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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

Aanleiding voor het opstellen van voorliggend bestemmingsplan ‘Aan de Oude Haven’ is het voornemen van de 
gemeente Wijk bij Duurstede om een nieuwe kleinschalige woningbouwontwikkeling mogelijk te maken op het 
(huidige) Van Zoestterrein ter hoogte van Singel 49. Deze locatie is in de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 
aangewezen als transformatiegebied; zowel wat betreft functie als inrichting zal het gebied een transformatie 
ondergaan.  

Op onderhavige planlocatie ligt nu nog een bedrijfsbestemming. De transformatie betreft de realisatie van 4 twee 
onder een kapwoningen en 2 geschakelde appartementengebouwen met elk 5 appartementen Aan de Oude 
Haven en de herbestemming van een woonboerderij op het terrein. Voorliggend bestemmingsplan heeft tot doel 
de geplande woningbouwontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken.  

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied ligt aan De Singel, direct ten noorden van de binnenstad van Wijk bij Duurstede, tussen de weg 
Langs de Rijn en een bestaand appartementengebouw. De locatie ligt aan de dijk aan de noordrand van de 
binnenstad. Voor de exacte plangrens zie de verbeelding (plankaart). 

 

Figuur 1: Ligging en begrenzing plangebied (plangebied globaal rood omcirkeld) (bron: Google) 
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1.3 Geldende bestemmingsplan(nen) 
Ter plaatse van het plangebied vormt momenteel het vigerende bestemmingsplan ‘Woongebieden’ van de 
gemeente Wijk bij Duurstede het juridisch-planologische kader. Dit plan is vastgesteld op 12 april 2011. Het 
bestemmingsplan ‘Woongebieden’ is een conserverend bestemmingsplan. Voorliggend bestemmingsplan ‘Aan de 
Oude Haven’ omvat het gehele gebied met huidige bestemming Bedrijf en zal voor deze gronden het huidige 
bestemmingsplan vervangen.    

 

Figuur 2: Uitsnede plankaart Woongebieden; plangebied is onderdeel paarse vlak (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

1.4 Leeswijzer 
De toelichting van het bestemmingsplan 'Aan de Oude Haven' bestaat uit de volgende hoofdstukken: 
 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied. De historische ontwikkeling, de belangrijkste 
karakteristieken van de bestaande ruimtelijke situatie staan daarbij centraal. Daarnaast zal in dit hoofdstuk ook de 
toekomstige situatie worden beschreven aan de hand van de gewenste ontwikkelingen die door middel van 
voorliggend bestemmingsplan juridisch-planologisch mogelijk worden gemaakt. 
 
Om te kunnen toetsen of de gewenste toekomstige situatie past binnen het beleidskader, zullen de 
ontwikkelingen in hoofdstuk 3 worden getoetst aan het relevante beleid van de verschillende overheden. 
 
De uitvoerbaarheidaspecten die gerelateerd zijn aan de geplande ontwikkelingen komen aan bod in hoofdstuk 4. 
Wanneer er onderzoek naar bepaalde milieuaspecten is uitgevoerd, zullen de resultaten van deze onderzoeken 
in hoofdstuk 4 worden opgenomen. De volledige onderzoeken zullen dan worden opgenomen in de bijlagen bij 
deze toelichting. 
 
Hoofdstuk 5 behandelt de juridische planopzet. Hierin worden de gewenste ontwikkelingen vertaald in een 
juridisch-planologische regeling. Daarmee vormt dit hoofdstuk een toelichting op de regels. 
 
Vervolgens komen in hoofdstuk 6 de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan aan bod. 
Onder het laatste vallen inspraak en overleg naar aanleiding van het voorontwerpplan alsmede de behandeling 
van de ingekomen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan.  
 
Bij dit bestemmingsplan behoren verder de regels en de verbeelding. Beide zijn opgenomen in het tweede deel 
van dit bestemmingsplan. De regels en de digitale verbeelding zijn het juridisch bindende gedeelte van het 
bestemmingsplan. 
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2 PLANBESCHRIJVING 

2.1 Historie 

Het onbedijkte rivierengebied was al in de Bronstijd bewoond. In de Romeinse tijd werden de stroomruggen 
waarschijnlijk vrij dicht bewoond. De toenmalige Rijn, de huidige Kromme Rijn, vormde de Noordgrens van het 
Romeinse Rijk, de zogenaamde ‘limes’. Langs deze grens lagen grensforten, de ‘castella’. Eén daarvan lag nabij 
Wijk bij Duurstede namelijk ter plaatse van de Rijswijkse Buitenpolder. Aan het begin van de zevende eeuw 
ontstond vlakbij het eerdere Romeinse castellum een nederzetting met een haven. In de achtste en negende 
eeuw groeide de nederzetting langs de linker Kromme Rijnoever en rechter Lekoever uit tot een belangrijke 
handelsplaats met meer dan 1000 inwoners: Dorestad. In de loop van de achtste eeuw begon de rivier naar het 
oosten op te schuiven, een proces dat tot in de twaalfde eeuw duurde, toen de huidige loop werd bereikt. De 
stroming van de Lek werd sterker en verlegde tegelijkertijd zijn loop in meer noordelijke richting. Toen in 863 
Dorestad grotendeels was verwoest door invallen van de Noormannen is de oude stad niet meer herbouwd. 

Tussen de tiende en de dertiende eeuw bestond Wijk bij Duurstede vermoedelijk uit niet meer dan een handvol 
boerderijen en woonhuizen, langs de Volderstraat, die vóór de omwalling Keizerstraat heette. Rond 1300 is men 
begonnen met de aanleg van een omwalling, waarbij de afgedamde Kromme Rijn dienst deed als stadsgracht. De 
toenmalige stad bestond uit niet veel meer dan een Voorstraat (Volderstraat), de Achterstraat en een markt in 
feite een verbreding van de oude landroute via de Voorstraat. Rond 1350 ontstond er langs de Peperstraat-
Oeverstraat een voorstad die binnen een omwalling werd gelegd. Het zuidelijk deel van de binnenstad werd rond 
1440 planmatig aangelegd met de Nieuwpoortstraat (nu Muntstraat) als een nieuwe as vanuit het kasteel. Wijk bij 
Duurstede werd uitgebreid aan de overzijde van de afgedamde Rijn tot aan de Lekdijk. In 1560 waren de meeste 
straten, zoals die nu aanwezig zijn, aangelegd. Tot ongeveer 1935 is het Walplantsoen een haven geweest. De 
naam van dit bestemmingsplan verwijst hiernaar. 

In de 20e eeuw is Wijk bij Duurstede hard gegroeid. De haven is gedempt en deels ingericht als plantsoen en 
deels als parkeerterrein. Nieuwe uitbreidingen van Wijk bij Duurstede zijn vooral aan de west- en noordkant tot 
stand gekomen waardoor de stedelijke ontwikkeling zich excentrisch heeft voltrokken. Aan de noord- en oostzijde 
wordt de begrenzing bepaald door het beloop van de Kromme Rijn. Aan de zuidzijde wordt de sfeer bepaald door 
het kasteelpark en de groene ruimte tussen de bebouwing en de Lekdijk c.q. het Amsterdam-Rijnkanaal. 

2.2 Beschrijving plangebied 

2.2.1 Omgeving plangebied 

Onderhavig plangebied aan de Singel vormt in feite de overgang tussen het noordelijke deel van de historische 
binnenstad en de eerste ‘schil’ van naoorlogse woonwijken rondom de binnenstad. Het noordelijk deel van de 
historische binnenstad maakt deel uit van het kernwinkelgebied, en heeft een gemengd stedelijk gebruik, 
waaronder detailhandel en horeca. De verbinding tussen het kernwinkelgebied en de rivier wordt gevormd door 
de Oeverstraat en heeft onder meer culturele functies.  

De eerste ‘schil’ van naoorlogse woonwijken rondom de binnenstad wordt gevormd door De Noordewaard-zuid, 
De Frankenhof en De Engk. Hier bevindt zich ook de Steenstraat met de nodige gemeentelijke voorzieningen en 
een deel van het kernwinkelgebied van Wijk bij Duurstede. Projecten als de realisatie van het Joliceterrein 
betekenen een belangrijke kwaliteitsverbetering voor deze wijken. Het gebied kent een gefragmenteerde opbouw, 
doordat delen in de loop van de tijd organisch zijn gegroeid (Zandweg, Hoogstraat) en andere delen na de oorlog 
planmatig zijn gebouwd. In zowel functioneel opzicht als uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit is er sprake van 
veroudering of ‘slijtage’ van gebouwen en functies. Dit vraagt plaatselijk om vernieuwing (bron: Structuurvisie Wijk 
bij Duurstede 2020). 

2.2.2 Bebouwing 

Voorgestelde ontwikkeling is bekend onder de naam “Aan de Oude Haven” gelegen langs de Singel. De 
bestaande bebouwing bestaat uit een beeldbepalende boerderij met aangrenzende schuur en een tweetal 
bedrijfshallen met een gezamenlijk oppervlak van circa 497m2 en een hoogte van circa 7m. Het achterste 
gebouw ligt op de erfgrens.   
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Figuur 3: Bestaande bebouwing (rood kader) en directe omgeving (bron: GlobeSpotter) 

 
Achter het terrein zijn recentelijk woningen ontwikkeld, het zogenaamde Joliceterrein dat wordt ontsloten over het 
plangebied. Richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van een deel van het plangebied zijn de binnen het 
plangebied gelegen beeldbepalende boerderij, het naastgelegen appartementengebouw en het achtergelegen 
Joliceterrein. Het appartementengebouw bestaat uit drie bouwlagen en staat samen met de boerderij haaks op de 
Singel. De achterkant van de huidige bebouwing sluit aan op de tuinen van de achtergelegen woningen. De 
woningen in de aansluitende hoek van het Joliceterrein hebben een bouwhoogte van één laag met kap. De 
overige woningen van het  Joliceterrein bestaan uit woningen tot twee lagen met een kap.  
 

 

Figuur 4: V.l.n.r. naastgelegen boerderij en appartementengebouw  en ontsluiting naar achtergelegen Joliceterrein 

2.2.3 Ruimtelijke structuur 

Het plangebied ligt aan de Singel, direct ten noorden van de binnenstad van Wijk bij Duurstede, tussen een 
beeldbepalende boerderij en een appartementengebouw. Komend uit de richting van Amerongen of vanaf het 
pontje is de Singel een belangrijke entree van Wijk bij Duurstede. Het is de belangrijkste ontsluitingsroute aan de 
noordzijde van het centrum en de toegangsweg naar het parkeerterrein aldaar. 
 
De Singel had vroeger een waterkerende functie. De weg ligt daardoor wat hoger dan de maaiveldhoogte in de 
directe omgeving. Het hoogteverschil met de parkeerplaats aan de binnenstadzijde (voorkant) en de zijde van het 
Joliceterrein (achterkant Aan de Oude Haven) bedraagt ongeveer 1,5 meter. 
 
Aan De Singel staat voornamelijk vrijstaande bebouwing met overwegend één of twee bouwlagen met een 
zadelkap of een afgeleide daarvan, al dan niet haaks op De Singel. Uitzondering hierop vormen de twee 
kopgebouwen van de appartementen, met een hoogte van 3 bouwlagen met een flauwe kap. Alle bebouwing is 
georiënteerd op de Singel. Tussen en voor de bebouwing is het nodige groen aanwezig in de vorm van hagen, 
bomen en een enkele voortuin. 

