdeel van de 

Langbroekerwetering. Het nieuwe erf wordt over de kavelgrens verdubbeld. Vanuit de optiek van het 

Nationaal Landschap Rivierengebied is dat niet gewenst. Daarnaast ontstaat er geen cluster van 

gebouwen op het nieuwe erf door de plaatsing van de nieuwe schuur. Door een groenaanplant wordt er 

een cluster gesuggereerd, maar dit doet extra afbreuk aan de doorzichten naar het open deel van het 

landschap. Vanuit landschappelijk oogpunt is een meer compacte oplossing gewenst, die gezien het 

formaat van de uitbreiding tussen de bestaande kavelsloten kan plaatsvinden. Voor een goede en 

verantwoorde landschappelijke inpassing kan ter inspiratie gebruik worden gemaakt van de 

Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen, katern Rivierengebied. 
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Gebruiksfunctie nieuwe schuur (ontvangstruimte voor bezoekers) 

Vraagtekens plaats ik bij de voorgestane realisering van een ontvangstruimte voor bezoekers in de 

nieuwe veldschuur. In de plantoelichting is naar mijn mening vooralsnog onvoldoende aangegeven wat 

hiermee precies wordt voorgestaan. Graag wil ik er dan ook op aandringen dit aspect in de 

plantoelichting in ieder geval verder uit te werken en te verduidelijken. Hierbij zou nader uiteengezet 

moeten worden om hoeveel bezoekers het hierbij gaat en wat de rondleidingen over natuurgoed “Het 

Lange Broek” precies inhouden. In combinatie hiermee zou in hoofdstuk 2.2.4 (Natuurgoed) van de 

plantoelichting iets uitgebreider kunnen worden ingegaan op de aard, omvang en huidige kwaliteiten van 

dit natuurgoed, dat mij overigens niet bekend is. 

 

Stiltegebied 

In het verlengde van het voorgaande wil ik er voorts op aandringen in de plantoelichting nader aandacht 

te besteden aan de ligging van het plangebied in het stiltegebied Overlangbroek. In dit verband zou nader 

ingegaan moeten worden op de mogelijke invloed van de voorgestane “dagrecreatieve activiteiten” en de 

“ontvangstruimte voor bezoekers” op de geluidbelasting in het stiltegebied.    

 

III. Conclusie 

Behalve de bovengenoemde opmerkingen over enkele specifieke aspecten in dit bestemmingsplan, geeft 

het plan vanuit de optiek van het provinciaal belang géén aanleiding tot verdere opmerkingen.  

 

Ik verzoek u met klem om in het verdere planproces op adequate wijze aan de geplaatste opmerkingen 

tegemoet te komen. Deze opmerkingen komen immers voort uit het door Provinciale Staten vastgestelde 

provinciaal ruimtelijk belang waarvoor Gedeputeerde Staten zo nodig het instrumentarium van de Wro 

kunnen inzetten. 

 

Wanneer u nog vragen heeft of een nadere toelichting wenst op deze reactie, dan kunt u contact opnemen 

met de heer F.L.H.G. Assmann van de Afdeling Ruimte. De contactgegevens vindt u in het briefhoofd. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

mr. W.G. Takken 

Teamleider Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkelingen 
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Bijlage(n) 

Geachte heer Van Lange, 

U hebt ons in het kader van het overleg artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, het 
voorontwerpbestemmingsplan Gooijerdijk 7a, te Wijk bij Duurstede gestuurd. In het proces van de 
watertoets voor ruimtelijke plannen wordt in dit stadium een wateradvies van de waterbeheerder 
verlangd. In deze brief geven wij u ons advies. 

Onze conclusie 
Wij adviseren positief over het plan. Het voldoet namelijk aan onze belangrijkste minimale 
voorwaarde: "het standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van 
de waterhuishouding mag ontstaan. 

Tot slot 
Wij gaan ervan uit dat u ons blijft betrekken in het vervolgproces. Wij verzoeken u om ons op de 
hoogte te stellen als het bestemmingsplan is vastgesteld. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer B. Spanjers. U bereikt hem via 
telefoonnummer (030) 634 58 39 of e-mail watertoets@hdsr.nl. 

Met vriendelijke groet, 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
namens hen, 

rü.rv|: van Vliet 
hoofd afdeling Planvorming & Advies 

Wilt u bij beantwoording van deze brief de datum en ons kenmerk vermelden. 
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