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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 
 
Het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede heeft behoefte aan extra ruimte. Het Revius 
Lyceum is groeiende en is bezig met uitbreiding van de school met een Havo bovenbouw. 
Daarnaast wil het Revius de nieuwbouw gebruiken om het eigen onderwijsconcept 
steviger neer te zetten. De nieuwbouw wordt afgestemd op een leerlingenprognose van 
circa 950 leerlingen. 
 
Om die reden is begonnen met een accommodatieproject gericht op de realisatie van een 
multifunctionele accommodatie voortgezet onderwijs (MFA VO), met daar binnen naast 
onderwijs ook culturele en welzijnsvoorzieningen. In 2005 is door een interne 
gemeentelijke werkgroep de Locatiestudie Onderwijs- en Welzijnsvoorzieningen 
afgerond, waarbij het ging om een locatie voor genoemde MFA VO. De locatie naast De 
Geer II werd in dit onderzoek genoemd als een potentiële locatie. In de loop der tijd zijn 
de plannen veranderd, onder andere vanwege ontwikkelingen met betrekking tot de 
inhoud van de multifunctionele accommodatie. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleidt dat er 
een accommodatie voor voortgezet onderwijs gezocht werd, zonder verdere 
voorzieningen. 
 
Door de gemeenteraad is onderliggende locatie aangewezen als ontwikkellocatie voor het 
nieuwe Revius Lyceum. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan (Bestemmingsplan De 
Geer 1994, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 27-6-1995, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten d.d. 10-10-1995) maakt de bouw van een school niet mogelijk. Om 
de nieuwbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. 
 
Het voorliggende bestemmingsplan biedt het juridische toetsingskader (bouwtitel) voor 
de nieuwbouw van het Revius.  
 
  



Bestemmingsplan De Geer II, Onderwijs 05-06-2009 5 

Afb. 1: Situering plangebied ten opzichte 
van Wijk bij Duurstede 

1.2. Situering en begrenzing plangebied 
 
Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van Wijk bij Duurstede. Aan de westzijde 
van het gebied ligt de woonwijk De Geer. Op onderstaande kaartbeelden is de locatie van 
het plangebied aangegeven. 

 
 
  
 
 
 
 

 
De begrenzingen van het plangebied zijn als volgt: 

- aan de west- en noordzijde, de groene singel; 
- aan de oostzijde, de Graaf van Lynden van Sandenburgweg; 
- aan de zuidzijde, de Remus. 

 

1.3. Leeswijzer 
 
De toelichting behorende bij het bestemmingsplan geeft in hoofdstuk 2 de beschrijving 
van de bestaande situatie weer. In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar de bouwplannen, 
waarbij de projectbeschrijving, de ontsluiting en het onderdeel verkeer/parkeren aan bod 
komen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op het gemeentelijke en provinciale 
beleidskader. 
 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de milieuaspecten die bij een dergelijke planvorming 
een rol spelen, waaronder de volgende aspecten: 

- geluid; 
- milieuzonering; 
- externe veiligheid; 
- archeologie; 
- bodem; 
- flora en fauna; 
- water; 
- kabels en leidingen. 

Hoofdstuk 6 gaat in op de systematiek van de planregels en de beschrijving per 
bestemming. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 7, wordt de uitvoerbaarheid van het 
plan beschreven, waarbij aandacht is voor de maatschappelijke en de financiële 
uitvoerbaarheid. 
 
  

Afb. 2: Situering plangebied; ingezoomd 
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Afb. 3: Zicht op de Reviuslocatie vanaf de Remus 

2. Huidige situatie 
 
 
Het huidig gebruik van het plangebied bestaat grotendeels uit een groene open ruimte 
met de bestemming ‘agrarische doeleinden, tevens terrein van archeologische betekenis’. 
Deze ruimte wordt aan de noord- en westzijde omsloten door een groensingel. Het 
zuidoostelijke deel van het plangebied wordt gevormd door een groenstrook langs de 
Remus, welke een breed en groen profiel heeft. Binnen deze strook langs de Remus is 
een Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) aanwezig. Verder zijn er binnen het plangebied 
geen opstallen aanwezig.  
 

 
 
 
 

 

 

 

Ten oosten van het plangebied is fietsenhandel en autobedrijf Beyer gelegen, ten zuiden 
ligt aan de overzijde van de Remus en de parallelweg Birkastraat de woonwijk De Heul. 
Ten noordwesten van de locatie is op korte termijn een afronding voorzien van de 
woonwijk De Geer. Aan de noordzijde ligt tegen het plangebied aan een woning, aan de 
Graaf van Lynden van Sandenburgweg.  
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3. Bouwplan 
 

3.1. Projectbeschrijving 
 
Het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede is een school voor voorgezet onderwijs voor de 
opleidingen vmbo, Havo en VWO. De vmbo-t-opleiding is volledig, dit geldt in de 
toekomst ook voor de Havo-opleiding. De vwo-opleiding beperkt zich tot de onderbouw. 
Bij het nieuwe schoolgebouw wordt een tweetal gymnastieklokalen gerealiseerd ten 
behoeve van de school.  
 
Het nieuwe Revius biedt plaats aan circa 950 leerlingen. Voor het nieuwe schoolgebouw 
is door het schoolbestuur van het Revius een schoolplan opgesteld, waarin aandacht 
wordt besteed aan de invulling van de onderwijsvisie en het onderwijsconcept. Dit 
schoolplan dient als basis voor de ontwikkeling van het nieuwe Revius Lyceum. Voor de 
ruimtelijke en functionele behoefte van het nieuwe schoolgebouw is door adviesbureau 
Hevo bv een rapport opgesteld1. 
 