2.2.4 Functionele structuur 

Aan de Oude Haven maakt onderdeel uit van de eerste ‘schil’ van bebouwing rondom de binnenstad. Het 
noordelijk deel van de historische binnenstad maakt deel uit van het kernwinkelgebied en heeft een gemengd 
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stedelijk gebruik met onder andere detailhandel en horeca. Ook de woongebieden, waar Aan de Oude Haven in 
ligt zijn aangemerkt als gemengd gebied, met verschillende functies. In de directe nabijheid van het plangebied 
zijn bijvoorbeeld een pompstation met autoshowroom en een supermarkt gelegen. 
De straten in het gebied kennen een 30 kilometerregime. De Singel vormt de hoofdontsluiting van het gebied. Het 
achtergelegen Joliceterrein wordt nu deels over het plangebied ontsloten. 

2.3 Toekomstige structuur 
Op 1 maart 2011 heeft het college van Wijk bij Duurstede de stedenbouwkundige visie ‘Stedenbouwkundige 
verkenning. Ontwikkeling Van Zoest, Wijk bij Duurstede.’ voor het gebied vastgesteld. Hierin zijn het programma 
en de randvoorwaarden voor onderhavige ontwikkeling opgenomen. Hieronder zijn de belangrijkste 
uitgangspunten uit deze stedenbouwkundige visie opgenomen. 

2.3.1 Programma en uitgangspunten 

Het plangebied bestaat uit een boerderij met schuur en in onbruik geraakte bedrijfshallen. De boerderij en de 
schuur blijven bij de nieuwbouwontwikkeling behouden (de boerderij wordt herbestemd met de functie Wonen en 
de schuur blijft geschikt voor kleinschalige bedrijvigheid – categorie I). De gemeente houdt er rekening mee dat in 
de toekomst deze functie, conform de structuurvisie (aanduiding als transformatiegebied), mogelijk kan worden 
gewijzigd naar de bestemming wonen. Ter plaatse van de bedrijfshallen, tussen het appartementencomplex en 
de boerderij in, vindt deze transformatie nu al plaats. Hier zal sloop en nieuwbouw plaatsvinden ten behoeve van 
een kleinschalige woningbouwontwikkeling. Deze bestaat uit de realisatie van 2 geschakelde 
appartementengebouwen met elk 5 appartementen langs de Singel en een viertal tweekappers aansluitend op 
het Joliceterrein.  
 
De invulling van de locatie vormt de afronding van het Joliceterrein en brengt tegelijkertijd meer eenheid in de 
bebouwing aan de Singel. Daar het een echte inbreidingslocatie betreft zijn massa, korrel, rooilijn en positionering 
van het geschakelde appartementencomplex en de achterliggende grondgebonden woningen zoveel mogelijk 
afgestemd op eigenschappen van het Joliceterrein en de begeleidende bebouwing aan de Singel.  
 

 

Figuur 5. Randvoorwaarden omgeving 
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2.3.2 Bouwplan Aan de Oude Haven 

 

Figuur 6. Invulling nieuwbouw Aan de Oude Haven 

 

Massa en korrel 

Het appartementencomplex, dat als afronding van het bouwblok Jolice, Langs de Rijn en De Singel gaat 
functioneren wordt als één gebouw uitgevoerd, maar is in haar vormgeving geleed. Het appartementengebouw 
bestaat in wezen uit twee geschakelde volumes, waarvan het ene als hoofdgebouw en het andere als bijgebouw 
kan worden beschouwd (conform de omschrijving in het Stedenbouwkundig advies, Van Zoest terrein van 21 
januari 2011). Wat betreft de korrel voor de geleding is aansluiting gezocht bij de frontbreedte van de 
naastgelegen boerderij. De massa komt overeen met die van de naastgelegen appartementengebouwen. De 
kaprichting is net als bij de panden in de directe omgeving haaks op de Singel. 
 
De starterswoningen, achter op het terrein sluiten met één laag en een kap goed aan bij de massa en korrel van 
de aansluitende bebouwing op het Joliceterrein en de woningen ‘Langs de Rijn’. De overgang in massa tussen de 
starterswoningen en de appartementen binnen het plan is groter en wordt strikt gescheiden door een 
ontsluitingsweg door het gebied.  

 

 

Figuur 7. Vooraanzicht Aan de Oude Haven (vanaf de Singel), Schetsplan SYNarchi 10 Mei 2011 
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Figuur 8. Zijaanzicht Aan de Oude Haven (vanaf de verlengde straat van het Joliceterrein), Schetsplan SYNarchi 10 Mei 2011 

 

Bouwhoogte bebouwing 

Aan de Oude Haven ligt aan de Singel, een oude waterkering die zijn functie verloren heeft. Daardoor kent het 
gebied een hoogteverschil in het maaiveld. Aan de voorzijde van het perceel (zuidzijde, aan de Singel) is het 
terrein ongeveer 1 tot 1,5 meter hoger dan achter op het terrein (noordzijde, aangrenzend aan het Joliceterrein). 
 
De bouwhoogtebepalingen in de regels en in de verbeelding van dit bestemmingsplan zijn uitgedrukt in meters 
vanaf het (maaiveld)peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk. Het (maaiveld)peil van 
een gebouw waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst is gelijk aan de hoogte van de weg ter plaatse 
van die hoofdtoegang. In andere gevallen is het (maaiveld)peil gelijk aan de gemiddelde hoogte van het 
aansluitende maaiveld of het afgewerkte bouwterrein.  
 
Vanwege de hoogteverschillen in het terrein, is hier kort aangegeven hoe deze voor ieder gebouw bepaald is. 
Volgens de definitie van (maaiveld)peil zijn de bouwhoogten van de nieuwbouw (appartementen en tweekappers) 
in de regels en in de verbeelding van dit bestemmingsplan uitgedrukt in meters ten opzichte van het bestaande 
maaiveldpeil aan de achterzijde van het terrein. Zowel de entrees van de woningen als de belangrijkste entree 
van het appartementengebouw (naast de entree van de parkeergarage) bevinden zich op dit niveau. De 
hoogtebepalingen van de boerderij en de bedrijfsruimte zijn uitgedrukt in meters ten opzichte van het 
(maaiveld)peil van de Singel, omdat beide panden vanaf deze zijde ontsloten worden. 

Ontsluitingsstructuur 

In overleg met de gemeente is de verkeersstructuur voor het gebied vastgesteld. Vanwege het beperkte zicht 
komende vanaf de verlengde weg vanaf het Joliceterrein (op de Singel) is de ontsluiting van het gebied 
opgedeeld in een gescheiden inrit en een uitrit. De inrit is tussen de nieuwbouw en het bestaande 
appartementengebouw gesitueerd, de uitrit tussen de nieuwbouw en de bestaande boerderij (zie figuur 8). 

 

 

Figuur 9. Half verdiept parkeren onder het appartementengebouw. 
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Parkeernormering 

Op basis van de brochure 182, Parkeerkencijfers-Basis voor parkeernormering zijn de parkeernormen voor deze 
ontwikkeling bepaald: Voor deze ontwikkeling gelden de kencijfers voor een matig stedelijk gebied in de schil, het 
overloopgebied van het centrum. Aangezien de kentallen in de brochure verouderd zijn (ca. 10 jaar), zijn de 
toegepaste normen in deze tabel (in verband met de groei van het autobezit) over deze periode met1,5% per jaar 
opgehoogd. Afgerond blijken er 28 parkeerplaatsen nodig te zijn. Dit aantal parkeerplaatsen is in het plan 
gerealiseerd. 
 

Type Soort Aantal Kental Norm Aant pp 

A1 midden 6 1.7 2 12 

A1” midden 2 1.7 2 4 

B1 duur 1 1.8 2.1 2.1 

B1” duur 1 1.8 2.1 2.1 

C1 goedkoop 4 1.5 1.8 7.2 

Totaal     27.4 

Tabel 1 parkeernomering 

Parkeergarage 

De parkeergarage dient te voldoen aan NEN 2443. Aandachtspunten daarbij zijn de plaatsing van de kolommen, 
extra ruimte voor het in- en uitdraaien van de parkeerplaatsen tegen de wanden en de inpassing van de 
hellingbaan. 

Inrichting openbare ruimte 

Aan de Oude Haven vormt vanaf de Singel gezien de entree naar het Joliceterrein. Met de uitvoering van het plan 
voor het plangebied Aan de Oude Haven gaan deze twee gebieden in de toekomst in feite als één gebied 
functioneren. Het straatniveau achter op het terrein wordt opgehoogd zodat dit in hoogte aansluit op het 
straatniveau van het Joliceterrein. 
 
De openbare ruimte van het plangebied is zo opgezet dat deze naadloos aansluit op de openbare ruimte van het 
Joliceterrein, zodat dit één vanzelfsprekende openbare ruimte wordt. Het profiel van verlengde straat vanaf het 
Joliceterrein is overgenomen ter plaatse van de starterswoningen. Dit betreft de maatvoering, materialisatie, 
parkeeroplossingen en beplanting. Het voetpad loopt ook ter plaatse van de appartementen door als een logische 
verbinding tussen centrum en het Joliceterrein. 
 
Als onderdeel van de inrichting wordt in ieder geval een ondergrondse vuilcontainer opgenomen. De locatie is in 
het architectonisch ontwerp vastgelegd en wordt in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Voor het plan moet 
nog een definitief inrichtingsplan worden gemaakt. 
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3 BELEID 

3.1 Inleiding 

De doelstelling van dit bestemmingsplan is om de beoogde gebiedsontwikkeling in juridisch-planologisch opzicht 
mogelijk te maken. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt in dit bestemmingsplan inzicht 
gegeven in de wijze waarop het van toepassing zijnde beleid van invloed is op de gebiedsontwikkeling. Het 
bestemmingsplan mag enerzijds immers niet strijdig zijn met relevant beleid en dient anderzijds uitvoering te 
geven aan het beleid van de diverse overheden. 

3.2 Nationaal Beleid 

3.2.1 Nota Ruimte 

Op achtereenvolgens 17 mei 2005 en 17 januari 2006 hebben de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal 
ingestemd met de Nota Ruimte "Ruimte voor ontwikkeling". In deze nota wordt ‘ruimte voor ontwikkeling’ centraal 
gesteld. Het accent verschuift hierdoor van ordening naar ontwikkeling. Het Rijk kiest als ruimtelijke strategie voor 
een bundeling van economie, infrastructuur en verstedelijking.  

In de Nota Ruimte zijn verschillende nationale landschappen aangegeven. Wijk bij Duurstede is grotendeels 
gelegen in nationaal landschap Rivierengebied (zie onderstaande afbeelding).  

 

Figuur 10. Begrenzing nationaal landschap Rivierengebied, gedeelte Kromme Rijn (bron: Streekplanuitwerking Nationale 
Landschappen). 

In de Nota Ruimte zijn voor het Rivierengebied de volgende kernkwaliteiten aangemerkt: 
 

• schaalcontrast van zeer open naar besloten; 

• samenhangend stelsel van rivier - uiterwaard - oeverwal - kom; 

• samenhangend stelsel van hoge stuwwal - flank - kwelzone - oeverwal - rivier; 
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Relatie met bestemmingsplan 

Onderhavige kleinschalige binnenstedelijke ontwikkeling zal geen invloed hebben op de landschappelijke 
waarden van het nationale landschap Rivierengebied aangezien het niet aan het buitengebied grenst.  

3.2.2 Ontwerp AMvB Ruimte 

Met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in juli 2008 is vastgesteld dat iedere overheid naast beleid 
tevens een uitvoeringsinstrument voor dit beleid dient te hebben. De kern van de nieuwe Wro is dat alle 
overheden hun ruimtelijke belangen vóóraf kenbaar maken en aangeven langs welke weg zij die belangen 
denken te realiseren. Rijk en provincies bemoeien zich voortaan uitsluitend met wat daadwerkelijk van nationaal 
respectievelijk van provinciaal belang is. Ook moeten rijk en provincies duidelijk maken of de borging van een 
belang gevolgen heeft voor ruimtelijke besluitvorming door provincies en gemeenten. De Algemene Maatregel 
van Bestuur (AMvB) is een van de uitvoeringsinstrumenten die kunnen worden ingezet om het Rijksbeleid in het 
beleid van lagere overheden te laten implementeren.  

