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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

 

 

1.1 Aanleiding 

Het voorliggende bestemmingsplan is vervaardigd ten behoeve van de realisatie van een woning 

op het perceel tussen de woningen aan de Ossenwaard 3 en 5 te Cothen. De familie Vernooy, 

wonende aan de Ossenwaard 7, heeft het voornemen op het betreffende perceel een woning op te 

richten. Op basis van het huidige bestemmingsplan is een ontwikkeling met een woonbestemming 

niet toegestaan. 

 

1.2 Ligging plangebied 

Het perceel aan de Ossenwaard is aan de westzijde van Cothen gelegen. De Ossenwaard sluit aan 

de oostzijde aan op de Willem Alexanderweg, in de bebouwde kom van Cothen en gaat ten westen 

van het plangebied door het buitengebied. Daarmee ligt de locatie op de overgang tussen kern en 

buitengebied. Het perceel wordt aan de noordzijde begrenst door de Ossenwaard en aan de oost- 

en westzijde door de percelen van de huisnummers 3 en 5. De gronden ten zuiden van de locatie, 

eveneens in eigendom van de familie Vernooy, zullen de agrarische functie behouden. 

 

1.3 Vigerende bestemmingsplannen 

Voor het plangebied is thans het bestemmingsplan “Buitengebied 2003, Herziening 2009” zoals 

door de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede vastgesteld in de openbare vergadering van 20 april 

2010, vigerend. Het plangebied aan de Ossenwaard is daarin bestemd als Agrarisch gebied, waar 

individuele woningen niet zijn toegestaan. Op basis hiervan kan de voorgestelde woning niet 

worden gerealiseerd. Om de planontwikkeling in juridisch-planologische zin mogelijk te kunnen 

maken is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld. 

 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 zet het beleidskader uiteen. Hierin wordt het voor dit bestemmingsplan relevante 

Europees-, Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid beschreven. In hoofdstuk 3 worden de 

plannen met betrekking tot de inrichting van het plangebied beschreven en worden de ruimtelijke 

aspecten nader toegelicht. Hoofdstuk 4 bespreekt de milieuaspecten welke voor het plangebied 

van toepassing zijn. In hoofdstuk 5 komen de juridische aspecten aan de orde en wordt de keuze 

voor de planmethodiek en de regels nader toegelicht. Tenslotte is hoofdstuk 6 gewijd aan de 

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

 

2.1 Inleiding 

Het te ontwikkelen perceel betreft een voormalige boomkwekerij, thans grasland, aan de 

Ossenwaard, aansluitend op de achtergelegen agrarische grond van de familie Vernooy. Het plan 

bestaat uit de ontwikkeling van één woning op het beschikbare perceel. In dit hoofdstuk zal in 

eerste instantie de ruimtelijke opbouw van de directe omgeving worden besproken. Vervolgens zal 

worden ingezoomd op de locatie en komen de stedebouwkundige aspecten aan bod. 

 

2.2 Ruimtelijke opbouw 

Het perceel aan de Ossenwaard is binnen de bebouwde kom, op de overgang naar het 

buitengebied gelegen. De Ossenwaard verbindt de Willem Alexanderweg, één van de 

hoofdontsluitingen van Cothen, met het buitengebied ten westen van het dorp. De bebouwing aan 

de Ossenwaard bestaat in het buitengebied uit verspreid liggende boerderijen tussen de agrarische 

percelen. Bij de overgang naar de kom van Cothen wordt de bebouwing dichter met een aantal 

bedrijven (o.a. agrarisch en handel in pallets), 3 woonwagenstandplaatsen en vrijstaande 

woningen. De bebouwing is hier gevarieerd, zowel in vormgeving als in situering, met een hoogte 

van over het algemeen 1 laag met een hoge kap. 

 

Tegenover het perceel, tussen de Willem Alexanderweg en de 3 woonwagenplaatsen, zijn thans 

volkstuinen gelegen. Deze zullen verdwijnen ten behoeve van de ontwikkeling van locatie de Kamp. 

Na de ontwikkeling hiervan zullen er aan de Ossenwaard een aantal woningen worden 

gerealiseerd. Eén van de ontsluitingen van de Kamp zal via de Ossenwaard, langs de 

woonwagenstandplaats komen te liggen. Daarmee zal ook het deel van de Ossenwaard, tot aan 

die ontsluiting, opnieuw worden ingericht.  

  

Afbeelding 2: omgeving van de locatie met indicatief de verkaveling voor locatie de Kamp 
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Afbeelding 4: gevelaanzichten voorgestelde nieuwbouw 

 

2.3 Toekomstige situatie 

Op het perceel tussen Ossenwaard 3 en 5 zal een woning met garage worden opgericht. Om er 

voor te zorgen dat de voorgestelde nieuwbouw past in het beeld aan de Ossenwaard en er een 

goede ruimtelijke invulling plaats vindt, zijn in augustus 2010 stedebouwkundige randvoorwaarden 

opgesteld. 

 

In de stedebouwkundige randvoorwaarden is aangegeven dat de voorgevel op minimaal 6 meter uit 

de erfgrens opgericht dient te worden. De bebouwing bestaat uit 1 bouwlaag met een kap in de 

vorm van een zadel- of mansardekap. Aan de bebouwing is tevens een maximale goot- en 

bouwhoogte opgenomen. Daarnaast zijn er voorwaarden gesteld aan het kleur- en 

materiaalgebruik en is de verplichting van 2 parkeerplaatsen op eigen terrein opgenomen. 

 

Mede op basis van de gestelde 

randvoorwaarden is er een ontwerp 

gemaakt voor de nieuwbouw op het 

betreffende perceel. Het ontwerp 

bestaat uit een woonhuis met 

garage in een boerderijstijl, passend 

bij de bestaande woningen aan de 

Ossenwaard. De woning aan de 

Ossenwaard nummer 11 heeft 

hierbij ter inspiratie gediend. 