Voor het schoolgebouw, de twee gymnastiekzalen, overige voorzieningen en de 
terreinvoorzieningen is circa 8.800 m2 beschikbaar. Onder terreinvoorzieningen worden 
onder andere parkeerplaatsen, schoolplein(en) en een sportveld verstaan. De exacte 
situering van het schoolgebouw met bijbehorende voorzieningen binnen het plangebied 
staat nog niet vast. Bij de situering van het schoolgebouw moet wel rekening gehouden 
worden met de in deze toelichting genoemde milieuzoneringen (zie paragraaf 5.3).  
 
Het nieuwe gebouw huisvest, naast 41 onderwijsruimten, aula’s, overblijfruimten, staf-, 
personeels- en directieruimten en een frontoffice (receptie/conciërgeruimte). Het aantal 
onderwijsruimten is bepaald aan de hand van het huidige lesrooster, het exacte aantal 
kan daarom mogelijkerwijs nog veranderen. De toegestane bouwhoogte is, ingevolge de 
bij dit bestemmingsplan behorende planregels, bepaald op 11 meter. Het maximaal te 
bebouwen oppervlak binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ bedraagt 60 %.  
 

3.2. Ontsluiting 
 
De ontsluiting van het Revius en het parkeerterrein vindt plaats aan de zuidzijde, vanaf 
de Remus. Dit geldt voor zowel het autoverkeer als het fietsverkeer. Het terrein is direct 
vanaf de openbare weg toegankelijk, met een goede aansluiting op langzaam- en 
snelverkeerroutes.  
 

3.3. Verkeer 
 
Om de verkeerskundige gevolgen van de nieuwbouw van het Revius Lyceum in het 
plangebied in beeld te krijgen, is door Grontmij Nederland bv een verkeersonderzoek 
uitgevoerd. Uit dit onderzoek2 komt naar voren dat de verwachting is dat het Revius op 
het gebied van autoverkeer niet voor een grote verkeersproductie zorgt, aangezien bij 
scholen voor voortgezet onderwijs over het algemeen nauwelijks sprake is van 
halen/brengen van scholieren door ouders. Aangezien de gymnastiekzalen uitsluitend 
gebruikt zullen worden door de school, genereren deze ook geen extra 
verkeersaantrekkende werking. De verwachting is dat deze lichte verhoging van de 
verkeersproductie niet tot onacceptabele verkeersintensiteiten leidt op de nabijgelegen 
wegen, met name de Remus. 
 
  

                                          
1 Ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen, Nieuwbouw Revius Lyceum en twee gymnastieklokalen te 
Wijk bij Duurstede, juli 2008, Hevo bv, 2500221. 
2 Verkeersonderzoek en advies De Geer II, januari 2008, Grontmij Nederland bv, 245963. 
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De school levert wel een forse toename van het aantal (brom)fietsbewegingen. De 
verwachting is dat deze toename vanwege de directe aansluiting op de langzaam- en 
snelverkeerroutes geen problemen oplevert. Wel levert dit op gezette tijden extra drukte 
op en langs de Remus. De oversteekbaarheid van de Remus door langzaam verkeer 
momenteel is als goed beoordeeld. Het aantal oversteekbewegingen door fietsers en 
voetgangers als gevolg van de school zal echter toenemen en daarom worden de 
mogelijkheden bekeken om een geaccentueerde (fiets)oversteek op de Remus en het 
kruispunt met de Graaf van Lynden van Sandenburgweg te realiseren. 
 

3.4. Parkeren 
 
Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat parkeren plaatsvindt op eigen terrein. 
Het ruimtelijk en functioneel programma voor het Revius3 komt neer op 41 
onderwijsruimten. Volgens de CROW richtlijnen geldt voor scholen de richtlijn van één 
parkeerplaats per onderwijsruimte, plus twee parkeerplaatsen bovenop het totaal. Voor 
wat betreft het Revius komt dit uit op 43 parkeerplaatsen.  
 
Het genoemde programma geeft aan dat er 50 parkeerplaatsen gerealiseerd gaan 
worden. Daarmee wordt voldaan aan de CROW  richtlijnen. Het aantal van 50 
parkeerplaatsen is vastgelegd in de bestemmingsregels. 
 
 
 
 
 
  

                                          
3 Ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen, Nieuwbouw Revius Lyceum en twee gymnastieklokalen te 
Wijk bij Duurstede, juli 2008, Hevo bv, 2500221. 
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4. Beleidskader 
 

4.1. Provinciaal beleid 
 
Het provinciale beleid van de provincie Utrecht is vastgelegd in het Streekplan 2005-
2015, vastgesteld door Provinciale Staten op 13 december 2004. Dit Streekplan geeft in 
hoofdlijnen het provinciale ruimtelijk beleid weer. Met ingang van 1 juli 2008 (de 
inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening) is het noodzakelijk dat dit 
Streekplan omgezet wordt naar een provinciale structuurvisie, hiervoor is een beleidslijn 
opgesteld. Tot die tijd wordt het Streekplan als richtinggevend provinciaal beleid gezien.  
 
Het plangebied valt binnen de zogeheten rode contour van het Streekplan en is tevens 
opgenomen als stedelijk gebied op de plankaart van het Streekplan. Binnen deze 
contouren wordt niet gestuurd op inhoudelijke functies en daarom levert het Streekplan 
geen beperkingen op ten opzichte van de gewenste nieuwbouw van het Revius. 
Daarnaast is de grond door de provincie Utrecht verkocht aan de gemeente Wijk bij 
Duurstede met het oog op de nieuwbouw van het Revius.  
 

4.2. Gemeentelijk beleid 
 
Het beleid van de gemeente Wijk bij Duurstede met betrekking tot het Revius Lyceum is 
te vinden in de ‘Verkenning Structuurvisie’ (2002). In de ‘Verkenning Structuurvisie’ 
wordt in het hoofdstuk ‘knelpunten en kansen’ aangegeven dat ten gevolge van de forse 
woningbouw in de periode 1975-1990 de gemeente thans een relatief jonge bevolking 
heeft. Om die reden passeert momenteel een ‘groene golf’ de onderwijsfase, waardoor de 
prognose is dat de leerlingenaantallen van het Revius Lyceum de komende jaren gaat 
toenemen.  
 