De AMvB Ruimte bevat alle ruimtelijke rijksbelangen uit de eerder uitgebrachte planologische kernbeslissingen 
(PKB’s) en geeft middels regels en plankaarten (juridisch) de mogelijkheid om de rijksbelangen veel directer door 
te laten werken in de ruimtelijke plannen van andere overheden.  

Het ontwerp van de AMvB Ruimte bevat de juridische kaders voor onder meer het bundelen van verstedelijking, 
de rijksbufferzones, nationale landschappen, de ecologische hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire 
terreinen, de mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Hiermee kan bijvoorbeeld precies 
aangegeven worden in welke zones bestemmingsplannen geen bestemmingen mogen bevatten die verdere 
verstedelijking toestaan. Andere beperkende regels zijn opgenomen voor snelwegpanorama’s en voor Nationale 
Landschappen. Dit moet leiden tot snellere besluitvorming en minder bestuurlijke drukte. Bij de AMvB Ruimte zijn 
kaarten van onder andere de rijksbufferzones gevoegd.  

Relatie met het bestemmingsplan 

Onderhavig plangebied heeft een relatie met Titel 3.3 Nationale Landschappen van de ontwerp AMvB ruimte, 
aangezien het plangebied gelegen is binnen nationaal landschap Rivierengebied. Hier zijn echter geen directe 
eisen voor het bestemmingsplan aan gekoppeld. De AMvB Ruimte stelt op dit punt alleen eisen aan het 
provinciale beleid. Via deze weg zal het Rijksbeleid via het provinciale beleid doorwerken in 
bestemmingsplannen.  

3.2.3 Europese Kaderrichtlijn Water 

De Europese Kaderrichtlijn Water beoogt de bescherming van aquatische ecosystemen en het duurzaam gebruik 
van water. Daarvoor wordt de Kaderrichtlijn eerst in landelijke wet- en regelgeving omgezet. Sinds begin 2004 
wordt daar hard aan gewerkt. De Europese Kaderrichtlijn heeft, waar het de gemeente betreft, consequenties 
voor riolering, afkoppelen, toepassing van bouwmaterialen en het ruimtelijke beleid. Er worden ecologische en 
fysisch-chemische doelen geformuleerd die afhankelijk zijn van de functie van een watergang. 

Relatie met het bestemmingsplan 

Hoe met het aspect water in voorliggend bestemmingsplan wordt omgegaan is te lezen in de waterparagraaf in 
hoofdstuk 4. 

3.2.4 Vierde Nota Waterhuishouding 

Het rijksbeleid voor de waterhuishouding staat geformuleerd in de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1999 van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Kernpunten van dit beleid zijn onder andere de versterkte uitvoering van 
integraal waterbeheer en het beheer van stedelijke watersystemen. De regering streeft naar afstemming en 
integratie van het waterbeheer in het landelijk en stedelijk gebied. Gemeenten en waterschappen moeten komen 
tot een gemeenschappelijke visie op het waterbeheer in zowel de bebouwde kom als het buitengebied. De 
regering streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten op de natuurlijke waterbalans van een gebied en de eigen 
waterkwaliteit.  

Het stedelijk watersysteem wordt aangemerkt als belangrijke drager voor stadslandschappen. Hierbij worden aan 
het stedelijk watersysteem ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden toegekend die de basis moeten 
vormen voor een hoogwaardig woon-, werk-, en leefklimaat in de bebouwde kom en de directe leefomgeving. 
Verder wordt er vanuit gegaan dat voor nieuwe gebieden het grootste gedeelte van het regenwater afstromend 
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van verhard oppervlak niet meer wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinrichting, maar wordt geïnfiltreerd 
in de bodem of rechtstreeks wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.  

Relatie met het bestemmingsplan 

Hoe met het aspect water in voorliggend bestemmingsplan wordt omgegaan is te lezen in de waterparagraaf in 
hoofdstuk 4. 

3.2.5 Nieuwe waterwet 

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Een achttal wetten is samengevoegd tot één wet: de 
Waterwet. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang 
tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan 
kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten.  

Naast de Waterwet blijft de Waterschapswet als organieke wet voor de waterschappen bestaan. Een belangrijk 
gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten worden 
gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de Watervergunning, die met een wettelijk vastgesteld 
aanvraagformulier kan worden aangevraagd. 

Relatie met het bestemmingsplan 

Hoe met het aspect water in voorliggend bestemmingsplan wordt omgegaan is te lezen in de waterparagraaf in 
hoofdstuk 4. 

3.2.6 Anders omgaan met water, Waterbeleid voor de 21ste eeuw 

Deze nota is uitgegeven door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De nota heeft als doelstelling een ander 
waterbeleid te realiseren, aangezien het huidige watersysteem voor de toekomst niet op orde is. Door anders om 
te gaan met water moet er geanticipeerd worden op een stijgende zeespiegel een stijgende rivierafvoer, 
bodemdaling en een toename van de neerslag. 

Voor de aanpak van het veiligheidsprobleem en de vermindering van de wateroverlast kiest het kabinet enkele 
hoofdlijnen, waarvan het ‘niet afwentelen van waterhuishoudkundige problemen door het volgen van de 
drietrapsstrategie vasthouden-bergen-afvoeren’ tot een van de belangrijkste hoofdlijnen behoort. 

Water zal, meer dan het nu het geval is, sturend zijn bij de ruimtelijke inrichting en grondgebruik in Nederland. 
Nieuwe ruimtelijke besluiten mogen de problematiek van veiligheid en wateroverlast niet ongemerkt vergroten. Bij 
nieuwe ruimtelijke besluiten moeten de gevolgen voor veiligheid en wateroverlast voortaan expliciet in beeld 
worden gebracht in een aparte paragraaf in de nota van toelichting en onderdeel vormen van de integrale 
afweging. Dit geldt voor alle fasen van de planontwikkeling. 

Relatie met het bestemmingsplan 

Hoe met het aspect water in voorliggend bestemmingsplan wordt omgegaan is te lezen in de waterparagraaf in 
hoofdstuk 4. 

3.3 Provinciaal Beleid 

3.3.1 Structuurvisie 2005-2015 

Op dit moment is de integrale Structuurvisie 2005-2015 van kracht. In deze Structuurvisie (beleidsneutrale 
omzetting van streekplan Utrecht 2005-2015) van de provincie staat de gewenste ontwikkeling in een gebied of 
regio. Met andere woorden: daarin staat wat de provincie graag wil. En hoe zij dat voor elkaar wil krijgen. De 
nieuwe Structuurvisie 2013-2025 is al in voorbereiding. In de Ruimtelijke Structuurvisie Provincie Utrecht zijn rode 
contouren opgenomen rondom Wijk bij Duurstede. De contouren liggen strak om de bestaande (woon)wijken 
heen. Nieuwe bebouwing dient ontwikkeld te worden binnen deze contouren.  

In algemene zin geldt dat ruimtelijke ontwikkelingen binnen nationale landschappen mogelijk zijn, mits de 
kernkwaliteiten van het landschap worden behouden of worden versterkt. Binnen nationale landschappen is 
ruimte voor ten hoogste de eigen bevolkingsgroei (migratiesaldo 0). Later is bij motie bepaald, dat migratiesaldo 0 
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inhoudt dat als er een vertrekoverschot is, dit wel mag worden gecompenseerd, totdat het vertrekoverschot weer 
0 is. 

Relatie met het bestemmingsplan 

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan is aangegeven als “stedelijk gebied” binnen de rode contour. 
De ontwikkeling van ongeveer 14 woningen binnen het stedelijk gebied past binnen de structuurvisie van de 
provincie Utrecht. De ruimtelijke ontwikkeling beoogt een versterking van de stedenbouwkundige structuur van de 
noordrand van het centrum te realiseren. Door een betere aansluiting van functie en bouwmassa bij de bestaande 
lintbebouwing aan de Singel ontstaat een verbetering van de binnenstedelijke ruimtelijke kwaliteit. Zoals in 
paragraaf 3.2.1 reeds is aangegeven zal het plangebied heeft het plangebied door zijn ligging geen directe relatie 
met het nationale landschap Rivierengebied.   

3.3.2 Provinciale verordening  

De provincie heeft de bevoegdheid om provinciale belangen veilig te stellen en te realiseren. Dit gebeurt op 
verschillende manieren. De ‘Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2009’ is daar één van. Hierin 
staan regels waar de gemeente zich bij het maken van bestemmingsplannen aan moet houden. De regels in de 
verordening gelden voor gemeenten en niet rechtstreeks voor burgers.  

Relatie met het bestemmingsplan 

Er zijn twee aspecten van de verordening op onderhavig plangebied van toepassing; stedelijk gebied en culturele 
hoofdstructuur.  

Stedelijk gebied 

Zoals in de vorige paragraaf reeds is aangegeven betreft voorliggend bestemmingsplan een ontwikkeling binnen 
de rode contour van het ‘stedelijk gebied’ (zie onderstaand figuur). 

 

Figuur 11. Rode contour (stedelijk gebied) gemeente Montfoort (bron: Provincie Utrecht) 

In de verordening is aangegeven dat een bestemmingsplan voor een gebied dat is aangeduid als ‘Stedelijk 
gebied’ bestemmingen en regels bevat voor woningbouw op nieuwe uitbreidingslocaties waarbij de volgende 
woningbouwaantallen richtinggevend zijn:  
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Figuur 12. Bijlage woningbouwaantallen (bron: Provincie Utrecht) 

Het plangebied betreft echter geen uitbreidingslocatie maar een kleine inbreidingslocatie. Door middel van een 

functiewijziging en verdichting wordt een aantal woningen gerealiseerd op een perceel dat momenteel een 

bedrijfsbestemming kent. 

 

Culturele hoofdstructuur 

Wat betreft de culturele hoofdstructuur geeft de verordening aan dat er voor onderhavig plangebied rekening moet 

worden gehouden met het veiligstellen van de culturele hoofdstructuur. Hoe in dit bestemmingsplan met  eventuele 

cultuurhistorische en archeologische waarden rekening is gehouden, is te lezen in hoofdstuk 4.  

3.3.3 Waterplan 2010-2015, provincie Utrecht 

Het waterhuishoudingsplan geeft het waterbeleid weer van de provincie Utrecht. Op 23 november 2009 is het 
provinciaal Waterplan 2010-2015, inclusief Deelplan Kaderrichtlijn Water, vastgesteld. 

In dit waterhuishoudingsplan wordt, door middel van een aantal uitgangspunten, het waterbeleid vormgegeven:  

► Een maatschappelijk acceptabel overstromingsrisico. Het risico wordt bepaald door 
waterstanden op de buitenwateren, bodemdaling, occupatie en geïnvesteerd kapitaal. 
Hoogwater zal vaker voorkomen en de rivierafvoer wordt op termijn bemoeilijkt door een 
stijgende zeespiegel. Bodemdaling is een voortgaand proces in het westelijk deel van onze 
provincie en in het Eemland. Bevolkingsomvang en investeringsniveau in onze provincie nemen 
echter nog steeds toe. 

► Omgaan met wateroverlast èn waterschaarste. Meer neerslag zal vallen in hevigere buien. 
Afvoer- en bergingsmogelijkheden in het stedelijke en landelijk gebied worden zwaarder belast. 
Tegelijkertijd vergroten warmere en drogere perioden de vraag naar drink-, irrigatie- en 
koelwater, terwijl juist dan het aanbod onder druk staat. Onze natuurgebieden mogen niet 
verdrogen en moeten soortmigratie als gevolg van klimaatverandering kunnen faciliteren. 