 

 

 Het ontwerp voldoet aan de gestelde stedebouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling op 

het perceel. De woning wordt op ca. 7 meter uit de erfgrens aan de voorzijde gesitueerd. De 

woning wordt uitgevoerd met een zadeldak met wolfseinden, met een goot op ca. 3 meter en een 

nokhoogte van ca. 7,5 meter. Achter de woning zal een garage met een zelfde kapvorm worden 

opgericht. De in de stedebouwkundige randvoorwaarden gestelde eisen met betrekking tot het 

kleur- en materiaalgebruik zullen bij de nadere uitwerking worden meegenomen. 

 

 

  

 

 

  

Afbeelding 3: Woning aan de Ossenwaard 11, ter inspiratie voor het ontwerp 
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HOOFDSTUK 3: BELEIDSKADER 

 

 

3.1 Inleiding 

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

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

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

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

toepassing. 

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

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

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

'Structuurvisie 2005-2015' en 'Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie' richtinggevend. Wat de 

gemeente Wijk bij Duurstede betreft zijn de 'Structuurvisie 2020' alsmede de Woonvisie en het 

Waterplan van primair belang voor de verdere ruimtelijke planopzet. 

 

In aanmerking komende beleidskaders: 

Europees- en Rijksbeleid: 

- Verdrag van Malta 

- Vogel- en Habitatrichtlijn 

- Flora- en Faunawet 

- Nota Ruimte 

 

Provinciaal en regionaal beleid: 

- Structuurvisie 2005-2015 

- Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

 

Gemeentelijk beleid: 

- Structuurvisie 2020 

- Woonvisie 2004-2007 en de nota 'kansen voor starters 

- Waterplan - Veilig, gezond en boeiend water 

 

 

3.2 Europees en Rijksbeleid 

 

Verdrag van Malta 

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

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

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

en archivering. In paragraaf 4.9 wordt naar aanleiding van een verkennend archeologisch 

onderzoek nader ingegaan op het onderdeel archeologie. 
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Wet geluidhinder 

Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet Geluidhinder in werking getreden. Hierin zijn wetten en 

regels opgenomen ter voorkoming en bestrijding van geluidhinder als gevolg van weg, spoor en 

industrie. Hierin zijn tevens normen opgenomen waaraan voldaan dient te worden bij nieuwe 

ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van woningen of verbreding van bestaande 

wegen. In hoofdstuk 4.4 wordt naar aanleiding van een akoestisch onderzoek hier nader op 

ingegaan. 

 

Vogel- en Habitatrichtlijn 

De Vogelrichtlijn heeft tot doel alle in het wild levende vogelsoorten en de als leefgebied 

aangewezen gebieden te beschermen. De Habitatrichtlijn heeft tot doel het waarborgen van de 

biologische diversiteit en de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

Het plangebied valt niet binnen een Habitatrichtlijn- of Vogelrichtlijngebied en heeft door de afstand 

geen relatie met de dichtstbijzijnde Speciale Beschermingszone (' Kolland en Overlangbroek'). 

 

Conclusie 

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

Habitatrichtlijn. 

 

Flora- en Faunawet 

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

met de haalbaarheid van dit bestemmingsplan moet worden aangetoond dat deze wet de 

bestemmingen die in dit plan zijn opgenomen niet onmogelijk maakt. Hierop wordt in paragraaf 4.3 

nader ingegaan. 

 

Nota Ruimte 

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

van anderen helder zijn onderscheiden. Het Rijk gaat minder ‟zorgen voor‟ anderen en meer 

‟zorgen dat‟ anderen eigen afwegingen kunnen maken. Daarmee keert het kabinet terug naar de 

eigenlijke uitgangspunten van het ruimtelijk Rijksbeleid, die onder meer tot uiting komen in het 

decentrale planningsstelsel met een centrale rol voor de gemeentelijke bestemmingsplannen. Zo 

verschuift het accent van ‟ordening‟ naar ‟ontwikkeling‟. 

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

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

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

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

bundelingsbeleid niet zelf uit; dat is een taak van decentrale overheden. Wel speelt het Rijk een 

stimulerende rol. Ook toetst het of provincies en WGR-plusregio‟s het bundelingsbeleid voor 

verstedelijking en economische activiteiten in hun beleidsplannen opnemen. Uitgangspunt is dat in 

iedere gemeente voldoende ruimte wordt geboden om te voorzien in de natuurlijke 

bevolkingsaanwas. Behalve voor de eigen bevolkingsaanwas, moet iedere gemeente ook 

voldoende ruimte bieden voor de lokaal georiënteerde bedrijvigheid. Bundeling van verstedelijking 

en economische activiteiten betekent dat nieuwe bebouwing voor deze functies grotendeels 
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geconcentreerd tot stand komt, dat wil zeggen in bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het 

bestaande bebouwde gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. De ruimte die in het 

bestaande stedelijke gebied aanwezig is, moet door verdichting optimaal worden gebruikt. Het 

streven is erop gericht dat veertig procent van het totale uitbreidingsprogramma voor woningen en 

arbeidsplaatsen in bestaand gebied tot stand komt. 

 

Conclusie 

De plannen met betrekking tot het perceel aan de Ossenwaard sluit aan op het Rijksbeleid, waarin 

het bouwen binnen het bestaand bebouwd gebied wordt gestimuleerd. 