In de ‘Verkenning Structuurvisie’ wordt aangegeven dat het noodzakelijk is om in te 
spelen op het groeiende aantallen leerlingen door middel van accommodatiebeleid wat er 
op gericht is om de plannen voor nieuwbouw van het Revius vorm te geven. Middels 
voorliggende bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van het Revius mogelijk gemaakt.   
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5. Milieuaspecten 
 

5.1. Geluid 
 
Bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan is het conform de Wet 
geluidhinder (WGH) noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan de akoestische 
situatie indien er geluidsgevoelige functies of infrastructurele maatregelen mogelijk 
worden gemaakt. Mogelijke uitzondering hierop is dat uit een door de gemeenteraad 
vastgestelde geluidsniveaukaart blijkt dat de wegen een dusdanige geluidsbelasting 
hebben dat op 10 m1 vanuit de as van de meest nabij gelegen rijstrook de 
geluidsbelasting maximaal 50 dB(A) bedraagt. Deze wegen kunnen dan 'gedezoneerd' 
worden. Akoestisch onderzoek hiervoor is dan niet noodzakelijk.  
 
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft geen vastgestelde geluidsniveaukaart. Ook voor 
wegen die deel (gaan) uitmaken van een 30 km-gebied geldt dat akoestisch onderzoek 
niet uitgevoerd hoeft te worden. 
 
In dit bestemmingsplan wordt een nieuwe school mogelijk gemaakt. Akoestisch 
onderzoek is noodzakelijk, indien deze ontwikkelingen binnen de wettelijke 
onderzoekszones van wegen vallen. Voor wegen in binnenstedelijk gebied 
geldt een wettelijke onderzoekszone van 200 m1 uit de wegrand, voor wegen in 
buitenstedelijk gebied geldt een onderzoekszone van 250 m1. Door de ligging binnen de 
wettelijke onderzoekszones van de Remus en de Graaf van Lynden van Sandenburgweg 
is akoestisch onderzoek noodzakelijk.  
 
Indien blijkt dat de voorkeursgrenswaarde (voor onderwijsgebouwen vastgesteld op 48 
dB) wordt overschreden, zal er een ontheffing aangevraagd worden. Het college van 
B&W zal een hogere grenswaarde moeten vaststellen. Het ontwerpbesluit hiervoor dient 
gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd te worden. De ontheffing 
dient voor vaststelling van het bestemmingsplan verkregen te zijn. 
 
Door ingenieursbureau Lichtveld Buis & Partners is akoestisch onderzoek verricht. Uit dit 
onderzoek4 blijkt dat in de zin van de Wet geluidhinder geen bezwaren zijn tegen de 
voorgenomen nieuwbouw. De Remus zal uitgevoerd gaan worden als 30 km/u-weg en 
daarom geen belemmeringen opleveren voor de voorgenomen nieuwbouw.  
 

5.2. Luchtkwaliteit 
 
In het kader van de planvorming moet de luchtkwaliteit in en in de nabijheid van het 
plangebied bepaald worden en vervolgens moet aangegeven worden wat de invloed is 
van de realisatie van het plan op de toekomstige luchtkwaliteit ter plaatse. Uit het 
onderzoek luchtkwaliteit5, uitgevoerd door ingenieursbedrijf Aveco de Bondt, blijkt dat de 
geplande onderwijslocatie niet gelegen is aan een provinciale of rijksweg. Dit betekent 
dat er aan het Besluit gevoelige bestemmingen voldaan wordt.  
 
Op basis van het uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek wordt geconcludeerd dat de 
luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de uitvoering van de gewenste nieuwbouw.  
 
  

                                          
4 Notitie Onderwijslocatie Wijk bij Duurstede, Akoestische situatie, 26 februari 2009, Lichtveld Buis & Partners 
BV, V037323aaA0.rsa. 
5 Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan ‘De Geer II’ te Wijk bij Duurstede, februari 2008, Aveco de Bondt, 
07.2011. 
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5.3. Milieuzonering 
 
Door het aanbrengen van een zone tussen bedrijvigheid en gevoelige bestemmingen 
(zoals woningbouw) kan de overlast ten gevolge van bedrijfsactiviteiten zo laag 
mogelijk gehouden worden. Zonering is met name van toepassing bij nieuwbouw 
van woningen en andere gevoelige functies in de directe omgeving van een bedrijf 
en bij vestiging van een nieuw bedrijf in de directe omgeving van gevoelige 
bestemmingen.  
 
Ruimtelijke planvorming kent twee milieuzoneringen, te weten milieuzones vanuit de 
omgeving en milieuzones vanuit de geplande ontwikkeling. De VNG heeft ter indicatie 
richtlijnen opgesteld voor aan te houden zones met betrekken tot bedrijven, vastgelegd 
in de brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’. Deze richtlijnen zijn niet bindend, hiervan 
kan gemotiveerd worden afgeweken. 
 

5.3.1. Milieuzones vanuit de omgeving 
De locatie ligt aan de noordoostelijke kant van Wijk bij Duurstede, omsloten door 
(geplande) woningen en een garagebedrijf. Het garagebedrijf (Garage Beyer, Graaf van 
Lynden van Sandenburgweg 1) heeft een geluidscontour van 30 meter en een 
geurcontour van 10 meter. De geluidscontour beslaat een klein oppervlak van het 
plangebied en levert daarmee beperkingen op ten opzichte van de bouw van de school. 
De contour is weergegeven op de belemmeringenkaart op de volgende pagina.  
 
Ten noorden van het plangebied, aan de overzijde van de Graaf van Lynden van 
Sandenburgweg, is een transformator gesitueerd. Deze transformator levert een 
milieuzonering op van 50 meter. De afstand van de transformator tot het plangebied is 
voldoende. De transformator levert daarmee geen beperkingen op voor de ontwikkeling 
van de school. 
 