► Een sterkere bijdrage van water aan ons leefklimaat. De behoefte aan vaar- en 
recreatiewater neemt toe. Laat zien dat water de drager is van veel van de Utrechtse 
landschappen. Maak water zichtbaar! 

 
Relatie met het bestemmingsplan 

Hoe met het aspect water in voorliggend bestemmingsplan wordt omgegaan is te lezen in de waterparagraaf in 
hoofdstuk 4. 

3.4 Regionaal beleid 

3.4.1 Inleiding 

In Zuidoost Utrecht werken de gemeenten Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 
Duurstede en Zeist samen in het Bestuurlijk Platform Zuidoost Utrecht (BPZOU). In het Bestuurlijk Platform 
Zuidoost Utrecht hebben de burgemeesters van de betrokken gemeenten zitting.  

3.4.2 Gebiedsvisie Zuidoost-Utrecht 

De gemeenteraden van de betrokken gemeenten hebben in 2010 de Gebiedsvisie Zuidoost Utrecht vastgesteld. 
In deze visie zijn voor de vier pijlers wonen, werken, verkeer en recreatie/toerisme de kansen voor samenwerking 
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verkend. Deze kansen worden door de betrokken gemeenten uitgewerkt in een Meerjarig Uitvoerings Programma 
zodat met ingang van 2011 deze projecten concreet worden uitgevoerd. 

In de inmiddels in concept gereed zijnde Gebiedsvisie Zuidoost-Utrecht wordt de strikte benadering uit het 
streekplan losgelaten en wordt het maximum aantal te realiseren woningen verruimd, ook voor de gemeente Wijk 
bij Duurstede. Aanleiding daar toe is de constatering dat de vraag naar woningen in de provincie groter is dan het 
streekplan mogelijk maakt. Eén van de speerpunten voor verdere uitwerking in deze visie op het wonen in de 
regio Zuidoost Utrecht is het bepalen van de eigen woningbehoefte-ontwikkeling voor de periode 2007 – 2015 – 
2025. De eigen behoefteprognose is feitelijk een migratiesaldo = 0 prognose, waarin de omvang van het vertrek 
gelijk is gesteld aan de omvang van de vestiging. Geboorte- of sterfteoverschotten bepalen in dit type prognose 
hoofdzakelijk of de bevolking toeneemt of afneemt. 

Ontwikkeling inwonertal en woningvoorraad volgens de eigen behoefteprognose (bron: Gebiedsvisie Zuidoost Utrecht) 

 

In de gemeente Wijk bij Duurstede zullen, om aan de eigen woningbehoefte te kunnen voldoen (Migratiesaldo = 
0), 1.518 extra woningen nodig zijn tot 2015 en nog eens 825 woningen extra tot 2025. In totaal gaat het tot 2025 
dus om 2.343 extra woningen. Dit is meer dan waar tot nu toe rekening mee werd gehouden in het gemeentelijke 
beleid (“Woonvisie 2004-2007” en “Kansen voor Starters”). Dit komt enerzijds doordat er de laatste jaren zeer 
weinig woningen zijn opgeleverd en anderzijds door de bijgestelde prognoses. 

Relatie met het bestemmingsplan 

Voorliggend bestemmingsplan beoogt de verdichting van een binnenstedelijk gebied dat momenteel een 
bedrijfsfunctie kent. De in totaal 14 woningen (10 appartementen en 2-onder-1-kapwoningen) zullen, al is het in 
zeer beperkte mate, bijdragen aan het vergroten van de woningvoorraad van Wijk bij Duurstede. 

3.5 Gemeentelijk Beleid 

3.5.1 Structuurvisie  

Op 2 februari 2010 heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 
vastgesteld. In de gemeentelijke structuurvisie worden afwegingen gemaakt voor het toekomstig ruimtelijk beleid 
op lokaal niveau. Er worden keuzes gemaakt over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn, en 
de daarvoor noodzakelijke maatregelen op korte termijn. Het is het richtinggevende document waarin voor 
overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen en burgers duidelijk wordt welk ruimtelijk beleid de 
gemeente nastreeft. 

De structuurvisie is in drie delen opgebouwd. In het eerste deel is een analyse gemaakt van de duurzame 
ondergrond van de gemeente, die vooral onveranderlijke factoren omvat: geomorfologie, reliëf, bodem en 
cultuurhistorie. Daarnaast zijn aan de hand van een kwaliteitsanalyse wensbeelden opgesteld van vier 
dynamische systemen: waterhuishouding, natuur/ecologie, agrarisch- en stedelijk systeem. Het structuurbeeld 
vormt de basis voor het ruimtelijk beleid en geeft aan welke structuren waardevol zijn en waar kansen liggen voor 
versterking en/of transformatie naar nieuwe ruimtelijke functies. 

Het tweede deel omvat de maatschappelijke opgave tot 2020. Wat voor een gemeente wil Wijk bij Duurstede zijn, 
welke voorzieningen moeten daarvoor worden ontwikkeld en hoe verhouden ambities op meerdere 
beleidsterreinen zich tot elkaar? Hoeveel woningen en hectares bedrijventerrein heeft de gemeente nodig en hoe 
gaan we om met vergrijzing in relatie tot zorg- en andere voorzieningen? Deze vragen worden thematisch 
behandeld, waarbij de opgaven worden benoemd per hoofdstuk. 

In deel 3 van de structuurvisie worden tot slot de maatschappelijke opgaven van het Integraal Maatschappelijk 
Programma geprojecteerd in de ruimtelijke structuur van de gemeente, die beschreven is in het Structuurbeeld. In 
dit deel wordt duidelijk waar de gemeente aan de slag gaat om maatschappelijke doelstellingen op velerlei vlak te 
realiseren: woningbouw, zorg, onderwijs, bedrijvigheid, natuur en landbouw komen elk aan bod. De plankaart 
verschaft informatie over de ontwikkellocaties; tevens is een eerste prioritering aangebracht. 
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Relatie met het bestemmingsplan 

Onderhavige planontwikkeling is gelegen aan de noordelijke rand van het centrum, tussen het centrum en de 
eerste ‘schil’ van Wijk bij Duurstede (zie ook paragraaf 2.2.1). In de structuurvisie is aangegeven dat de rand van 
de binnenstad is verbrokkeld. Het kent een zeer divers gebruik en de ruimtelijke kwaliteit loopt nogal uiteen. Hier 
zou meer samenhang in moeten worden gebracht. Voor de ‘schil’ er omheen geeft de structuurvisie aan dat er 
een groot aantal gebieden liggen die voor herstructurering in aanmerking komen vanwege de versnippering in 
gebruik en bebouwing. Onderhavig plangebied is ook als één van deze tranformatiegebieden aangeduid (zie 
onderstaand figuur). 

Figuur 13. Transformatiegebieden 1
e
 schil: Frankenhof – De Engk (plangebied met zwarte pijl aangegeven) 

3.5.2 Woonvisie 2004-2007 

In 2004 is de Woonvisie 2004-2007 opgesteld. Deze visie geeft aan dat de kernen te maken hebben met een 
verandering in de bevolkingsgroei. In Cothen en Langbroek blijkt het percentage 55-plussers hoger te liggen dan 
Wijk bij Duurstede; er is dus sprake van een ‘grijzere’ bevolking in de kleine kernen. Voor de gemeente geldt in de 
toekomst dat de vergrijzing iets sterker aanwezig zal zijn en de leeftijdsklasse 35 tot 55 jaar juist een sterke daling 
kent. De toekomstige woningbehoefte en de noodzakelijke woningproductie (periode 2005-2014) is in de 
Woonvisie als volgt gedefinieerd: 

• Er zijn ongeveer 700 extra woningen nodig om het inwonertal constant te houden. Met deze woningen wordt de 
verdunning opgevangen; 

• Om ook de natuurlijke aanwas op te kunnen vangen zijn nog eens 650 woningen extra nodig. In totaal zijn er 
dus 1.350 woningen extra nodig, indien men uitgaat van ‘migratiesaldo = 0’.  

De woonvisie 2004-2007 en bovengenoemde noodzakelijke woningbouwproductie is in inmiddels verouderd en 
bijgesteld met de nota “kansen voor starters op de woningmarkt” (zie hieronder) en de prognoses uit de 
“Gebiedsvisie Zuidoost- Utrecht” (zie paragraaf 3.4.2). 
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Relatie met het bestemmingsplan 

Voorliggend bestemmingsplan beoogt de verdichting van een binnenstedelijk gebied dat momenteel een 
bedrijfsfunctie kent. De in totaal 14 woningen (10 appartementen en 2-onder-1-kapwoningen) zullen, al is het in 
zeer beperkte mate, bijdragen aan het vergroten van de woningvoorraad van Wijk bij Duurstede. Zie verder de 
volgende paragraaf over de nota “Kansen voor starters op de woningmarkt”. 

3.5.3 Kansen voor starters op de woningmarkt 

In 2008 is de nota “Kansen voor starters op de woningmarkt” vastgesteld. Deze nota is weliswaar gericht op de 
starters, maar aangezien deze zich begeven op ‘de gewone’ woningmarkt, heeft de nota betrekking op de gehele 
woningmarkt en is dus een actualisatie van de Woonvisie 2004-2007. Beide nota’s bieden tezamen de ruimtelijke 
en programmatische kaders voor een in de toekomst evenwichtige bevolkingsontwikkeling. Daartoe dient de 
bestaande woningvoorraad de komende jaren ingrijpend te worden veranderd. Zaak is om zowel door verbouw 
en aanpassing als door nieuwbouw de woningvoorraad geschikt te maken voor de gewenst ontwikkelingen.  

Voor de komende jaren kiest de gemeente ervoor de woningproductie af te stemmen op de bestaande vraag van 
de eigen bevolking (de ‘eigen woningbehoefte’). Doelstelling daarbij is het huisvesten van meerdere doelgroepen: 
ouderen, zorgbehoevenden, jongeren (om de jonge gezinnen in Wijk bij Duurstede te behouden) en de ‘echte 
starters’. Een daling van het inwoneraantal is voor Wijk bij Duurstede geen optie, gezien de negatieve invloed 
daarvan op het voorzieningenniveau. Om die reden is de woningproductie tot 2015 gebaseerd op het 
zogenoemde ‘Migratiesaldo 0’-scenario.  

Het algemene woningbouwprogramma van de gemeente omvat twee doelstellingen: 

• De woningvraag van de huidige bevolking vereist de komende jaren jaarlijks een noodzakelijke 
bouwproductie; 

• Een deel van de bouwproductie wordt gerealiseerd in of grenzend aan de bestaande kernen Cothen en 
Langbroek. Het overgrote deel wordt echter nabij de hoofdkern gerealiseerd. 

Het programma voor de specifieke doelgroepen heeft de volgende doelstellingen: 

• Jaarlijks komt ca. 18% van de woningen specifiek ter beschikking van starters. Dat gebeurt in 
nieuwbouw of in bestaande bouw. Voor nieuwbouw van starterswoningen worden zo lang als nodig 
locaties aangewezen; daarbij gaat het vooral om te herontwikkelen locaties; 

• Jaarlijks wordt minimaal 30% van de woningen levensloopbestendig/zorgwoningen voor ouderen en 
zorgvragers gebouwd. Hiermee wordt de doorstroming bevorderd; 

• Jaarlijks wordt, eveneens ten behoeve van de doorstroming, 15% van de woningen als middeldure koop 
en twee-onder-een-kap-woningen gebouwd. 

Relatie met het bestemmingsplan 

Het woningbouwprogramma voor onderhavige locatie bestaat uit een uitbreiding van de woningvoorraad met 2-
onder-1-kapwoningen en appartementen. Beide woningtypen sluiten aan bij bovengenoemde doelstellingen.  