 

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is op 1 juli 2008 in werking getreden ter vervanging van de oude 

WRO. De Wro regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en welke bestuurslaag voor welke 

ruimtelijke plannen verantwoordelijk is. Ook regelt de Wro de verhoudingen tussen de verschillende 

overheden en bestuursorganen in Nederland, zoals waterschappen, gemeenten, provincies en het 

Rijk. Een belangrijk onderdeel van de Wro is de digitalisering van ruimtelijke plannen.  

De Wro regelt dat op Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau een structuurvisie dient te worden 

opgesteld. Deze hebben geen rechtstreekse binding.  

 

 

3.3 Provinciaal en regionaal beleid 

 

Structuurvisie 2005-2015 

Het beleid van de provincie is neergelegd in integrale Structuurvisie 2005-2015 (voorheen 

Streekplan). Hierin wordt de nadruk gelegd op een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. 

Daarbij wordt het evenwicht gezocht tussen kwaliteit en de druk op de beschikbare ruimte. Er wordt 

dan ook gekozen voor een beheerste groei, waarbij niet de vraag, maar de ruimtelijke 

mogelijkheden bepalend zijn. 

 

Belangrijk uitgangspunt in de 

Structuurvisie is zorgvuldig 

ruimtegebruik, waarbij een efficiënt, 

intensief, meervoudig en duurzaam 

gebruik van de ruimte wordt nagestreefd. 

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt in eerste 

instantie gestreefd naar herstructurering 

en revitalisering. Inbreiding en 

intensivering zijn secundaire opties. Door 

middel van zorgvuldig ruimtegebruik 

wordt getracht de 

leefbaarheid en kwaliteit van de 

leefomgeving in stand te houden en waar 

Afbeelding 5: Rode contour uit de Provinciale Structuurvisie ten 

opzichte van het plangebied (geel) 
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mogelijk te versterken. Met betrekking tot Cothen wordt in de structuurvisie aangegeven dat de 

kern een restcapaciteit voor 160 woningen heeft. De rode contour is rondom Cothen gelegen, 

waarbij zowel het huidige plangebied als locatie de Kamp, tegenover het plangebied, binnen de 

contour is opgenomen. 

 

Handleiding Bestemmingsplannen 

Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht hebben op 28 februari 2006 een nieuwe Handleiding 

bestemmingsplannen vastgesteld. De Structuurvisie en de Handleiding bestemmingsplannen 

vormen samen het kader voor de beoordeling van gemeentelijke ruimtelijke plannen. De 

Structuurvisie is het algemene toetsingskader, de handleiding is een nadere uitwerking en verfijning 

daarvan. Ten opzichte van de vorige versie zijn er meer algemene richtlijnen en liggen minder 

zaken concreet vast. De handleiding richt zich niet enkel op het voorkómen van ongewenste 

situaties, maar tevens op het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit. De provincie geeft het algemene 

beleidskader, de gemeente krijgt de ruimte om binnen dat kader goed onderbouwd, eigen ruimtelijk 

beleid te formuleren.  

 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

Utrecht is een gewilde provincie, waar veel mensen graag wonen, werken en recreëren. Om ook in 

de toekomst een prettige leefomgeving te behouden, is actueel ruimtelijk beleid noodzakelijk. 

Provinciale Staten wil daarom in 2012, mede vanwege de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, een 

nieuwe integrale Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) vaststellen. Ter voorbereiding heeft 

de GS eind 2010 een Kadernota Ruimte (KNR) met de hoofdlijnen voor de PRS vastgesteld.  

 

3.4 Gemeentelijk beleid 

 

Structuurvisie 

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

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

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

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

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

liggen voor de ontwikkeling van de gemeente. 

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

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

welke ambities zijn er en wat wil men realiseren. 

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

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

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

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

 

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

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

heldere en krachtige eenheid en op deze basis specifieke locaties invullen en herstructureren. 
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De identiteit van Cothen wordt beschreven als: “een rustig woondorp met een beperkt aantal 

dagelijkse voorzieningen met voldoende draagvlak en een kleinschalig bedrijventerrein.” 

 

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

betreffende de woonvisie, wordt hier verder op ingegaan.  

 

Woonvisie 2004-2007 

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

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

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

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

aantallen onvoldoende om in de lokale woningbehoefte te voorzien. 

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

onderdelen onvoldoende aan op de (toekomstige) vraag: 

− starters kunnen moeilijk aan geschikte huisvesting komen; 

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

woonvormen voor ouderen en zorgvragers. 

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

kern. 

 

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

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

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

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

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

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

van hun woning. 

 

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

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

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

 

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

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

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

en 500 woningen voor de gehele gemeente Wijk bij Duurstede opgenomen 

 

Kansen voor starters op de woningmarkt 

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

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

Tezamen bieden ze de ruimtelijke en programmatische kaders voor een evenwichtige 

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

beschikking komt aan starters, 30% wordt levensloopbestendig/zorgwoningen voor ouderen en ten 
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behoeve van de doorstroming komt 15% ten goede aan de middel-dure koop en 2-onder-1-kap 

woningen. 

 

Wonen in de Structuurvisie 

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

gemeente.  Daarin wordt in deel 2, het Integraal Maatschappelijk Programma, ingegaan op de 

opgave van de gemeente tot 2020. Naast de in de nota 'kansen voor starters op de woningmarkt' 

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

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

uitbreiding).  

 

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

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

eens 670 woningen. 

 

Milieubeleidsplan 2010-2014 

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

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

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

periode 2010-2014. 

 

De gemeente zet zich voornamelijk in op de volgende pijlers: 

1. biodiversiteit, groen en natuur 

2. water 

3. klimaat en energie 

4. duurzaam bouwen 

5. duurzaam inkopen 

6. communicatie. 

 

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

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

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

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

 

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

door waar mogelijk hemelwater af te koppelen van de riolering. Hierdoor ontlast de gemeente het 

rioleringssysteem, voorkomt zij schadelijke overstorten en gaat zij verdroging tegen. In hoofdstuk 

4.8 wordt verder ingegaan het onderwerp water. 

