
Mail 4-4-2011 

 

Kenmerk: 41562 

  

  

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, 

ter attentie van de heer P. Zwaan  

  

  

Op 8 maart 2011 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan “Rijndijk 1a en 1b”.  

  

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de Minister 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aangegeven over welke 

nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 

31500 nr. 1) gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de 

afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie over 

voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies. 

  

Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB. 

  

  

Hoogachtend, 

De directeur-inspecteur van het  

Inspectoraat-Generaal VROM, 

ir. H.P. de Vries 

  

in opdracht, 

 

mw. mr. T.S. Veenbaas 

coördinerend specialistisch inspecteur 

........................................................................ 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
VROM-Inspectie 
Directie Uitvoering 
Programma Borging Ruimtelijke Rijksbelangen 
Groothandelsgebouw, Ingang C Eerste verdieping | Weena 723 | Rotterdam 
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag 
........................................................................ 
T 010-2244495 (algemeen 010-2244444) 
F 010-2244499 
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1 Gemeente Wijk bij Duurstede 
De heer P.W. Zwaan 
Postbus 83 
3960 BB WIJK BIJ DUURSTEDE 

Datum 

11 maart 2011 

Uw brief d.d. 

Onderwerp 

Wateradvies Bestemmingsplan Rijndijk 1a en 1b 

Contactpersoon 

G. Boelhouwer MSc. 

Uw kenmerk 

Doorkiesnummer 

(030) 634 5907 

Ons kenmerk 

416967 

Bijlage(n) 

Geachte heer Zwaan, 

U hebt ons, in het kader van het overleg artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, het 
voorontwerpbestemmingsplan Rijndijk 1a en 1b 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. In het kort gaat het om: 
• De Waterstaatszone is goed op de plankaart opgenomen. 
• Er is sprake van afname verharding. 

Tot slot 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer Boelhouwer. U bereikt hem via 
telefoonnummer (030) 634 5907 of e-mail watertoets@hdsr.nl. 

Met vriendelijke groet, 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
namens hen 

ir. C.J.Ivrvan Vliet 
hoofd afdeling Planvorming & Advies 

1 
Wilt u bij beantwoording van deze brief de datum en ons kenmerk vermelden. 

Poldermolen 2 

Postbus 550 

3990 GJ Houten 

T (030) 634 57 00 

F (030) 634 59 99 

post@hdsr.nl 

www.destichtserijnlanden.nl 

mailto:watertoets@hdsr.nl
mailto:post@hdsr.nl
http://www.destichtserijnlanden.nl
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INGEKOMEN 0 1 APR. 2011 

Ruimte 

Aan: 
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Wijk bij Duurstede 
Postbus 83 
3960 BB WIJK BIJ DUURSTEDE 

Pythagoraslaan 101 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 

Tel. 030-2589111 
Fax 030-2583140 
http://www.provincie-utrecht.nl 
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Datum 
Nummer 
Uw brief van 
Uw nummer 
Bijlage 

30 maart 2011 
808CF677 
8 maart 2011 

-

Team 
Referentie 
Doorkiesnummer 
Faxnummer 
E-mailadres 
Onderwerp 

GRO 
F. Assmann 
030-2582143 
030-2582601 
frans.assmann @provincie-utrecht.nI 
overleg voorontwerpbestemmingsplan 
"Rijndijklaenlb" 
(gemeente Wijk bij Duurstede) 

Geacht college, 

Met een e-mailbericht van 8 maart j l . heeft u in het kader van het wettelijk vooroverleg als bedoeld in 
artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) een provinciale reactie gevraagd op het 
bestemmingsplan "Rijndijk la en lb" van uw gemeente. 
Mede namens de andere provinciale afdelingen merk ik over dit bestemmingsplan 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 (Beleidslijn; PS 23 juni 2008) zijn de provinciale ruimtelijke 
belangen benoemd, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Ter borging en realisering van 
deze belangen zal de provincie zo nodig het instrumentarium uit de Wro inzetten. 
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht 2009 (PRV), die op 24 december 2009 in 
werking is getreden, zijn algemene regels opgenomen omtrent de inhoud, toelichting of onderbouwing 
van onder meer bestemmingsplannen met als doel om een aantal provinciale belangen te laten 
doorwerken naar het gemeentelijk niveau. 

Bij de beoordeling van dit voorontwerpbestemmingsplan heb ik mij primair gebaseerd op eventuele 
strijdigheden met de provinciale ruimtelijke belangen. 

II. Planbeoordeling 

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een woonbestemming toe te kennen aan het voormalige 
agrarische bouwperceel aan de Rijndijk 1. De bestaande bedrijfswoning, een cultuurhistorisch bijzonder 
waardevol gebouw, blijft behouden en zal (inpandig) worden gesplitst in twee reguliere woningen. Alle 
overige bedrijfsopstallen zullen worden gesloopt en een aanzienlijke hoeveelheid verharding zal worden 
verwijderd. Ten behoeve van de 2 woningen in het boerderij gebouw zullen 2 bijgebouwen van elk 75 m2 

worden gerealiseerd. 

Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via OVU-lijn 11 (richting De Uithof). 

Heeft u klachten'? Provinciale klachtencommissie, 030 - 2582449. 

http://www.provincie-utrecht.nl


provincie:: Utrecht 

Vastgesteld moet worden dat de in dit bestemmingsplan vervatte ontwikkeling in grote lijnen past in het 
provinciaal ruimtelijk beleid en geen wezenlijke strijdigheid met het provinciaal ruimtelijk belang behelst. 

Voor de goede orde merk ik hierbij wel op ervan uit te gaan dat bij de (inpandige) verbouwing van de 
cultuurhistorisch zeer waardevolle boerderij tot twee wooneenheden de aanwezige cultuurhistorische 
waarden zullen worden gerespecteerd en de uiterlijke verschijningsvorm duurzaam gehandhaafd zal 
blijven. Voor het onderzoek naar en het respecteren van de aanwezige cultuurhistorische waarden acht ik 
de betrokkenheid van de monumentencommissie noodzakelijk, terwijl de duurzame handhaving van de 
verschijningsvorm op adequate wijze in het bestemmingsplan vastgelegd zal moeten worden. Ik verzoek 
u dringend hieraan in de plantoelichting (en planregels) nader aandacht te besteden. 

Voorts teken ik aan in de plantoelichting bij het beleidskader te missen dat het plangebied is gelegen in 
het Nationaal Landschap Rivierengebied. Uiteengezet zou kunnen worden waarom dit plan de 
kernkwaliteiten niet schaadt of beter nog versterkt. Vanuit deze kernkwaliteiten zijn onder meer de 
volgende punten van belang: 

het zicht vanaf de dijk op het landschap en de stuwwal; 
het behoud van het open lint langs de dijk; 
het behoud van een samengesteld erf; 
een centraal voorhuis met functionele en ondergeschikte bijgebouwen. 

Vanuit deze invalshoek wil ik u de suggestie doen om eventueel (een deel van) een bestaande schuur te 
renoveren en hierin de 2 beoogde bijgebouwen onder te brengen. Hiermee zou mogelijk het beeld van de 
oude boerderij en het totale ensemble beter in stand gehouden kunnen worden. 

III. Conclusie 

Behoudens de hiervoor onder punt II weergegeven opmerkingen geeft het plan mij vanuit de optiek van 
het provinciaal ruimtelijk belang géén aanleiding tot verdere kanttekeningen. 

# 
W.G. Takken 
Teamleider Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkelingen 