3.5.4 Welstandsnota 

Voor Wijk bij Duurstede is in 2004 een welstandsnota vastgesteld. Hierin is de gemeente onderverdeeld in ruim 
20 gebieden, die elk voorzien zijn van een welstandsregime (regulier/plus/bijzonder). Voor elk van deze gebieden 
zijn (sneltoets)criteria opgesteld. Het plangebied Aan de Oude Haven valt binnen het welstandsgebied 5 
(Noorderwaard, langs de Rijn e.o.) en wordt beschouwd als een plusgebied. 
 

Relatie met het bestemmingsplan 

Het welstandsbeleid kent geen directe koppeling met het bestemmingsplan. Het voorlopig ontwerp (d.d. 1 mei 
2011) is in een voorbespreking op 9 mei 2011 aan de welstandscommissie voorgelegd. De welstandscommissie 
heeft zich tijdens dit vooroverleg positief uitgesproken over het ontwerp. 
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4 UITVOERINGSASPECTEN 

4.1 Bodem 

In het kader van de onderzoeksplicht van artikel 9 Bro dient onder andere de bodemgesteldheid in het plangebied 
in kaart gebracht te worden. Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een 
eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe bestemming mag pas 
worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of 
aangepaste bestemming. Een bodemonderzoek heeft doorgaans een geldigheid van twee tot drie jaar als het 
gebruikt wordt ten behoeve van een bouwaanvraag. In veel gevallen kan deze termijn worden verruimd naar een 
periode van vijf jaar. Hierbij mag geen wezenlijke verandering in het gebruik of bodemgesteldheid van de locatie 
hebben plaatsgevonden. 

Om te onderzoeken of gronden milieuhygiënisch geschikt zijn voor de daarvoor gedachte bestemmingen, zijn 
diverse bodemonderzoeken uitgevoerd (bijlage1). In deze paragraaf worden de conclusies van de ambtelijke 
beoordeling (bijlage2) van deze onderzoeken binnen het plangebied genoemd. Ten slotte wordt de goedkeuring 
van de provincie op de ingediende wijziging op de BUS-melding (bijlage3) op het plangebied aangehaald, die het 
mogelijk maakt het plangebied Aan de Oude Haven kadastraal te splitsen, zodat de provincie akkoord kan gaan 
met de voorgestelde locaties voor woningbouw in het gebied. 

 
Verkennend onderzoek, CSO Adviesbureau te Deventer, 07J062/07.RJ028, 31 juli 2007 
 
Conclusie ambtelijke beoordeling, 22 december 2009 
Gezien de aangetroffen sterke tot matige grondverontreinigingen met minerale olie en OCB’s en sterke 
grondwaterverontreinigingen met arseen en naftaleen is nader onderzoek noodzakelijk. Daarnaast dient in 
verband met de aanwezigheid van eventuele asbesthoudende materialen in de bebouwing, alsmede de mogelijk 
asbesthoudende buizen en platen onder de overkapping aan de oostzijde tegen de opslagschuur, een 
asbestinventarisatie te worden uitgevoerd.   
 
Nader onderzoek (fase 1), Sigma Bouw & Milieu te Emmen, 09-M4949, 13 november 2009 
 
Conclusie ambtelijke beoordeling, 22 december 2009 
Aangezien de aangetroffen sterke en matige grond- en grondwaterverontreinigingen ter plaatse van de 
deellocaties D en E in onvoldoende mate zijn afgeperkt is aanvullend nader onderzoek (fase 2) met 
risicobeoordeling noodzakelijk. Het onderzoek dient zich te richten op de horizontale en verticale afperking van: 
 
- de sterke grondwaterverontreiniging met arseen en de sterke grondverontreiniging met minerale olie t.p.v. de 
deellocatie D;  
- de sterke en matige grondverontreiniging met OCB’s t.p.v. de deellocatie E.  
 
Bij sloop dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van eventuele asbesthoudende materialen in 
de bebouwing, alsmede de mogelijk asbesthoudende buizen en platen onder de overkapping aan de oostzijde 
tegen de opslagschuur.  
 
Op basis van de huidige onderzoeksresultaten is ingeschat dat circa 200 m3 grond verontreinigd is boven de 
interventiewaarde. Derhalve wordt geadviseerd om deze locatie te melden bij het bevoegd gezag (Provincie 
Utrecht).   
 
 
Nader onderzoek (fase 1 en 2), Sigma Bouw & Milieu te Emmen, 10-M5101, 6 april 2010 
 
Conclusie ambtelijke beoordeling, 19 mei 2010 
Op basis van de onderzoeksresultaten is ingeschat dat circa 200 m3 grond t.p.v. de voormalige boomgaard 
(deellocatie E) verontreinigd is boven de interventiewaarde. Derhalve betreft hier een ernstig geval van 
bodemverontreiniging en wordt geadviseerd om deze locatie te melden bij het bevoegd gezag (Provincie Utrecht).  

Voor de deellocaties A en D wordt sterk verontreinigde grond ingeschat op circa 11 m3 en er is dus geen sprake 
van een ernstig geval van bodemverontreiniging.   

 
Bodemsanering deellocatie A en D, Sigma Bouw & Milieu te Emmen, 10-M5456, 20 maart 2011 
 
Conclusie ambtelijke beoordeling, 12 mei 2011  
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Deellocatie A en D zijn in voldoende mate gesaneerd. De lichte verhoging van naftaleen in het grondwater vormt 
geen aanleiding tot het uitvoeren van een grondwatersanering. Voor deellocatie E, geschatte omvang circa 200 
m3 grond,  zal de Provincie Utrecht een beoordeling afgeven aangezien deze bevoegd gezag is.  
 
Goedkeuring op de ingediende wijziging op de BUS-melding Singel 48 te Wijk bij Duurstede, code 
UT035200024, Afdeling handhaving provincie Utrecht, 12 mei 2011 
 
De provincie geeft aan akkoord te zijn met de voorgestelde wijziging van de gegevens van de saneringsaanvraag, 
te weten het grondgebied van de sanering. Na sanering en inrichting zal het plangebied Aan de Oude Haven 
bestaan uit een bebouwd gedeelte en een gedeelte toegangsweg. Hiertoe is bij het kadaster een verzoek tot 
splitsing van het perceel ingediend.  

Als gevolg van de splitsing heeft de initiatiefnemer verzocht de BUS-melding alleen voor het bebouwde gedeelte 
te beschouwen. De verwachting is uitgesproken dat de verbindingsweg later voor herinrichting in aanmerking 
komt. Hiervoor zal dan alsnog een BUS-melding moeten worden ingediend. 

De provincie stemt in met de ingediende wijziging op de BUS-melding. Deze instemming wordt van kracht nadat 
door het kadaster de kadastrale splitsing is vastgelegd en vrijgegeven. De sanering dient vervolgens uitgevoerd 
te worden conform de ingediende BUS-melding. Na afronding van de sanering dient een evaluatieverslag 
ingediend te worden. De wijziging van het grondgebied van deze sanering dient hierin vermeld te worden. 

Conclusie Bodem 

De reeds uitgevoerde sanering is goedgekeurd door de gemeente. De vervuilde delen achter op het terrein, 
waarvoor de provincie het bevoegd gezag is, vormen geen belemmering voor de geplande woningbouw, mits het 
plangebied Aan de Oude Haven (huidige van Zoestterrein) kadastraal wordt gesplitst. De in het gebied aanwezige 
bodemvervuiling, die een belemmering vormt voor woningbouw, bevindt zich namelijk onder dat deel van het 
plangebied, waar in de toekomst de verbindingsweg vanuit het Joliceterrein wordt aangelegd. 

De Provincie geeft in haar brief aan dat bij de aanleg van de weg (en omgeving) een BUS-melding moet worden 
ingediend. Dat betekent dat bij de aanleg van de weg een BUS-melding moet worden gedaan waarin wordt 
aangegeven dat ter plaatse van de vervuiling het perceel 50cm wordt verhoogd en wordt afgedekt met een hard 
materiaal (straatklinkers of asfalt). Voor de verhoging zal het zand dat uit de bouwput komt worden gebruikt. Dit is 
gecertificeerd en is schoon en kan dus worden gebruikt voor de 50cm ophoging. 

 
Mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan vormt de bodem(kwaliteit) geen belemmering voor dit 
bestemmingsplan. Met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van eventuele asbesthoudende materialen in de 
bestaande bebouwing dient, voorafgaand aan de (sloop)werkzaamheden, in het kader van de te verlenen 
omgevingsvergunning een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. 

 

4.2 Water 

Inleiding 

In het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening staat dat bij de voorbereiding van bestemmingsplannen en 
projectbesluiten overleg verplicht is met de besturen van de waterschappen. De resultaten van dat overleg en een 
beschrijving van de wijze waarop rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het watersysteem, moeten in 
de toelichting worden opgenomen. Hiervoor is de watertoets bedoeld.  

Uitgangspunt bij de watertoets is het zoveel mogelijk voorkomen van negatieve gevolgen voor het watersysteem 
(waterkeringen, wateren en grondwater) door ruimtelijke plannen en besluiten. Dergelijke plannen moeten 
minstens waterneutraal zijn en waar mogelijk ook waterpositief. De waterveiligheid, de waterkwaliteit en de 
waterkwantiteit mogen door de plannen niet achteruitgaan. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de 
negatieve gevolgen te worden gecompenseerd. 

Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden die 
verantwoordelijk is voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van dit 
bestemmingsplan is gebruik gemaakt van het digitale watertoetsproces (bijlage 4) van Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden (en andere waterschapsbeheerders). De standaard waterparagraaf die hierbij aangeleverd 
wordt is onder 4.2.2 opgenomen: 
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Standaard waterparagraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening is voor dit ruimtelijke plan een 
watertoetsproces doorlopen. 

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat 
meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces 
dat de gemeente en waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De inzet 
daarbij is om in elk afzonderlijk plan met maatwerk het reeds bestaande waterhuishoudkundige en ruimtelijke 
beleid goed toe te passen en uit te voeren. Het watertoetsproces voor het project BP Aan de Oude Haven is op 
23 mei 2011 digitaal doorlopen via www.dewatertoets.nl (onder de plannaam Van Zoestterrein). 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is via deze weg door de initiatiefnemer van de ruimtelijke 
ontwikkeling op de hoogte gebracht van de plannen. Uit de digitale analyse blijkt dat er geen grote waterbelangen 
zijn. De ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de belangrijkste minimale voorwaarde: "het standstill beginsel". Dit 
beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat. Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden adviseert positief over het ruimtelijk plan. 

Relevant beleid 
Bij de planvorming zijn er verschillende partijen betrokken met betrekking tot water: 
• Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (belangrijkste beleidsnota's: Waterbeheerplan 2010-2015 'Water 
Voorop!' en Waterstructuurvisie, Keur en Legger) 
• Provincie Utrecht of de Provincie Zuid-Holland (Provinciaal waterplan, Grondwaterplan, provinciale 
milieuverordening)  
• Gemeente (Waterplan en Milieubeleidsplan 2010-2014, Wijk bij duurzaam II, 2 februari 2010). 
 
Basisprincipes omgaan met water 
• Vasthouden - bergen - afvoeren (waterkwantiteit) 
• Schoon houden - scheiden - zuiveren (waterkwaliteit) 
• Waarborg tegen overstroming - overstromingsrobuust bouwen (veiligheid) 

 
Beleid hemel- en afvalwater 
Bij de afvoer van overtollig hemelwater is infiltratie in de bodem het uitgangspunt. Oppervlakkige afvoer naar de 
infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's heeft daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, 
is ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool een optie. Als infiltratie niet mogelijk is, 
kan hemelwater via een bodempassage worden geloosd op oppervlaktewater. Schoon hemelwater (bijvoorbeeld 
vanaf dakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Speciale aandacht wordt besteed 
aan duurzaam bouwen en een duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van het 
afgekoppelde hemelwater te garanderen. 
 