 

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

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

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

gemeentelijke organisatie in 2011 klimaatneutraal te laten zijn. In 2035 moet dat gelden voor de 
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gehele gemeente. Hiertoe wil de gemeente onder andere energiezuiniger bouwen. Aan nieuwbouw 

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

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

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

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

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

 

Het gebiedsgericht milieubeleid is een instrument voor milieuinbreng in nieuwe ruimtelijke 

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

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

leidend. Voor de woonkern Cothen, en daarmee het plangebied aan de Ossenwaard, geldt het 

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

 

Conclusie 

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

uitwerking van het plan zal het in het milieubeleidsplan gestelde ambitieniveau worden 

meegenomen. 
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HOOFDSTUK 4: MILIEUASPECTEN 

 

4.1 Inleiding 

Door de beschrijving van de bestaande situatie van het plangebied, het benoemen van de van 

toepassing zijnde beleidskaders en de verbeelding van de toekomstige ontwikkelingen, is een basis 

gelegd voor het toekennen van bestemmingen. Daarbij dient echter rekening gehouden te worden 

met milieuaspecten. Enerzijds dient te worden nagegaan hoe de bodemkwaliteit en ecologische- en 

archeologische aspecten zich verhouden tot de voorgenomen ontwikkelingen. Anderzijds moet 

worden onderzocht welke milieueffecten te verwachten zijn in verband met de nieuwe plannen. Het 

gaat dan met name om bodemgesteldheid, geluidsaspecten, externe veiligheid en luchtkwaliteit. 

Voor de beschrijving van de milieuaspecten wordt gebruik gemaakt van verschillende 

onderzoeksrapporten, waarbij afbeeldingen en passages uit die onderzoeken worden aangehaald 

of geciteerd. 

 

4.2 Bodem 

Een verontreinigde bodem kan zorgen voor gezondheidsproblemen en tast de kwaliteit van het 

natuurlijk leefmilieu aan. Daarom is het belangrijk om bij ruimtelijke plannen de bodemkwaliteit mee 

te nemen in de overwegingen. De Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit bodemkwaliteit en de 

Woningwet stellen grenzen aan de aanvaardbaarheid van verontreinigingen. Indien bij planvorming 

blijkt dat (ernstige) verontreinigingen in het plangebied aanwezig zijn, wordt op basis van de aard 

en omvang van de verontreiniging én de aard van de ruimtelijke plannen beoordeeld welke 

gevolgen dit heeft. 

 

Door CSO adviesbureau is een verkennend bodemonderzoek
1
 naar de bodemkwaliteit op de 

locatie uitgevoerd. Uit het uitgevoerde onderzoek is het volgende gebleken: 

 In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan som DDE aanwezig 

 In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aanwezig 

 Voor zowel de bovengrond als de ondergrond geldt dat voldaan wordt aan de klasse 

„Wonen‟ van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) 

 In het grondwater is een licht verhoogde concentratie barium aanwezig 

 Tijdens het veldonderzoek zijn geen waarnemingen gedaan, die wijzen op de 

aanwezigheid van bodemverontreiniging 

 Zintuigelijk is zowel op het maaiveld als in de opgeboorde grond geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen 

 

Het licht verhoogde gehalte aan bestrijdingsmiddelen (zoals som DDE) in de bovengrond zijn niet 

ongewoon in de regio. De licht verhoogde concentratie barium in het grondwater is waarschijnlijk 

een van nature voorkomend verschijnsel en wordt niet beschouwd als een verontreiniging. Bij 

bodemonderzoeken in de regio Wijk bij Duurstede worden vaker licht verhoogde concentraties in 

het grondwater aangetroffen.  

                                                           
1
 Verkennend bodemonderzoek, locatie Ossenwaard ongenummerd (nabij 5) te Cothen, projectcode 10L479; CSO 

Adviesbureau; 28 december 2010 

tb_NL.IMRO.0352.bpcotossenwaard-or01_Bodem.pdf
tb_NL.IMRO.0352.bpcotossenwaard-or01_Bodem.pdf
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Aangezien de gehalten som DDE slechts licht verhoogd zijn, wordt een aanvullend onderzoek niet 

noodzakelijk geacht. De aangetoonde lichte verontreinigingen leveren vanuit milieuhygiënisch 

oogpunt geen belemmeringen op voor de geplande ontwikkeling. 

 

 

4.3 Flora en Fauna 

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

met de haalbaarheid van dit bestemmingsplan moet worden aangetoond dat deze wet de 

bestemmingen die in dit plan zijn opgenomen niet onmogelijk maakt. 

 

Bureau Schenkeveld heeft een Quickscan
2
 naar de flora- en fauna en het natuurbeleid uitgevoerd. 

Op 4 oktober 2010 is het terrein bezocht om alle beschermde planten en dieren, die het plangebied 

en directe omgeving bewonen en gebruiken te inventariseren. Op 7 oktober 2010 zijn vervolgens 

de vleermuizen geïnventariseerd met een batdetector. Aangezien er slechts één onderzoeksronde 

naar vleermuizen heeft plaatsgevonden buiten de geëigende onderzoeksperiode, moet dit veldwerk 

als puur verkennend worden beschouwd. 

 

Naar aanleiding van het onderzoek wordt in de toets geconcludeerd dat het plangebied, voor zover 

met 2 korte veldbezoeken in de herfst is vast te stellen, geen natuurwaarde heeft. De floristische en 

vegetatiekundige waarde is minimaal. 