De geplande, bij de school behorende, gymnastiekzalen zijn geen geluidgevoelige 
bestemmingen volgens de Wet geluidhinder en kunnen daarom binnen de geluidscontour 
van garage Beijer gerealiseerd worden. Hierbij moet echt wel gelet worden op de 
hieronder beschreven milieuzone van gymnastiekzalen.  
 

5.3.2. Milieuzones van de geplande ontwikkeling 
Voor scholen geeft de brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ alleen een zone aan voor 
geluid en wel 30 meter ten opzichte van een rustige woonwijk. Deze zone moet ten 
opzichte van de woning aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg 1a in acht worden 
genomen. Hetzelfde geldt voor het parkeerterrein bij de school, waarvoor de brochure 
“Bedrijven en Milieuzonering” een zone aangeeft van 30 meter voor geluid en 10 meter 
voor geur, en de gymnastiekzalen, waarvoor een geluidscontour aangegeven wordt van 
30 meter.  
 
De contour is weergegeven op de belemmeringenkaart op de volgende pagina. Deze 
zones leveren in beperkte mate beperkingen op ten opzichte van de situering van de 
school met bijbehorende  en gymnastiekzalen.  
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5.4. Externe veiligheid 
 
Een school is een kwetsbaar object in het kader van het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi). Op basis van het Bevi gelden afstanden tussen risicovolle bedrijven 
en kwetsbare objecten. In de directe omgeving van de nieuwe school zijn geen risicovolle 
inrichtingen gelegen.  
 
Naast risicovolle bedrijven moet tevens rekening gehouden worden met het transport 
van gevaarlijke stoffen over de weg. Uit het raadsbesluit van 16 september 2008, 
nummer 249, met betrekking tot de Routering Gevaarlijke Stoffen blijkt dat op de wegen 
nabij het plangebied geen transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.  
 
Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het aspect externe veiligheid geen 
belemmering vormt voor de nieuwbouw van het Revius.  
 

5.5. Archeologie 
 
Voor het plangebied is door onderzoeks- en adviesbureau Bouwhistorie, Archeologie, 
Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd. Uit dit onderzoek6 is gebleken dat het plangebied deel uitmaakt van een 
terrein van hoge archeologische waarde, met een grote kans op het aantreffen van 
bewoningssporen uit verschillende perioden. Om die reden is vervolgonderzoek 
aanbevolen, bestaande uit twee delen. Allereerst wordt een gecombineerd onderzoek 
aanbevolen, bestaande uit groundtracer (grondradar) en een booronderzoek. Op grond 
van de resultaten van dit gecombineerde onderzoek kan het daarop volgende 
proefsleuvenonderzoek effectiever gepland worden.  
 
Het vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden in de vorm van een booronderzoek, 
uitgevoerd door ArcheoPro. Uit de resultaten van het concept rapport7 komt naar voren 
dat rekening gehouden moet worden met archeologische resten uit verschillende 
perioden. Om de daadwerkelijke archeologische betekenis en eventuele 
behoudenswaardigheid te bepalen, is een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk. Dit 
onderzoek moet uitgevoerd worden door een daartoe gecertificeerd archeologisch 
onderzoeksbureau, volgens een speciaal daartoe op te stellen Pakket van Eisen (PvE). 
Vooruitlopend op het proefsleuvenonderzoek wordt een dubbelbestemming archeologie 
opgenomen ten behoeve van de bescherming van mogelijk aanwezige archeologische 
waarden. Ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan is het 
proefsleuvenonderzoek gestart.  
 

5.6. Bodem 
 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is een beoordeling van de haalbaarheid 
verplicht. Het bodemonderzoek, en dan met name onderzoek naar de bodemkwaliteit, 
maakt onderdeel uit van deze afweging. Wettelijk is bepaald dat een 
bouwvergunningsplichtig bouwwerk niet mag worden gebouwd op een zodanig  
verontreinigd terrein, dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de 
gebruikers of het milieu.  
 
  

                                          
6 Plangebied De Geer II te Wijk bij Duurstede (Gemeente Wijk bij Duurstede), Archeologisch Bureauonderzoek, 
januari 2008, BAAC bv, V07.0433. 
7 De Geer II, Wijk bij Duurstede, Gemeente Wijk bij Duurstede, Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); 
karterend booronderzoek, juni 2008, ArcheoPro, Nr. 830. 



Bestemmingsplan De Geer II, Onderwijs 05-06-2009 14 

Ten tijde van de verkoop van de grond door de provincie Utrecht aan de gemeente Wijk 
bij Duurstede is door adviesbureau Geofox-Lexmond bv een bodemonderzoek verricht. 
Uit dit onderzoek8 is gebleken dat bij het chemisch onderzoek licht verhoogde gehalten 
aan kwik en koper aangetoond zijn. Op basis hiervan bestaat geen reden om nader 
onderzoek uit te voeren. Het terreindeel is vanuit milieuhygienisch oogpunt geschikt voor 
het voorgenomen gebruik.  
 

5.7. Flora en fauna 
 
Het plangebied betreft een groene, open ruimte aan de rand van Wijk bij Duurstede. 
Gezien de voorgenomen ontwikkelingen is het noodzakelijk om een verkennend 
onderzoek uit te voeren voor wat betreft de aanwezige flora en fauna, een zogeheten 
quickscan. Er is door bSR ecologisch advies een quickscan uitgevoerd voor het gehele 
plangebied De Geer II, met daarbij in begrepen de locatie voor het Revius.  
 
Uit de quickscan9 is gebleken dat binnen de grenzen van het onderzoeksgebied, buiten 
beschermde broedvogels, geen aanwijzingen gevonden zijn voor het voorkomen van door 
de Flora- en faunawet beschermde soorten. Broedvogels zijn te allen tijde beschermd, 
werkzaamheden die broedende vogels zouden verstoren of het broedgebied wegnemen 
dienen buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden.  
 