Water in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling 
De ruimtelijke ontwikkelingen hebben weinig tot geen gevolgen voor het watersysteem. In het kort gaat het om:  
• Het verhard oppervlak neemt niet toe, de hoeveelheid verharding neemt licht af. Deze geringe afname van 
verhard oppervlak heeft weinig gevolgen voor het watersysteem. Het bestaande watersysteem kan tijdens een 
hevige regenbui al het hemelwater vanaf dit oppervlak verwerken en bergen. 
• Het bestaande oppervlaktewater wordt niet aangepast. 
• Water wordt niet buiten het plangebied geborgen. 
• Er vindt geen lozing plaats van verontreinigingen en/of verontreinigd water naar oppervlaktewater. 
• Het plangebied ligt niet in een peilgebied waar een wateropgave (NBW of KRW) is. 
• Het plangebied ligt niet op of nabij een waterkering of belangrijke watergang. 
• Het plangebied ligt niet nabij een rwzi of rioolpersleiding 

 
Afvoer hemelwater 
Als infiltratie niet mogelijk is, kan hemelwater via een bodempassage worden geloosd op oppervlaktewater. 
Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater. 
Hemelwater wordt afgevoerd via een hemelwaterriool. De capaciteit van dit hemelwaterstelsel is groot genoeg om 
wateroverlast te voorkomen. 
 
Afvalwater 
Afvalwater wordt als volgt afgevoerd: Er wordt aangesloten op de riolering van het aangrenzende Joliceterrein. 
 
Ondergrondse bouwwerken 
Het plan is om ondergrondse bouwwerken aan te leggen. Deze bouwwerken dienen waterdicht te worden 
uitgevoerd. Permanente onttrekking van grondwater is niet toegestaan. Daarnaast mogen geen deklagen 
doorsneden worden, waardoor grondwaterstromen worden verstoord. 
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Toekomstige ontwikkelingen 
Indien in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, waarbij het verhard oppervlak uitbreidt met meer 
dan 500m2 in stedelijk gebied en/of 1000m2 in landelijk gebied, heeft dit tot gevolg dat het hemelwater van dit 
oppervlak versneld tot afvoer komt. Om de waterhuishouding niet te verslechteren, moet de versnelde afvoer 
worden voorkomen of gecompenseerd. 

Conclusie Water  

Op basis van de digitale procedure concludeert het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dat het 
bestemmingsplan Aan de Oude Haven geen groot effect heeft op water (geen groot waterbelang). Er kan 
volstaan worden met een standaard wateradvies van het waterschap. 

Op basis van de ingevoerde gegevens blijkt dat de ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de belangrijkste minimale 
voorwaarde van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: "het standstill beginsel". Dit beginsel houdt in 
dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat. De ontwikkelingen die door het plan 
mogelijk worden gemaakt, hebben een geringe invloed op de waterhuishouding en de afvalwaterketen. 
 
Water vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan. Er hoeft geen verder watertoetsproces met het 
waterschap te worden doorlopen. 
 

4.3 Geluid 

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh), artikel 74 eerste lid, bevindt zich aan weerszijden van elke weg een 
geluidszone. Voor nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen deze zone is akoestisch 
onderzoek noodzakelijk in het kader van de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan. Deze zonebreedte is 
afhankelijk van de aard van de weg (stedelijk of buitenstedelijk) en het aantal rijstroken. Volgens de wet dient de 
maximale geluidsbelasting voor nieuwe woningen aan de grenswaarden te voldoen. De voorkeursgrenswaarde 
op de gevels bedraagt 48 dB(Lden) voor wegverkeerslawaai. Het “binnenniveau” van de geluidsbelasting mag 
daarbij maximaal 33 dB bedragen. 

Het plangebied valt strikt genomen niet binnen een verplichte onderzoekszone van een weg waar, bij 
nieuwbouwontwikkeling, onderzoek moet worden gedaan naar de geluidsbelasting op de gevels van de 
nieuwbouw. Alle wegen in de directe omgeving van het plangebied vallen immers onder een 30-kilometer regime. 
Ten behoeve van het bouwplan is toch een onderzoek uitgevoerd, daar de Singel een belangrijke ontsluitingsweg 
vormt aan de noordrand van het centrum met een grotere verkeersbelasting dan een reguliere straat met 30-
kilometer regime. Het betreft het Akoestisch onderzoek ter bepaling van de bouwkundige voorzieningen van de 
gevels van het nieuw te bouwen gebouw gelegen aan de Singel te Wijk bij Duurstede, Kupers&Niggebrugge, 
B0310097aaA0.amo, 9 juni 2011 (bijlage 5).  

Uit het akoestisch onderzoek komt naar voren dat aan de zijde van de Singel en een zijgevel van het gebouw een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarden (48 dB) plaatsvindt. De genoemde overschrijdingen vallen echter 
ruim binnen de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De overige gevelbelastingen blijven onder de 
voorkeursgrenswaarden.  

Uitplaatsing van de betreffende bedrijfsfunctie rechtvaardigt de nieuwe functie "wonen" op het terrein om te 
voorkomen dat opnieuw een hinderlijke situatie kan ontstaan in het gebied met overwegend de woonfunctie. Ter 
plaatse van het plan is het echter niet mogelijk/wenselijk de betreffende geluidsbelasting te reduceren door 
middel van een op te richten wal of geluidsscherm. Ten slotte is ruimtelijk gezien en vanuit het oogpunt van 
beeldkwaliteit wenselijk de bebouwing langs de Singel (wel degelijk) in het verlengde van de rooilijnen van de 
naastgelegen bebouwing te plaatsen (zie hoofdstuk 2.3 en verder).  

Als onderdeel van de bouwaanvraag zal moeten worden aangetoond, dat door toepassing van bouwkundige 
maatregelen de binnenwaarde van de geluidsbelasting in het appartementengebouw nergens de 33dB 
overschrijdt. Het (huidige) ontwerp voor het appartementengebouw voorziet reeds in passende akoestische 
maatregelen. 

Conclusie Geluid 

Berekening heeft aangetoond dat de toekomstige geluidsbelasting op de gevels op enkele plaatsen van het 
appartementengebouw een overschrijding kent. Omdat de bebouwing aan een straat met een 30-kilometerregime 
ligt is een ontheffingsprocedure niet nodig, maar dient middels berekeningen aangetoond te worden dat het 
“binnenniveau” van de geluidsbelasting maximaal 33 dB bedraagt. In het ontwerp voor het appartementengebouw 
is voorzien in de vereiste akoestische maatregelen. De geluidsbelasting door het wegverkeerslawaai vormt geen 
belemmering voor dit bestemmingsplan.  
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4.4 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. De ‘Wet luchtkwaliteit’ (2007) bevat een 
gebiedsgerichte aanpak via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL-
programma is op 1 augustus 2009 in werking getreden. De Wet milieubeheer (artikel 5.12 en verder) vormt de 
juridische grondslag voor het NSL. Daarnaast zijn de volgende 2 besluiten relevant: het Besluit derogatie en het 
Besluit maatregelen richtwaarden. Deze beide besluiten zijn op 1 september 2009 in werking getreden, met 
terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2009. 

De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Met 
name doordat projecten waarvan vastgesteld is dat deze ‘Niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de 
luchtverontreiniging zijn vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit.  

Deze projecten mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Een project 
draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging als de 3% grens niet wordt overschreden. De 3% 
grens is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of 
stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. 

In de “Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)” wordt aangegeven op welke manier 
snel kan worden vastgesteld of de bijdrage van een nieuwbouwproject op de luchtkwaliteit valt onder de term “niet 
in betekenende mate”. 

De bijlage geeft een harde omschrijving van een aantal gevallen. Voor woningbouw geldt bij 1 ontsluitingsweg 
een aantal van 1500 nieuwe woningen netto (vervanging van bestaande woningen geldt als bijdrageneutraal). Bij 
twee ontsluitingswegen geldt een aantal van 3000 woningen. 

Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van zo’n 14 woningen en geen andere ontwikkelingen die (kunnen) 
leiden tot een toename van de verkeersbewegingen of op een andere manier bijdragen aan een toename van 
vervuilende stoffen in de atmosfeer. De verkeerstoename en daardoor de invloed op de luchtkwaliteit zullen 
daardoor “Niet in betekenende mate” toenemen. 

Conclusie Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan. 

4.5 Externe veiligheid 
In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 wordt het externe veiligheidsbeleid verwoord. Dit beleid houdt een bewuster 
en, in de richting van de burger, opener omgaan met externe veiligheid in. Het beleid is vastgelegd in het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het besluit geeft grenswaarden voor nieuwe en bestaande situaties ten 
aanzien van het plaatsgebonden risico van inrichtingen waarin bepaalde gevaarlijke stoffen worden gebruikt, 
opgeslagen of geproduceerd. Deze grenswaarde wordt uitgedrukt in de kans per jaar dat een persoon die 
onafgebroken en onbeschermd op een plaats buiten een inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongeluk binnen die inrichting. Dit risico is een maatstaf voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in 
de omgeving van een risicovolle activiteit wonen of werken (objecten). Ten tweede kent het besluit het 
zogenaamde groepsrisico. Hierbij gaat het om de kans dat per jaar een groep mensen in minimaal een bepaalde 
omvang slachtoffer wordt van een ongeval. In het besluit wordt dit gedefinieerd als de (cumulatieve) kansen dat 
ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 
inrichting waar een ongeval plaatsvindt waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het groepsrisico moet worden 
bepaald binnen het invloedsgebied van de inrichting. Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het 
plaatsgebonden risico, geen grenswaarden, maar slechts oriënterende waarden. Het gaat om een 
maatschappelijke verantwoordingsplicht aan de hand van het risico. Ten aanzien hiervan moet een 
belangenafweging plaatsvinden. De wijze waarop met het groepsrisico moet worden omgegaan, blijkt uit een bij 
het besluit behorende ministeriële regeling en uit de Handreiking Groepsrisico. Onderscheid wordt gemaakt 
tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten.  
 
Inrichtingen 

In de directe omgeving staat éém Gasontvangststation met een toevoerleiding van 6 inch, kent verder geen 
vergunningsplichtige componenten en valt derhalve onder het regime van de Activiteiten-AMvB. Voor het 
Gasontvangststation geldt volgens tabel 3.12 "veiligheidsafstanden" Activiteiten-AMvB, de minimale 
veiligheidsafstand voor kwetsbare objecten 15 m en voor "beperkt kwetsbare objecten" 4 m bij stations tot 
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en met 40.000 m3/hr. Er is sprake van geluidsemissie van het Gasontvangststation. In het plangebied en 
directe omgeving zijn geen inrichtingen gelegen die relevant zijn voor de externe veiligheid.  
 
Vervoer over spoor 
In het plangebied en omgeving is geen spoorlijn gelegen relevant voor externe veiligheid. 
 
Vervoer over de weg 
Om de veiligheid te vergroten is een routering gevaarlijke stoffen gewenst. Daarom is in de 
raadsvergadering van 16 september 2008 de Routering Gevaarlijke Stoffen vastgesteld. De route 
gevaarlijke stoffen is vastgesteld door het aan wijzen van de N229 en de ´rondweg´ om de Geer richting 
bedrijfsterrein Broekweg/Langshaven en het gehele bedrijfsterrein Broekweg-Langshaven. Hiermee wordt 
onder meer voorkomen dat vervoer van gevaarlijke stoffen in en om de binnenstad van Wijk bij Duurstede 
plaatsvindt.  
 