 

De belangrijkste ecologische gevolgen van het initiatief tot de bouw van de woning hangen samen 

met het bouwrijp maken, inclusief grondverzet, de nieuwbouw en het veranderd gebruik van het 

perceel (wonen i.p.v. landbouw). In de toets wordt geconcludeerd dat het grondverzet, de 

nieuwbouw en het woongebruik geen of nauwelijks ecologische gevolgen hebben. Er worden geen 

verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden. Er hoeft voor de ingreep geen verklaring 

van geen bedenkingen bij het ministerie LNV te worden aangevraagd. 

 

Op basis van de door bureau Schenkeveld uitgevoerde quickscan zijn er met het oog op de flora- 

en fauna geen belemmeringen voor de voorgestelde ontwikkelingen. 

 

4.4 Geluidhinder 

Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan waarbij geluidgevoelige bestemmingen 

worden geprojecteerd binnen geluidszones, moeten de grenswaarden voor 'nieuwe situaties' van 

de Wet Geluidhinder in acht worden genomen 

 

Er is door LBP|Sight een akoestisch onderzoek
3
 uitgevoerd naar de geluidbelasting op de nieuw op 

te richten woning aan de Ossenwaard. Uit berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de gevel 

vanwege het wegverkeer op de Ossenwaard en provinciale weg N229 de voorkeursgrenswaarde 

                                                           
2
 Ossenwaard Cothen, toetsing aan de Flora- en faunawet en het provinciaal natuurbeleid; bureau Schenkeveld; 12 november 

2010 
3
 Woning tussen 3-5 Ossenwaard te Cothen, Akoestisch onderzoek; LBP|Sight; 1 maart 2011 

tb_NL.IMRO.0352.bpcotossenwaard-or01_Natuur.pdf
tb_NL.IMRO.0352.bpcotossenwaard-or01_Natuur.pdf
tb_NL.IMRO.0352.bpcotossenwaard-or01_Akoestisch.pdf
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van 48 dB niet overschrijdt. De geluidbelasting vanwege de Ossenwaard bedraagt slechts 30 dB, 

terwijl de geluidbelasting als gevolg van de N229 ten hoogste 43 dB bedraagt.  

 

Conform het Milieubeleidsplan 2010-2014 van de gemeente Wijk bij Duurstede dient elke wijk te 

voldoen aan een bepaalde „gewenste‟ ambitiekwaliteit. Deze wordt gedefinieerd als het 

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

plaatse van de gevels van woningen. Uitgaande van een zelfde ambitiekwaliteit van 43 dB als voor 

het plan de Kamp, betekent dat de woning aan de Ossenwaard hieraan voldoet. 

 

Op grond van het bouwbesluit worden er eisen gesteld aan de geluidwering van gevels. De 

minimaal vereiste karakteristieke geluidwering bedraagt in dit geval ten hoogste 22 dB. Voor 

voldoende geluidwering zullen aanvullende geluidwerende voorzieningen in de voorgevel nodig 

zijn. 

 

4.5 Luchtkwaliteit 

De kwaliteit van de buitenlucht moet voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld in titel 5.2 van 

de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). De normen zijn gebaseerd op de Europese Richtlijn 

luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit wordt getoetst aan de hand van grenswaarden voor een aantal 

luchtverontreinigende stoffen.  

Getoetst moet worden of het project “Niet In Betekenende Mate” bijdraagt aan de 

luchtverontreiniging. Dit zijn projecten die de luchtkwaliteit niet 'in betekenende mate' verslechteren. 

Deze projecten worden niet meer beoordeeld op luchtkwaliteit. Ze zijn namelijk zo klein dat ze geen 

wezenlijke invloed hebben op de luchtkwaliteit. Draagt een klein project niet of nauwelijks bij aan 

luchtverontreiniging, dan is er geen belemmering. Om te voldoen aan het stempel “Niet In 

Betekenende Mate” moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. 

 < 500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg 

 < 33.333 m
2
 bruto vloeroppervlakte bij minimaal 1 ontsluitingsweg 

Aangezien het project voorziet in slechts één woning, kan geconcludeerd worden dat het project 

“Niet In Betekenende Mate” bijdraagt aan de luchtverontreiniging.  

 

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

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

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

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

Aangezien de voorgestelde ontwikkeling ook 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan een 

verslechtering van de luchtkwaliteit, vormt de luchtkwaliteit geen belemmering. 
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4.6 Externe veiligheid 

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

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

stoffen en de hoeveelheid die wordt gebruikt. Het gaat bij het externe veiligheidsbeleid om het 

beschermen van personen of groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen of gevaarlijke 

omstandigheden.   

Met het oog op de externe veiligheid ter plaatse van de locatie is de risicokaart van de provincie 

Utrecht bestudeerd. Hieruit blijkt dat de locatie niet binnen een zonering inzake de externe 

veiligheid is gelegen. De dichtst bijzijnde objecten in het kader van de externe veiligheid zijn de 

transportroute over de provinciale weg N229 en het LPG-tankstation.  

 

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

heeft aangegeven dat hierover nauwelijks vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De 

bepalende risicocontour bedraagt derhalve 0 meter. Binnen een afstand van 200 meter kan nieuwe 

bebouwing bijdragen aan het groepsrisico. De locatie ligt op ca. 400 meter van de N229. Gezien de 

afstand en de enkele woning, draagt het plan niet wezenlijk bij tot een stijging van het groepsrisico
4
. 

 

Het perceel aan de Ossenwaard ligt op ruim 500 meter van het LPG-vulpunt en daarmee ruim 

buiten de risicocontour van 150 meter. 