Het broedseizoen is globaal tussen 1 maart en half augustus. Indien de werkzaamheden 
buiten het broedseizoen plaatsvinden, hoeft er geen ontheffing aangevraagd te worden. 
 

5.8. Water 
 
In het kader van de voorgenomen ontwikkelingen met betrekking tot het Revius Lyceum, 
is door ingenieursbedrijf Aveco de Bondt een watertoets uitgevoerd voor het plangebied. 
Een watertoets geeft aan wat de gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de 
waterhuishouding in het betreffende gebied. Daarnaast is het doel van een watertoets te 
komen tot een vroegtijdige afstemming met de waterbeheerder over de inpassing van 
het waterbeleid. In het onderzoek wordt gekeken naar het beleidskader, van landelijk 
niveau tot op gemeentelijk niveau, de huidige situatie en de toekomstige situatie. De 
uitgevoerde watertoets10 is van toepassing op het gehele plangebied voor De Geer II en 
de locatie voor het Revius Lyceum. In deze toelichting is de waterparagraaf uit de 
watertoets opgenomen.  

5.8.1. Beleidskader 
 
Landelijk en Europees beleid 
Het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer staat landelijk in de 
belangstelling. Het landelijk waterbeleid is beschreven in de Vierde Nota 
Waterhuishouding (ministerie van V&W), de Startovereenkomst ´Waterbeleid 21e eeuw´ 
(WB21) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). De Kaderrichtlijn Water (KRW) 
is het Europees waterbeleid. De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. 
Basisprincipes van het nationaal (WB21) en Europees (KRW) beleid zijn: "meer ruimte 
voor water", "voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd" en 
“standstill situatie: géén verdere achteruitgang in de huidige (2000) chemische en 
ecologische waterkwaliteit”. Dit heeft geresulteerd in de twee drietrapsstrategieën voor: 

• waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren); 
• waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 

 
 

                                          
8 Verkennend bodemonderzoek Wijk bij Duurstede, april 2007, Adviesbureau Geofox-Lexmond bv, nr. 3431. 
9 Notitie quickscan De Geer II, juni 2008, bSR ecologisch advies, 0430. 
10 Watertoets, De Geer II te Wijk bij Duurstede, september 2008, Ingenieursbureau Aveco de Bondt, 072000. 
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Provinciaal en regionaal beleid 
Op provinciaal en regionaal niveau is het waterbeleid beschreven in het 
Waterhuishoudingsplan (Provincie Utrecht) en door de waterbeheerder, 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in het Waterbeheersplan. Het beleid van de 
Provincie Utrecht is er op gericht om geen permanente kunstmatige ingrepen in de 
grondwaterstand toe te staan. Bij ondergrondse of halfverdiepte bouw betekent dit dat er 
geen bemaling is toegestaan om grondwateroverlast te voorkomen. Hier dient bij het 
ontwerp rekening mee te worden gehouden in vorm van waterdichte constructies. 
 
De waterbeheerder heeft het bovenregionale oppervlaktewater beleid vertaald naar 
regionale richtlijnen, normen en vergunningsvoorschriften. Toename van verhard 
oppervlak dient gecompenseerd te worden door het realiseren van voldoende extra 
waterberging. Ten aanzien van het afkoppelen van verhardoppervlak van het riool heeft 
het waterschap een afkoppelbeslisboom opgesteld. Indien het regenwater van de daken 
naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd, of in de bodem geïnfiltreerd wordt mag er 
geen gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen, zoals koper, lood en zink, voor 
dak- gevelbekleding en goten.  
 
Gemeentelijk beleid 
De gemeente Wijk bij Duurstede is bezig met het opstellen van een Waterplan. Dit vindt 
plaats in samenwerking met HDSR, Vitens en de Provincie Utrecht. Het doel van het 
opstellen van het waterplan is: ‘Het specifiek voor de gemeente Wijk bij Duurstede 
opstellen van een door gemeente- en waterschapsbestuur gezamenlijk opgestelde en 
vast te stellen integrale meerjarenvisie met een uitvoeringsprogramma’. Het resultaat is 
vastgesteld beleid ten aanzien van: 
 

1. De visie wanneer het watersysteem op orde te hebben. Op de lange termijn in 
2030 vanuit de Nota Ruimte, op middellange termijn in 2015 vanuit de Europese 
Kaderrichtlijn Water; 

2. Het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.  
 
De gemeente heeft in de  randvoorwaarden voor De Geer II als uitgangspunt opgenomen 
dat het verhard oppervlak wordt afgekoppeld en het regenwater geïnfiltreerd wordt. 

5.8.2. Waterhuishoudkundige situatie 
Ten oosten van het gebied stroomt de Kromme Rijn. Deze rivier is belangrijk voor de 
aan- en afvoer van water uit de omgeving. In het plangebied komen een aantal greppels 
voor en langs de Graaf van Lynden van Sandenburgweg ligt een wegsloot. Bij HDSR zijn 
gegevens opgevraagd over het bestaande oppervlaktewatersysteem. Het plangebied ligt 
in het peilvak met streefpeil +2,38 m NAP. Het bestaande maaiveldniveau in het gebied 
ligt op + 4,2 m NAP tot + 4,8 m NAP. Het plangebied grenst in het noordwesten aan 
twee andere peilgebieden. In de Geer I is een vast waterpeil van +2,95 m NAP en ten 
noorden van de Geerweg is een peilvak met ZP/WP +3,70 / +3,53 m NAP. 
 
Het grondwater is aangetroffen op een diepte van circa 2,0 m onder maaiveld. De bodem 
bestaat uit een afsluitende kleilaag. Hieronder bevindt zich een watervoerend pakket. De 
dikte van de kleilaag varieert tussen de 1,0 en 2,2 m. Het grondwaterniveau bevindt zich 
op veel locaties circa 0,5 meter onder de onderkant van de kleilaag. 