De route gevaarlijke stoffen ligt op voldoende afstand dat het geen gevolgen heeft voor de externe 
veiligheid van onderhavig plangebied. 

 
Figuur 14. Externe veiligheid Wijk bij Duurstede (ligging plangebied rood omcirkeld) 

 
 
Buisleidingen 
Ten oosten van het plangebied is een hogedruk regionale aardgastransportleiding gelegen. Voor de leiding 
gold een belemmerde strook van 4 m ter weerszijden van de hartlijn van de leiding. De circulaire 'Zonering 
langs hoge druk aardgasleidingen' uit 1984 is inmiddels echter vervangen door de AMvB Buisleidingen. 
(Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen BEVB) In deze AMvB is onder andere nieuw externe veiligheid 
langs  aardgasleidingen (en overige leidingen met gevaarlijke stoffen) geïntroduceerd. Naar analogie aan 
het externe veiligheidsbeleid voor inrichtingen (BEVI) worden in het BEVB eveneens de begrippen 
Plaatsgebonden Risico (PR) en GroepsRisico (GR) gebruikt. 
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Plaatsgebonden risicocontour 

De 10-6
 risicocontour ligt op 0 m van de leidingen. Dit betekent dat het Plaatsgebonden Risico (PR) geen 

belemmering vormt voor realisatie van eventuele toekomstige plannen. 
 
Groepsrisico 

Onderstaande informatie betreft het groepsrisico. De kortste afstand tussen de buisleiding en de 
tweekappers achter op het terrein Aan de Oude Haven bedraagt ruim 75 meter. 
 

 
 
 
Toelichting 1% letaliteitsgrens (9,8kW/m2-contour)  

De 1% is de uiterste grens waarbinnen beïnvloeding van het GR mogelijk is. De tweekappers achter op het 
terrein Aan de Oude Haven, die het meest richting het Oosten staan, bevinden zich nog altijd ruim 75 meter 
van de leiding af. De ontwikkeling bevindt zich dus buiten de uiterste grens waarbinnen het Groepsrisico 
beïnvloed kan worden. 
 
Toelichting 100% letaliteitsgrens (35kW/m2-contour) 

Binnen de 100% afstand is de invloed van de leiding zodanig groot dat binnen deze afstand bij toename 
van bebouwing en bewoning bijdraagt aan een verhoging van het GR. Verantwoording middels een 
Groepsrisicoberekening wordt onnodig geacht. 
 

Conclusie Externe veiligheid 

Binnen de zonering van de gasleiding en het gasontvangststation is geen woningbouwontwikkeling (op het 
plangebied Aan de Oude Haven) gepland. De zonering van de gasleiding heeft geen gevolgen voor dit 
bestemmingsplan. 
 

4.6 Flora en fauna 

Herziene natuurbeschermingswet  

De gebiedsbescherming van bijzondere natuurgebieden (Natura 2000-gebieden, beschermde 
natuurmonumenten) is geregeld in de herziene Natuurbeschermingswet 1998 (oktober 2005 in werking getreden). 
In januari 2006 is de aanwijzingsprocedure van Natura 2000-gebieden gestart, waarmee de Habitatrichtlijn en 
Vogelrichtlijn in Nederland zijn vervallen.  

Het bestemmingsplangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument. 
Op grond van de afstand tot beschermde gebieden worden ook geen effecten op beschermde gebieden 
verwacht.  

Flora- en faunawet  

De Flora- en Faunawet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. De wet legt een zorgplicht op voor alle 
dieren en planten in Nederland. Dit betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in 
Nederland voorkomende soorten. Die zorg bestaat bijvoorbeeld uit het niet onnodig verontrusten van dieren, 
onder meer door de wijze en het tijdstip van werken (rekening houdend met het voortplantingsseizoen en met 
winterverblijfplaatsen). Daarnaast legt de wet een beschermingsplicht op voor een groot aantal met name 
genoemde soorten. De wet bevat verbodsbepalingen voor het verwijderen van beschermde plantensoorten van 
hun groeiplaats, het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- en 
verblijfplaatsen van beschermde diersoorten en het opzettelijk verontrusten van een beschermde diersoort. Voor 
de algemene beschermde soorten geldt sinds februari 2005 bij ruimtelijke ontwikkelingen een algemene 
vrijstelling. Er blijven echter nog veel soorten (zoals vleermuizen, vogels, eekhoorns, rugstreeppadden) over die 
strenger beschermd zijn en waarmee men bij een groot deel van de ruimtelijke ingrepen te maken krijgt. Voor 
deze soorten dient onder bepaalde voorwaarden een ontheffing aangevraagd te worden.  

Voordat er ruimtelijke ingrepen in het bestemmingsplangebied plaatsvinden, is een onderzoek naar beschermde 
flora en fauna, een zogenaamde quickscan, noodzakelijk. Bij aanwezigheid van beschermde soorten dient een 
ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet aangevraagd te worden voor verstoring van deze soorten.  
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Hiertoe is een onderzoek uitgevoerd, genaamd Quickscan flora en fauna Singel 49 Wijk bij Duurstede, c-fase, 
2011-179, 7 juni 2011. Dit onderzoek is opgenomen bij deze toelichting als bijlage 6 

 
Conclusies en aanbevelingen  
Aan de hand van het voorgaande is een aantal conclusies te trekken en worden aanbevelingen gegeven voor de 
te nemen vervolgstappen.  
 
Gebiedsbescherming  
Ten gevolge van de ingreep zal het Natura-2000 gebied Uiterwaarden Neder-Rijn niet worden aangetast of 
verstoord. Hierdoor is er geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig. De werkzaamheden 
zullen gezien de afstand tot de EHS gebieden geen negatief effect hebben. De EHS gebieden zullen hun functies 
niet verliezen door de ingreep.  
 
Soortbescherming  
In het plangebied kunnen geen beschermde plantensoorten voorkomen, waardoor nader onderzoek niet 
noodzakelijk is. In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde zoogdieren aangetroffen. Het 
gebouw is echter in potentie geschikt als vaste rust- en/of verblijfplaats voor vleermuizen, daarom moet nader 
onderzoek worden uitgevoerd naar vleermuizen.  
 
In het plangebied kunnen algemene broedvogels voorkomen. Tevens kunnen jaarrond beschermde broedvogels 
(huismussen) in het plangebied voorkomen, daarom is nader onderzoek naar huismussen noodzakelijk. Indien de 
werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd zijn er geen negatieve effecten te verwachten voor 
algemene broedvogels.  
 
In het plangebied kunnen geen beschermde amfibieën, reptielen of vissen voorkomen. Hierdoor hoeft er geen 
nader onderzoek te worden uitgevoerd voor deze soortgroepen. In het plangebied zijn geen beschermde 
ongewervelde diersoorten te verwachten. Hierdoor hoeft voor deze soortgroep geen nader onderzoek te worden 
uitgevoerd.  
 
Advies  
Het advies is om nader onderzoek te laten uitvoeren naar vleermuizen en huismussen.  
Vanwege de mogelijke aanwezigheid van algemeen voorkomende broedvogels in het  
plangebied is het advies de werkzaamheden buiten het broedseizoen om uit te voeren. Globaal kan voor het 
broedseizoen de periode van 15 maart tot en met 15 juli worden aangehouden. 

In bijlage 7  is het vervolgonderzoek voor flora en fauna (30 september 2011) opgenomen.  

Conclusie Flora en fauna 

Naar aanleiding van de quickscan flora en fauna is nader onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van 
vleermuizen en huismussen in het plangebied. 
 

4.7 Cultuurhistorie en archeologie 

Op 1 juli 2007 is het verdrag van Valletta (ook bekend als het verdrag van Malta) verankerd in de Nederlandse 
wetgeving, door wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten. De nieuwe wet legt een 
duidelijke relatie tussen de zorg voor archeologie en de ruimtelijke ordening, waardoor gemeenten een 
belangrijke rol krijgen in de zorg voor archeologisch erfgoed.  

In juni 2007 heeft het bureau ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 
uitgevoerd voor het plangebied Singel 49. Deze rapportage is opgenomen onder bijlage 8. De conclusies zijn als 
volgt: 

Er zijn geen aanwijzingen dat er zich archeologische waarden in het plangebied bevinden. Op basis van het 
bureauonderzoek was de verwachting voor archeologische waarden in de beddingafzetting van de Kromme Rijn 
tussen 0 en 300cm beneden maaiveld middelhoog, het booronderzoek heeft echter geen archeologische 
indicatoren afgeleverd. 

Aangezien er geen indicatoren voor archeologische resten zijn gevonden, de bodem in boring 1 tot en met 4 tot 
op een gemiddelde diepte van 130 -mv is verstoord (met uitzondering van boring 5, waar op 80 cm -mv de 
oeverafzettingen is aangetroffen) en de maximale verstoringsdiepte bij de realisatie van de nieuwe woningbouw 
maximaal 1 m –mv zal bedragen. Moet de kans daarom klein worden geacht dat bij realisatie van de geplande 
bouwwerkzaamheden archeologische resten worden verstoord. 
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Conclusie cultuurhistorie en archeologie 

Er is geen aanvullend archeologisch onderzoek benodigd. Er wordt wel aanbevolen om de uitvoerder van het 
grondwerk wel te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals 
aangegeven in de Monumentenwet 1988 en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg. 

4.8 Bedrijven en milieuzonering 
In de woonwijken van Wijk bij Duurstede wordt zowel gewoond als gewerkt. Het voorkomen van beide 
functies naast elkaar kan in enkele gevallen problemen geven. Daarom wordt voor de beoordeling van de 
toelaatbaarheid van bedrijvigheid in de nabijheid van woningen gebruikgemaakt van de VNGpublicatie 
Bedrijven en Milieuzonering (2009). In deze uitgave is een bedrijvenlijst opgenomen, die informatie geeft 
over de milieukenmerken van typen bedrijven. Vervolgens wordt in de lijst op basis van een aantal factoren 
(waaronder geluid, gevaar en verkeer) een indicatie gegeven van de richtafstanden tussen bedrijfstypen en 
het omgevingstype waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening kunnen houden. Deze 
afstand is gebaseerd op de grootste indicatieve afstand. De lijst is algemeen geaccepteerd als uitgangspunt 
bij het opstellen van bestemmingsplannen. Er worden twee omgevingstypen onderscheiden, namelijk 'rustige 
woonwijk' en 'gemengd gebied'.  

 
Een 'rustige woonwijk' is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien 
van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies voor. Langs de randen is weinig 
verstoring door verkeer. Een 'gemengd gebied' is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. 
Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. De 
richtafstanden uit de VNG-publicatie ten opzichte van een rustige woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste 
gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsstap worden verlaagd indien sprake is van het 
omgevingstype gemengd gebied. Het gaat bij de omgevingstypen bij de verschillende hindercategorieën 
om de afstanden die in de navolgende tabel worden vermeld. 
 

 
 
In en rond het plangebied is een aantal bedrijven gevestigd. Het gaat om een pompstation met een 
showroom (tot categorie 2) op ongeveer 130 meter afstand en een supermarkt (tot categorie 2) op 
ongeveer 35 meter. Deze bedrijfsactiviteiten vormen geen potentiële milieuhinder voor de nieuwe woningen 
op het plangebied Aan de Oude Haven. Anderzijds heeft de nieuwbouw binnen het plangebied geen 
negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering van de betreffende functies binnen het bestaande planologische 
regime.  
 
Binnen dit bestemmingsplan krijgt een klein gedeelte een bedrijfsbestemming. Het betreft de schuur achter 
de te behouden boerderij. Hier is op dit moment een evenementenbureau gevestigd (categorie 1). De kavel 
met de bedrijfsbestemming ligt tegen een bestaand woonhuis (aan de noordzijde buiten het plangebied) en 
ligt op minder dan 10 meter afstand van de woonboerderij en de nieuw te bouwen woningen. Deze functie 
(bedrijfscategorie 1) vormt echter geen potentiële milieuhinder voor deze woningen, omdat de richtafstand 
tussen het bedrijfsperceel en de omliggende woningen in een gemengd gebied 0 meter bedraagt. 
 