 

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft in haar milieubeleidsplan opgenomen dat de basisambitie is 

om ook naar de10-8 risicocontour wordt gekeken. Van het LPG-tankstation zijn geen 10-8 

risicocontouren bekend. Van een tankstation met een LPG-doorzet van 500 m3 per jaar en de 

bijbehorende risico's zijn wel gegevens bekend. Hieruit valt af te leiden dat bij een doorzet van 

1.500 m3 per jaar de 10-8 risicocontour niet groter is dan 300 meter. Gezien de afstand tot het 

plangebied van ruim 500 meter, wordt ook voldaan aan deze afstand. 

 

4.7 Bedrijvigheid 

Door middel van de Wet milieubeheer wordt milieuhinder in woonsituaties zoveel mogelijk 

voorkomen. Alle bedrijven en instellingen die in potentie hinder zouden kunnen veroorzaken 

moeten een vergunning hebben in het kader van de Wet milieubeheer. In aanvulling op de 

milieuvergunningen worden er in voorkomende gevallen ook afstanden vastgelegd tussen bedrijven 

en woonbuurten (woningen). Deze afstanden zijn naast de factoren aard en omvang van het bedrijf 

mede afhankelijk van de omgeving. Voor een rustige woonomgeving gelden andere afstanden 

(strengere eisen) dan voor andere gebieden, zoals drukke woonwijken, gemengde gebieden en 

landelijke gebieden. Een overschrijding van de wettelijke norm (qua geluidbelasting, stof, geur en 

gevaar) is echter niet toelaatbaar. Bij vergroting of bij vestiging van een nieuw bedrijf wordt deze 

getoetst aan de hand van de door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeente) 

samengestelde lijst. Bedrijven zijn in de VNG-publicatie ingedeeld in een vijftal categorieën met 

bijbehorende gewenste afstand tot milieugevoelige functies. 

 

                                                           
4
 Ontleend aan onderzoek t.b.v. de ontwikkelingen op het Stookerterrein te Cothen: Ontwikkeling Stookerterrein, Cothen. 

Quickscan externe veiligheid; LPB|Sight; 17 december 2010  

tb_NL.IMRO.0352.bpcotossenwaard-or01_Externeveiligheid.pdf
tb_NL.IMRO.0352.bpcotossenwaard-or01_Externeveiligheid.pdf
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Naast de locatie, tussen de woningen aan de Ossenwaard 5 en 7, is een bedrijfshal gesitueerd. Op 

basis van het vigerende bestemmingsplan „Buitengebied‟ heeft dit perceel een agrarische 

bestemming.  

In 2004 is door Akoestisch buro Tideman een akoestisch onderzoek
5
 uitgevoerd naar de 

geluidsbelasting in de omgeving als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Voor de woning aan de 

Ossenwaard nummer 5 zijn voor 2 meetpunten de volgende geluisbelastingen bepaald: 

1. Dagperiode 46,1 dB(A)   Avondperiode 37,9 dB(A)  Nachtperiode 34,9 dB(A) 

2. Dagperiode 48 dB(A)   Avondperiode 38,6 dB(A)  Nachtperiode 35,6 dB(A) 

 

Ten opzichte van deze woning is de nieuw te realiseren woning op het perceel tussen 3 en 5 op 

een grotere afstand gelegen. Ook is een groot deel van de geluidsbronnen inmiddels niet meer 

aanwezig. Het terrein wordt thans alleen gebruikt voor droge opslag. Sinds de verplaatsing 

van het bedrijf naar Tiel mogen geen bedrijfsactiviteiten meer plaatsvinden anders als 

gekoppeld aan de huidige eigenaar de heer G.Vernooy. Op grond van de milieumelding 

uit 2007 is er nog wel een werkplaats, waarvoor een milieuzone van 50 meter geldt. Op 

basis van het akoestisch onderzoek kan echter worden geconcludeerd dat het 

geluidsniveau ter plaatse van de nieuw te realiseren woning de streefwaarde van 45 

dB(A) niet te boven gaat. 

 

 

4.8 Watertoets 

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

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

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

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

te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en evenwichtig in beschouwing 

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

Indien het niet mogelijk is nadelige effecten op de waterhuishouding te voorkomen, is compensatie 

van de effecten nodig. Compensatie van eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding 

dient binnen het plangebied plaats te vinden. Zo nodig kan de grens van het plangebied worden 

aangepast. Indien dit op grote bezwaren stuit, is compensatie elders in het watersysteem vereist. 

 

Het plan bestaat uit de realisatie van één woning. Voor wat betreft de vuilwaterafvoer zal worden 

aangesloten op de bestaande riolering. Het hemelwater zal daarentegen op eigen terrein worden 

afgevoerd. 

 

Het voorgestelde plan is voorgelegd aan het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). 

In de brief van 1 februari 2011 adviseert zij positief over het plan. Het voldoet aan de belangrijkste 

minimale voorwaarde van het hoogheemraadschap, het standstill beginsel. Dit houdt in dat het plan 

niet voor een verslechtering van de waterhuishouding mag zorgen. De toename van het verhard 

oppervlak bedraagt minder dan 500 m2 en het hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd. 

                                                           
5
 locatie Ossenwaard te Cothen, akoestisch onderzoek in het kader van de Wet Milieubeheer; Akoestisch buro Tideman; 7 mei 

2004 

tb_NL.IMRO.0352.bpcotossenwaard-or01_Bedrijvigheid.pdf
tb_NL.IMRO.0352.bpcotossenwaard-or01_Bedrijvigheid.pdf
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Het hoogheemraadschap verzoekt betrokken te blijven bij het vervolgproces. 

 

4.9 Archeologie 

Om de archeologische waarde van het plangebied te kunnen bepalen is door Vestigia BV 

Archeologie & Cultuurhistorie een inventariserend archeologisch veldonderzoek
6
 uitgevoerd. 