5.8.3. Toekomstige situatie 
Door de ontwikkeling neemt het verhard oppervlak toe. In de nieuwe situatie wordt 
invulling gegeven aan de trits vasthouden, bergen en afvoeren. Er is er voor gekozen 
geen oppervlaktewater aan te brengen, maar uit te gaan van infiltratie en berging in 
wadi’s. Aanleiding voor deze keuze is de hoge ligging van het maaiveld ten opzichte van 
het oppervlaktewaterpeil en grondwaterniveau. De wadi langs de zuidelijke rand van het 
plangebied worden als diepe wadi uitgevoerd en vormt een groene watergang die het 
merendeel van het jaar droog staat. Omdat neerslag die valt op de wegen via de 
bodempassage van de wadi infiltreert, zijn er geen andere zuiverende voorzieningen in 
het regenwatersysteem nodig. 
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Voor het toetsen van de bergingscapaciteit van de wadi zijn berekeningen uitgevoerd op 
basis van neerslagreeksen en –krommen die onder andere zijn aangeleverd door HDSR. 
Hierbij is getoetst aan de situatie met een herhalingstijd van 10 jaar en 100 jaar. Op 
basis van de toetsingsresultaten kan gesteld worden dat het systeem van wadi’s voldoet 
aan de bergingseisen. 
 
De wadi voert het merendeel van de neerslag via infiltratie af naar de bodem. Om 
infiltratie via de wadi’s mogelijk te maken dient de bestaande afdekkende kleilaag 
doorbroken te worden. Daarnaast wordt ook een gedeelte, conform de afvoernorm van 
1,5 l/s/ha, afgevoerd naar het watersysteem van HDSR. Hiervoor dient een verbinding te 
zijn met het gebied ten oosten van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg en dient de  
wadi doormiddel van een leiding met de diepe wadi’s in De Geer II in verbinding te staan. 
 
Op circa 3 km ten noordwesten van Wijk bij Duurstede bevindt zich het pompstation 
Cothen ten behoeve van drinkwaterproductie. Het plangebied ligt niet in een gebied 
waarin op basis van de grondwaterwinning voor drinkwaterproductie beperkingen worden 
opgelegd. 
 
In het plangebied komen geen waterkeringen voor. De ontwikkeling heeft daardoor ook 
geen negatief effect op de veiligheid. Ten aanzien van de afvoer van huishoudelijk 
afvalwater, het DWA, dient de toename van het aantal woningen afgestemd te worden 
met HDSR, die als beheerder van de RWZI voldoende zuiveringscapaciteit moet hebben. 
Het gemeentelijk rioolgemaal dient voldoende capaciteit te hebben voor de uitbreiding 
met ten minste 250 woningen en een school voor 1000 leerlingen. 
 
Wadi’s maken geen onderdeel uit van het oppervlaktewatersysteem en derhalve komen 
zij ook niet onder het beheer van de waterbeheerder HDSR. De wadi’s kunnen wel 
toegekend worden aan het gemeentelijk regenwatersysteem. De gemeente wordt  
daardoor beheerder en heeft ook de toekomstige onderhoudsplicht. 
 
Een checklist voor de watertoets bestemd voor de waterbeheerder HDSR is ingevuld. De 
checklist en deze concept waterparagraaf is voor een wateradvies aan HDSR voorgelegd. 
De reactie is in het bestemmingsplan verwerkt (hoofdstuk 7, maatschappelijke 
uitvoerbaarheid). 
 

5.9. Kabels en leidingen 
 
Binnen het plangebied zijn kabels en leidingen aanwezig. Op de afbeelding op de 
volgende bladzijde zijn de aanwezige kabels en leidingen te zien. Op de locatie waar het 
nieuwe Revius Lyceum gebouwd geprojecteerd is, zijn geen kabels of leidingen aanwezig. 
Onder het fietspad en de naastgelegen groenstrook echter wel. Aangezien het fietspad 
niet verplaatst wordt, leveren de aanwezige kabels geen belemmeringen op.  
 
Voor de aan te houden veiligheidsafstanden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
in de omgeving van bestaande gastransportleidingen diende voorheen de richtlijn 
van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, getiteld: 
"Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen" onder kenmerk DGMH/B 
nr. 0104004 van 26 november 1984, aangehouden te worden.  
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Het Ministerie van VROM is heeft echter het externe veiligheidsbeleid rondom 
aardgasleidingen vernieuwd. Hier zijn veiligheidsafstanden uit voortgekomen die afwijken 
van de circulaire uit 1984. Teneinde te kunnen anticiperen op dit nieuwe externe 
veiligheidsbeleid heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat de gemeenten en 
provincies per brief van 2 februari 2005 (kenmerk DGG/V-05/000698/VL) verzocht het 
RIVM te raadplegen voor de aan te houden veiligheidsafstanden. Binnen en in de 
nabijheid van het plangebied zijn geen aardgasleidingen gelegen die vallen onder 
genoemd externe veiligheidsbeleid. Vanuit dit oogpunt zijn  er geen belemmeringen voor 
de voorgenomen ontwikkelingen.  
 
Voor wat betreft de groenstrook is van belang dat bij de aanleg van de gewenste wadi 
rekening gehouden wordt met de aanwezige kabels en leidingen. Aangezien een 
eventuele verplaatsing van de aanwezige kabels hoge kosten met zich meebrengt, is het 
van belang dat in het ontwerp van de groenstrook ruimte blijft voor genoemde kabels. 
De ruimte die noodzakelijk is voor dergelijke kabels bedraagt 1 meter aan weerszijden 
ten behoeve van onderhoud en reparaties.  
 