In de toekomst is op dit bedrijfskavel geen bedrijfsvestiging (meer) mogelijk van een bedrijf met categorie 2 
uit de VNGpublicatie. Dit is vastgelegd in de regels. De regels maken het mogelijk dat burgemeester en 
wethouders deze bedrijfsbestemming in de toekomst kunnen omzetten in ‘Wonen’ middels een 
wijzigingsbevoegdheid. 
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Conclusie bedrijven en milieuzonering 

De bedrijfsactiviteiten binnen en buiten het plangebied staan op voldoende afstand van de nieuw te bouwen 
woningen en appartementen. Zij vormen geen belemmering voor de nieuwbouw van de woningen binnen het 
bestemmingsplan. Andersom vormt de nieuwbouw geen beperkingen in de bedrijfsvoering/planologische 
mogelijkheden van de omliggende bedrijven. 

4.9 Kabels en leidingen 

Binnen het plangebied komen geen planologisch relevante kabels en leidingen voor.  
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5 JURIDISCHE PLANOPZET 

In dit hoofdstuk wordt in het kort ingegaan op de opbouw en inhoud van de regels van het bestemmingsplan Aan 
de Oude Haven. In de voorgaande hoofdstukken is het beleid beschreven en de ruimtelijke en functionele opzet 
van het plangebied toegelicht. De regels zijn in feite de juridische vertaling van de gemaakte keuzes voor dit 
plangebied.  

5.1 Planvorm 

Ontwikkelingsgericht: 

Het bestemmingsplan biedt voor de bestaande boerderij met schuur en de nieuwe woonbebouwing een deels 
conserverende en deels ontwikkelingsgerichte planvorm. Gezien de gewenste flexibiliteit in de uitvoering van het 
nieuwbouwplan, is gekozen voor een globaal-gedetailleerde planvorm. Deze planvorm maakt het mogelijk alle 
aanwezige functies in het plangebied te voorzien van een gedetailleerde bestemmingsregeling en de geplande 
functies in grote lijnen af te kaderen waardoor de ruimtelijke kwaliteit in het gebied als zodanig kan worden 
beheerd en gerealiseerd. 

Voor zover mogelijk is aansluiting gezocht bij de bestemmingsregeling van het bestemmingsplan Woongebieden. 
Daarbij is rekening gehouden met recente ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving zoals de in 
werking treding van de Wabo. Waar nodig is van deze systematiek afgeweken. 

5.2 Bestemmingsregeling 

Vrijwel alle functies zijn apart bestemd of aangeduid, waardoor het direct mogelijk is om met het bijbehorende 
renvooi (verklaring van de bestemmingen) te zien welke bestemmingen aan de gronden binnen het plangebied 
gegeven zijn. In de bijbehorende regels zijn de bestemmingsomschrijving, de bouwregels en de gebruiksregels 
alsmede de ontheffings- en wijzigingsbevoegdheden te vinden. 

5.2.1 Bestemmingsvlakken 

In dit plan wordt gebruikgemaakt van bestemmingsvlakken. Het bestemmingsvlak geeft aan waar een bepaald 
gebruik toegestaan is. Het bouwvlak is een gebied dat op de plankaart is aangegeven waarvoor de 
mogelijkheden om gebouwen te bouwen in de regels zijn aangegeven. 

5.2.2 Aanduidingen 

Op de plankaart is een onderscheid gemaakt in enkele verschillende aanduidingen. Een aantal 
functieaanduidingen is gebruikt om de gebruiksmogelijkheden binnen een bestemming of een gedeelte daarvan 
nader te specificeren. Het kan hierbij gaan om een nadere specificatie van de gebruiksmogelijkheden, een 
expliciete verruiming daarvan of juist een beperking.  

Alle aanduidingen met betrekking tot de wijze van bouwen en de verschijningsvorm van bouwwerken, worden 
bouwaanduidingen genoemd. Alle aanduidingen die betrekking hebben op afmetingen en oppervlakten, zowel ten 
aanzien van het bouwen als ten aanzien van het gebruik, zijn maatvoeringsaanduidingen. 

5.2.3 Bestemmingsregelingen 

De regels bestaan uit verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat inleidende regels. Die bestaan uit 
omschrijvingen van enkele in de regels voorkomende begrippen en de wijze van meten, bijvoorbeeld hoe de 
oppervlakte van een bouwwerk gemeten moet worden. Hoofdstuk 2 behelst de bestemmingsregels, die hierna 
uitgebreid aan de orde komen. Hoofdstuk 3 bevat de anti-dubbeltelbepaling, voorgeschreven op grond van het 
Besluit ruimtelijke ordening, en algemene bouw- en ontheffingsbevoegdheden. De anti-dubbeltelbepaling 
voorkomt dat grotere bouwmogelijkheden ontstaan door grond dubbel te tellen bij de toetsing aan het 
bestemmingsplan. 

Hoofdstuk 4 behelst het overgangsrecht. Ook van dit artikel staat de redactie vast. Het is gebaseerd op het 
Besluit ruimtelijke ordening. De slotregel is de titel van het bestemmingsplan. 

In de Wet ruimtelijke ordening staat het verbod om de gronden en bouwwerken in strijd met de bestemming te 
gebruiken. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit.  
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Algemene regels 
In dit onderdeel van de regels komen algemene regels aan de orde die gelden voor alle bestemmingen in het 
bestemmingsplan. De algemene regels bestaan uit de volgende artikelen. 

Antidubbeltelregel 

Een antidubbeltelregel wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan 
bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven 
terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis 
wordt gesteld.  

De formulering van de antidubbeltelregel wordt bindend voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 
3.2.4 Bro). 

Algemene bouwregels 

Dit artikel bevat een algemene regeling voor een geringe overschrijding van bouwgrenzen door ondergeschikte 
onderdelen van gebouwen. De overschrijding van de bouwgrenzen dient wel beperkt te zijn. 

Voorts is een regeling opgenomen om te voorkomen dat bouwwerken die legaal tot stand zijn gekomen, maar 
qua maatvoering niet geheel in overeenstemming zijn met het voorliggende bestemmingsplan, worden 
'wegbestemd'. 

Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

Deze bepaling geeft invulling aan de afstemmingsbepaling tussen de bouwverordening en het bestemmingsplan 
ingevolge artikel 9 van de Woningwet. Artikel 9 van de Woningwet regelt primair dat de bouwverordening buiten 
toepassing blijft voor zover deze niet overeenstemt met het desbetreffende bestemmingsplan. Voor zover het 
bestemmingsplan geen regels bevat ten aanzien van een onderwerp dat in de bouwverordening is geregeld, is de 
bouwverordening wel van toepassing, tenzij het bestemmingsplan anders bepaalt. 

De bepaling dient als uitwerking van de laatste zinsnede en voorkomt dat de bouwverordening onbedoeld 
aanvullend werkt bij onderwerpen die in het bestemmingsplan bewust niet zijn geregeld, bijvoorbeeld omwille van 
globaliteit. De relevante onderwerpen staan allemaal in paragraaf 2.5 van de bouwverordening. 

Algemene ontheffingsregels 

In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de regels waarvan ontheffing kan worden verleend. Het gaat 
hierbij om de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van regels die gelden voor alle bestemmingen in het plan. 

Algemene wijzigingsregels 

In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de regels waarmee door middel van een wijzigingsbevoegdheid 
ex artikel 3.6 Wro het mogelijk is enige flexibiliteit in het plan aan te brengen. Het gaat hierbij om een 
bevoegdheid en houdt geen verplichting in. Deze bevoegdheid mag nadrukkelijk niet worden gebruikt om zodanig 
aanzienlijke wijzigingen van bestemmingen te bewerkstelligen, dat daarmee de essentie van het plan wezenlijk 
wordt veranderd. 

Werking wettelijke regelingen 

In de regels van een bestemmingsplan wordt in een (toenemend) aantal gevallen met verwijzing naar een 
(andere) wettelijke regeling een procedure, begrip en/of functie uit die andere regeling van toepassing verklaard. 
De van toepassing verklaarde wettelijke regeling geldt zoals deze luidt op het moment van de vaststelling van het 
plan. Wijziging van de wettelijke regeling na de vaststelling van het bestemmingsplan zou anders zonder Wro-
procedure een wijziging van het bestemmingsplan met zich mee kunnen brengen. 

Overgangs- en slotregel 

In het afsluitende onderdeel van de regels komen de overgangs- en slotregel aan de orde. 

Overgangsrecht 

De formulering van het overgangsrecht is bindend voorgeschreven in het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening 
(artikel 3.2.1 Bro). 

Slotregel 

Deze regel bevat de titel van het plan. 
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6 UITVOERBAARHEID 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 

Het is noodzakelijk om in bestemmingsplannen aan te geven in hoeverre de voorgestane plannen en 
bestemmingen financieel haalbaar zijn en wie de risicodragende partij is. Het voorliggende bestemmingsplan 
betreft een ontwikkeling van ongeveer 10 appartementen en 4 grondgebonden woningen met bijbehorende 
voorzieningen zoals parkeren, en bergingen. Voor deze ontwikkeling is een anterieure overeenkomst gesloten 
tussen de initiatiefnemer en de gemeente Wijk bij Duurstede. Omdat gemeente en ontwikkelaar een anterieure 
overeenkomst hebben afgesloten, is het vaststellen van een exploitatieplan verder niet nodig. 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.2.1  Bestuurlijk vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1 besluit ruimtelijke ordening. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is via een digitale watertoets voorgelegd aan het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden. Het resultaat daarvan is dat geen vooroverleg noodzakelijk is. Gezien de ligging binnen de 
bebouwde kom van Wijk bij Duurstede is vooroverleg met de provincie niet vereist. Ook de Inspecteur VROM 
hoeft niet vooraf geraadpleegd te worden, omdat een bovenregionaal belang ontbreekt. Alle drie genoemde 
instanties zijn geïnformeerd over de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan. 

6.2.2 Inspraak 

Voor de herontwikkeling van de locatie waar voorheen aannemingsbedrijf Van Zoest gevestigd was, is een 
stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd. Deze is na overleg met omwonenden en de welstandscommissie 
aangepast. De aangepaste stedenbouwkundige verkenning is tijdens een informatieavond op 30 mei 2011 
tezamen met de bouwplanontwerpen aan omwonenden gepresenteerd en toegelicht. Dit heeft niet geleid tot 
schriftelijke reacties. De mondelinge reacties waren positief over de planvorming en hebben niet geleid tot 
aanpassing van de plannen. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld op basis van deze stedenbouwkundige 
verkenning. 

Met de betrokkenheid van omwonenden in het voortraject bij de ontwikkeling van de stedenbouwkundige 
verkenning is voldoende gelegenheid tot participatie en inspraak geboden op de in het plan mogelijk gemaakte 
ontwikkelingen. Het is daardoor niet nodig geacht om het bestemmingsplan als voorontwerp in het kader van de 
inspraak (opnieuw) aan omwonenden voor te leggen. 

6.2.2 Zienswijzen 

Het ontwerp-bestemmingsplan “Aan de Oude Haven” heeft vanaf 22 september 2011 gedurende 6 weken ter 
inzage gelegen. Er is gedurende die termijn een vijftal zienswijzen naar voren gebracht.  De conclusie luidt dat de 
zienswijzen geen aanleiding vormen om het bestemmingsplan aan te passen. De zienswijzen zijn ongegrond 
verklaard. 

 

  

 