 

Op basis van het bureauonderzoek had het plangebied een hoge verwachting voor het aantreffen 

van archeologische indicatoren. Gezien bekende archeologische waarden in de omgeving is deze 

verwachting met name voor sporen uit de Romeinse tijd t/m de Late Middeleeuwen. Specifiek 

konden binnen het plangebied ook resten van de Romeinse Limesweg en een laatmiddeleeuwse 

bewoningslaag worden verwacht. 

Bij het karterend onderzoek zijn kronkelwaardafzettingen van de Kromme Rijn aangetroffen, welke 

in theorie een geschikte locatie voor bewoning hebben gevormd vanaf de Romeinse tijd. In geen 

van de boormonsters zijn echter sporen van de Limesweg, een middeleeuwse bewoningslaag, of 

andere archeologische indicatoren aangetroffen. De verwachting kan daarom na het karterende 

booronderzoek naar beneden worden bijgesteld. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten adviseert Vestigia BV Archeologie en Cultuurhistorie 

daarom geen nader onderzoek en ziet zij geen bezwaar in de voortgang van het bouwplan. 

Aangezien nooit is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een „toevalsvondst‟ wordt 

gedaan, is het wel wenselijk de uitvoerder te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk 

melding te doen bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 

 

  

                                                           
6
 Woningbouw aan de Ossenwaard te Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede – ruimtelijk advies op basis van archeologisch 

bureau- en karterend booronderzoek rapportnr. V854; Vestigia BV Archeologie en Cultuurhistorie; 18 februari 2011 

tb_NL.IMRO.0352.bpcotossenwaard-or01_Archeologie.pdf
tb_NL.IMRO.0352.bpcotossenwaard-or01_Archeologie.pdf
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HOOFDSTUK 5: JURIDISCHE ASPECTEN 

 

 

5.1 Planmethodiek 

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Het 

bestemmingsplan krijgt in deze wet, meer dan voorheen, het primaat als hét RO-instrument bij 

uitstek en is daarmee in betekenis toegenomen. Tegelijkertijd is de procedure van totstandkoming 

van het bestemmingsplan verkort, waardoor de mogelijkheden voor een slagvaardiger RO-beleid 

worden versterkt.  

Behalve de inhoudelijke veranderingen brengt de wet ook de verplichting mee om digitale 

bestemmingsplannen te maken, d.w.z. plannen die via electronische weg (bijv. internet) kunnen 

worden geraadpleegd en uitgewisseld. In verband met de digitaliseringsverplichting zijn landelijke 

RO-standaarden (2008) ontwikkeld. Het voorliggende bestemmingsplan is overeenkomstig deze 

standaarden opgesteld.  

 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden en 

is opnieuw een ingrijpende modernisering van regelgeving gericht op de fysieke leefomgeving 

doorgevoerd. Een groot aantal vergunningen en toestemmingen is gebundeld in de Wabo.  

Voorheen in de Wro geregelde ontheffingsmogelijkheden vallen nu onder de Wabo. Hierdoor is de 

terminologie veranderd en worden de afwijkingsbesluiten aangeduid als omgevingsvergunning.   

Ook het begrip bouwvergunning is vervallen en vervangen door omgevingsvergunning.  

 

De Wro onderscheidt voor het bestemmingsplan 2 hoofdvormen, die overigens beide in één plan 

kunnen voorkomen.  

Een gedetailleerde planvorm die de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden concreet vastlegt. Bij 

deze methodiek kunnen aanvragen direct worden getoetst aan het bestemmingsplan. Binnenplan-

se afwijkingsmogelijkheden maken, indien nodig, een flexibele toepassing van het 

bestemmingsplan mogelijk. Het gemeentebestuur kan op basis van concrete ontwikkelingen een 

specifieke afweging maken omtrent eventuele medewerking.  

Daarnaast kan worden gekozen voor een globale planvorm, waarbij de bestemming in hoofdlijnen 

wordt beschreven en via latere uitwerkingsplannen de concrete invulling wordt bepaald. Deze 

planvorm is vooral geschikt voor (her-)ontwikkelingsgebieden waarvan de exacte invulling ten tijde 

van het opstellen van het bestemmingsplan nog niet bekend is. Toetsing van aanvragen vindt 

plaats op basis van een latere uitwerking van de globale bestemming. 

 

In het voorliggende bestemmingsplan is gekozen voor een gedetailleerde planvorm. Gelet op de 

afmetingen van het plangebied en het bekend zijn van de stedenbouwkundige 

uitgangspunten/randvoorwaarden is dit de meest voor de hand liggende planvorm. Het 

bestemmingsplan is daarmee een geschikt instrument om de beoogde ruimtelijke ontwikkeling 

zonder verdere juridisch-planologische procedures mogelijk te maken en in later stadium te 

beheren. 

Het plangebied ligt binnen het buitengebied van de gemeente. In de regels is daarom zoveel 

mogelijk aangesloten bij de systematiek van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied. 
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5.2 Stedenbouwkundige opzet 

Een beschrijving van de stedenbouwkundige situatie is terug te vinden in hoofdstuk 2. 

 

 

5.3 Bestemmingsregeling 

Het plan bestaat uit een verbeelding (plankaart) en regels. Samen vormen deze het juridisch 

bindende deel van het bestemmingsplan. Beide documenten zijn volgens de hiervoor bedoelde 

RO-standaarden opgesteld. Dit betekent een vaste indeling en volgorde van de regels als geheel 

en een opzet van de artikelen volgens de voorgeschreven opbouw. De plankaart en de regels 

moeten in samenhang worden gelezen.  

 

VERBEELDING 

Overeenkomstig de methodiek in het bestemmingsplan voor het buitengebied geldt voor de locatie 

Ossenwaard 3-5 de bestemming Wonen. Omdat volgens deze methodiek alle stedenbouwkundige 

randvoorwaarden voor bebouwing en inrichting van de woonkavel in de regels worden beschreven 

is op de verbeelding alleen het bestemmingsplan voor Wonen aangegeven.  