 
 
 

Afb. 5: Kabels en leidingen 
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6. Juridische vormgeving 
 

6.1. Systematiek van de planregels 
 
Het gemeentebestuur staat een flexibele, eenvoudige en betrouwbare wijze van 
bestemmen voor. Binnen dat kader is gekozen voor een gedetailleerd bestemmingsplan, 
waarin zo min mogelijk ontheffings- en wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen. Ter 
bevordering van de flexibiliteit van het nieuwe bestemmingsplan, is de ruimte gezocht in 
ruime bebouwingsregels in combinatie met de plankaart.  
 
Leeswijzer bij de planregels 
 
De indeling is als volgt: 
Hoofdstuk 1: ‘Inleidende regels’ omvat twee artikelen; een artikel met een aantal 
noodzakelijke begripsomschrijvingen en een artikel, dat de wijze van meten regelt.  
 
Hoofdstuk 2: ‘ Bestemmingsregels’ kan per artikel de volgende aspecten bevatten: 

 een omschrijving van de doeleinden van de bestemming; 
 voorkomende medebestemmingen; 
 de bouwregels: regels omtrent hoogte, percentage bebouwd etc.; 
 specifieke gebruiksregels: bepalingen ten opzichte van gebruiksregels en strijdig 

gebruik. 
 
Hoofdstuk 3: ‘Algemene regels’ bevat o.a. bepalingen betrekking hebbende op: 

 de anti-dubbeltelregel; 
 algemene gebruiks-, ontheffings- wijzigings- en procedureregels met betrekking 

tot het gebruik van gronden en bouwwerken. 
 
Hoofdstuk 4: ‘Overgangs- en slotregels’: 

 het overgangsrecht; 
 de slotbepaling. 

 
In de volgende paragraaf volgt een beschrijving van de verschillende 
bestemmingsregelingen.  
 

6.2. Beschrijving per bestemming 
 
Groen 
De gronden op de plankaart aangewezen voor ‘Groen’ zijn bestemd voor structuur 
bepalend groen. Behalve beplanting is een jongeren ontmoetingsplaats en een in- en 
uitrit aan de zuidzijde van het perceel toegestaan. Ter plaatse van de aanduiding 
‘waterberging’ is een waterberging toegestaan. Onder de bestemming worden ook 
bijbehorende elementen zoals voet- en fietspaden en speeltoestellen toegestaan. De 
bouwmogelijkheden, zowel qua oppervlak als qua hoogte, zijn hier beperkt (zie 
planregels).  
 
Maatschappelijk 
Binnen de bestemming ‘maatschappelijk’ is enkel onderwijs toegestaan. Daarnaast zijn 
bijbehorende voorzieningen als gymnastiekzalen, sportvoorzieningen en pleinen 
toegestaan. De bouwmogelijkheden voor gebouwen zijn vastgelegd op de plankaart, 
hierop staat het bebouwingspercentage en de maximale bouwhoogte weergegeven. De 
bouwmogelijkheden voor bebouwing, geen gebouwen zijnde, zijn beperkt (zie 
planregels).  
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De bestemming kent één specifieke gebruiksregel. Voor de als ‘maatschappelijk’ 
bestemde grond geldt dat ten behoeve van het onderwijs minimaal 50 parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd. 
 
Verkeer – Verblijfsgebied 
De gronden met de bestemming ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ zijn bestemd voor de aanleg 
en instandhouding van voet- en fietspaden met een functie voor verblijf en verkeer met 
de daarbij behorende groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen en straatmeubilair. Voor 
wat betreft de bouwmogelijkheden wordt verwezen naar de bouwregels van het 
betreffende artikel. 
 
Waarde – Archeologie 
De bestemming ‘Waarde – Archeologie’ betreft een dubbelbestemming ten behoeve van 
de bescherming en het behoud van eventueel voorkomende archeologische waarden op 
en / of in de aangewezen gronden. De gronden bestemd als ‘Waarde  - Archeologie’ zijn 
mede bestemd voor de andere daar voorkomende bestemmingen. In afwijking van het 
bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mogen de gronden 
aangewezen als ‘Waarde – Archeologie’ niet worden bebouwd. Daarnaast is een 
aanlegvergunningstelsel opgenomen, evenals een wijzigingsbevoegdheid.  
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7. Uitvoerbaarheid 
 

7.1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

7.1.1. Inspraak 
Nadat Burgemeester en Wethouders het ontwerp bestemmingsplan akkoord bevonden 
hebben, vindt vooroverleg plaats met verschillende instanties en wordt gestart met de 
wettelijke procedure door middel van terinzagelegging. Het bestemmingsplan wordt niet 
onderworpen aan inspraak.  
 
In het voortraject zijn de omwonenden regelmatig betrokken bij de ontwikkeling van de 
nieuwbouwwijk De Geer II en de Reviuslocatie. Daarnaast is de meedenkgroep van De 
Geer II voortdurend geïnformeerd over de stand van zaken en de ontwikkelingen rond de 
besluitvorming met betrekking tot het Revius. 
 

7.1.2. Wettelijk vooroverleg 
In de voorbereidingsfase moeten, ingevolge artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening, 
Burgemeester en Wethouders waar nodig vooroverleg plegen met de provinciale 
planologische dienst, de inspecteur voor de ruimtelijke ordening en met eventuele andere 
diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het 
plan in het geding zijn. Overleg met het betrokken waterschapsbestuur is zonder meer 
verplicht. 
 
Alle instanties die ingevolge het bovenstaande in kennis gesteld moeten worden, hebben 
gedurende de voorbereidingsfase het ontwerp bestemmingsplan toegezonden gekregen. 
Drie instanties hebben het ontwerp bestemmingsplan “De Geer II, Onderwijs” 
toegezonden gekregen, te weten de VROM-Inspectie, provincie Utrecht en 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Door de VROM-Inspectie is geen gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van een reactie. In deze paragraaf worden 
de reacties kort weergegeven. Tevens wordt aangegeven hoe de reacties in het plan 
verwerkt zullen worden. 
 

1. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GL Houten 
 
Reactie 

1. Het Hoogheemraadschap adviseert positief over het plan. Het voldoet aan het 
‘standstillbeginsel’. Het bergen en infiltreren van het regenwater in de bodem en 
in de wadi, leidt tot de conclusie dat aan het ‘standstillbeginsel’ wordt voldaan; 

2. Verzocht wordt om het definitieve bestemmingsplan nadat deze is vastgesteld. 
Ook wordt gevraagd verder betrokken te blijven worden bij de uitwerking van de 
Geer II. 

 
Beantwoording 

1. De gemeente neemt kennis van de reactie; 
2. De gemeente zegt het Hoogheemraadschap toe tezijnertijd het definitieve 

bestemmingsplan toe te sturen. De planvoorbereiding voor de Geer II loopt 
ondertussen volop. Vanzelfsprekend zullen de gemeente het Hoogheemraadschap 
betrekken in dat vervolgproces alsmede bij het voorbereiden van het 
bestemmingsplan voor de woonwijk. 

 
Conclusie 
De reactie geeft geen aanleiding tot wijzigingen aan het ontwerp bestemmingsplan. 
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2. Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 
 
Reactie 

1. Geconstateerd wordt dat het plan geen strijdigheden bevat met het provinciaal 
belang; 

2. Vooralsnog wordt blijkens de plantoelichting voldoende rekening gehouden met de 
mogelijke archeologische waarden. Bij vaststelling van het bestemmingsplan dient 
in het bestemmingsplan, als er sprake is van een behoudenswaardige vindplaats, 
de bescherming van die locatie gewaarborgd te zijn. Dat kan door middel van 
adequate planvoorschriften danwel het opgraven van de waarden. Er wordt geen 
aanleiding gezien zienswijzen tegen het plan in te dienen. 

 
Beantwoording 

1. De gemeente neemt kennis van de provinciale reactie; 
2. Voor het gehele plangebied van de Geer II en de scholenlocatie wordt op 

afzienbare termijn (vermoedelijk binnen enkele weken) een archeologisch bureau 
geselecteerd, dat onderzoek gaat doen naar de archeologische waarden ter 
plaatse. Over de wijze van onderzoeken, het maken van proefsleuven en het PvE, 
is inmiddels overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar. De locaties van de 
proefsleuven en de diepte ervan zijn ook gekozen. Er zijn voldoende financiële 
middelen vrijgemaakt om het onderzoek te financieren. 
Vooruitlopend op het proefsleuvenonderzoek wordt een dubbelbestemming 
archeologie opgenomen ter bescherming van mogelijk voorkomende 
archeologische waarden. Vanzelfsprekend zal er ook bij het verlenen van de 
bouwvergunning, rechtstreeks aan de wet- en regelgeving rondom 
Monumentenzorg getoetst worden. 
 

Conclusie 
De provinciale reactie leidt tot het aanpassen van de toelichting het bestemmingsplan. 
Deze zal worden geactualiseerd door middel van de toevoeging van de 
dubbelbestemming archeologie. 
 

7.1.3. Zienswijzen 
Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is ingevolge artikel 3.8.1 Wet ruimtelijke 
ordening de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Algemene wet 
bestuursrecht, van toepassing. Dat betekent dat ruimtelijke plannen (o.a. 
bestemmingsplannen) worden voorbereid met toepassing van deze procedure. 
Belanghebbenden hebben conform de genoemde Uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) de mogelijkheid 
gekregen om in de ontwerpfase zienswijzen in te dienen. Hiervoor heeft het ontwerp 
bestemmingsplan “De Geer II, Onderwijs” met ingang van 2 april 2009 tot en met 13 mei 
2009 ter visie gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend op het 
ontwerp bestemmingsplan. 
 

7.1.4. Overige (ambtshalve) aanpassingen ten opzichte van het ontwerp 
bestemmingsplan “De Geer II, Onderwijs” 

 
Gewijzigde planregels 
1. Na artikel 5 ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ is een artikel toegevoegd, ‘Waarde – 

Archeologie’. Deze waarde is toegevoegd ter bescherming en behoud van eventueel 
aanwezige archeologische waarden op en / of in de aangewezen gronden.  

2. Ingevolge de toevoeging van het artikel ‘Waarde  - Archeologie’ zijn de artikelen 6 
tot en met 12 in nummering doorgeschoven. Deze artikelen zijn nu genummerd 7 tot 
en met 13. 
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Gewijzigde plantoelichting 
1. Paragraaf 5.1 voorlopige schets schoolgebouw geeft aan dat de school niet binnen de 

geluidscontour van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg en de Remus ligt. Een 
aantal geluidgevoelige functies is aan de Remus geprojecteerd en ligt binnen de 48 
dB contour, onderzoek is niet noodzakelijk aangezien de Remus een 30 km/u weg zal 
worden.  

2. Paragraaf 5.5 archeologie is geactualiseerd met de toevoeging dat vooruitlopend op 
het archeologische proefsleuvenonderzoek een dubbelbestemming archeologie in het 
bestemmingsplan wordt opgenomen. 

 
Voorts zijn er een aantal redactionele aanpassingen doorgevoerd.  
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7.2. Financiële uitvoerbaarheid 
 
Het voorliggende plan is ontwikkelingsgericht. De gemeente maakt kosten voor de 
verwerving en het bouwrijp maken van het terrein. De gemeenteraad heeft hiervoor 
middelen beschikbaar gesteld (besluit 30 oktober 2007 en besluit 8 juli 2008). Bouw- en 
inrichtingskosten van het terrein zijn voor rekening van het Revius. 
 
In afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening is geregeld dat de gemeente een 
exploitatieplan moet opstellen bij ruimtelijke planvorming. Op grond van artikel 6.12 lid 2 
van dezelfde wet kan de gemeenteraad besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. 
Voor onderliggend plan wordt door de gemeenteraad geen exploitatieplan vastgesteld, 
aangezien de gemeente de volledige grondpositie heeft binnen het plangebied.  