 

REGELS 

De regels zijn opgesteld met inachtneming van de eerder genoemde landelijke standaarden. 

Daarnaast is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de regels voor het bestemmingsplan voor het 

buitengebied.  

 

De regels zijn opgebouwd uit 4 hoofdstukken, te weten: 

1. Inleidende regels 

2.  Bestemmingsregels 

3. Algemene regels 

4.  Overgangs- en slotregels.  

 

Hoofdstuk 1 bevat 2 artikelen, die beide bedoeld zijn om duidelijkheid te verschaffen over de 

toepassing van het bestemmingsplan.  

 

Begrippen  (artikel 1) 

In dit artikel worden de belangrijkste begrippen nader omschreven.  

 

Wijze van meten  (artikel 2) 

Deze bepaling geeft aan hoe in het plan vermelde afmetingen moeten worden bepaald. Om 

uniformiteit in de wijze van meten in bestemmingsplannen te bereiken is gebruik gemaakt van de 

standaardformuleringen uit de RO-standaarden 2008.  

 

Hoofdstuk 2 bevat de juridische regeling van de in het bestemmingsplan voorkomende 

bestemming. Ter toelichting op de voorkomende bestemmingen wordt het volgende opgemerkt. 
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Wonen (artikel 3) 

Deze bestemming vormt de basis voor de beoogde bouw van een vrijstaande woning.  

In de bouwregels is bepaald binnen welke randvoorwaarden een woning, bijgebouwen en aan- en 

uitbouwen alsmede een onoverdekt zwembad zijn toegestaan.  

Binnen de bestemming is 1 woning toegestaan met een goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4 

en 10 meter. Bijgebouwen mogen een oppervlakte van 50 m
2
 beslaan. Vrijstelling is mogelijk voor 

tot 75 m
2
 bij uitoefening van een aan huis verbonden beroep. De woning dient op 6 tot 8 meter uit 

de voorerfgrens te worden gesitueerd, terwijl de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 2 

meter bedraagt. De maximum goot- en bouwhoogte voor bijgebouwen is bepaald op respectievelijk 

3 m en 5,5 m.  Voor een onoverdekt zwembad is de regeling uit het bestemmingsplan voor het 

buitengebied opgenomen. Verder zijn de relevante algemene bebouwingsbepalingen van het 

bestemmingsplan Buitengebied overgenomen. 

In de specifieke gebruiksregels is een bepaling opgenomen die er op toeziet dat op het eigen 

perceel tenminste 2 parkeerplaatsen aanwezig zullen zijn. 

 

Hoofdstuk 3 geeft algemene regels die op meerdere bestemmingen in het plan van toepassing 

zijn.  

 

Antidubbeltelbepaling  (artikel 4) 

De zgn. antidubbeltelbepaling (verplichte regel) beoogt misbruik van regels te voorkomen. Met 

name gaat het om situaties waarin onbedoeld herhaald gebruik van ontheffingsregels dreigt plaats 

te vinden. 

 

Algemene bouwregels (artikel 5)  

Dit artikel bevat bouwregels die bij de toepassing van het bestemmingsplan in acht genomen 

moeten worden. Dit zijn regels die in veel bestemmingsplannen standaard worden opgenomen. 

De regels hebben betrekking op het bouwen overeenkomstig de Wet geluidhinder en het 

ondergronds bouwen. 

 

Algemene gebruiksregels (artikel 6) 

Het is verboden gronden en opstallen te gebruiken in strijd met de bepalingen van het 

bestemmingsplan. Dit is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

Dit artikel is bedoeld om expliciet aan te geven dat gebruik van gebouwen als seksinrichting en het 

gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning als strijdig gebruik worden gezien.  

 

Hoofdstuk 4 regelt het overgangsrecht. 

 

Overgangsrecht (artikel 7)  

Deze bepaling bevat de overgangsregeling voor het bouwen en voor het gebruik (verplichte regel). 

 

Slotregel (artikel 8) 

Tot slot wordt in dit artikel de naam vastgelegd waarmee het bestemmingsplan kan worden 

aangehaald.  
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HOOFDSTUK 6: UITVOERBAARHEID 

 

 

6.1 Inspraak 

Op de locatie aan de Ossenwaard is sprake van de bouw van een woning met bijgebouw. Omdat 

het een relatief kleine ruimtelijke ontwikkeling betreft is de inspraakprocedure overgeslagen en 

meteen het ontwerp ter visie gelegd. Het plan heeft van 4 augustus 2011 tot 15 september 2011 

voor een periode van 6 weken ter visie gelegen op het gemeentehuis. Gedurende deze periode 

was er voor een ieder de gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. Gedurende de ter 

visielegging zijn er geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

6.2 Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro 

In het kader van het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is 

het bestemmingsplan toegezonden aan verschillende organisaties en instanties. Hen is gevraagd 

te reageren op het bestemmingsplan. 

 

De volgende partijen hebben gereageerd:  

1. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; 

2. Provincie Utrecht; 

3. VROM-inspectie 

Geen van de partijen heeft bezwaren geuit tegen het bestemmingsplan. 

 

 

6.3 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De voorgestelde ontwikkeling wordt uitgevoerd door de familie Vernooy. Daarbij wordt er vanuit 

gegaan dat de kosten van het project in ieder geval worden opgebracht door de baten. 

Met de gemeente Wijk bij Duurstede zal een planschadeovereenkomst worden getekend. Hierin zal 

worden bepaald dat de familie Vernooy eventuele verzoeken tot planschade ingevolge artikel 6.1 

van de Wet ruimtelijke ordening voor zijn rekening neemt. 


