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1 I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  e n  d o e l  

De bestemmingsplannen voor de bebouwde kom in de gemeente Wijk bij Duur-

stede worden geactualiseerd. Actualisatie is noodzakelijk aangezien de be-

stemmingsplannen in de gemeente over het algemeen niet alleen oud, maar 

ook achterhaald en slecht hanteerbaar zijn, zowel voor de inwoners en bedrij-

ven, als voor de eigen medewerkers. 

 

Doel van de actualisatie is:  

- Actuele bestemmingsplannen die daar waar mogelijk flexibel zijn, zodat 

de inwoners meer ruimte krijgen voor initiatieven en de gemeente min-

der procedures. 

-  Bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen worden bewoners intensief 

betrokken. Waar mogelijk overgang naar een "ja, tenzij-planologie". 

-  De nieuwe digitale bestemmingsplannen worden voor iedereen goed 

toegankelijk. 

 

Bij dit project gaat het om conserverende bestemmingsplannen. Het hoofddoel 

is flexibele bestemmingsplannen op te stellen. Door de gemeenteraad is met 

dit doel de Discussienota Flexibele, betrouwbare en eenvoudige bestemmings-

plannen op 1 juli 2008 vastgesteld.  

Doelstelling van het bestemmingsplan is het bieden van een planologisch-

juridisch kader om de bestaande waarden in de kern te beschermen en flexibi-

liteit te bieden om tegemoet te komen aan uitbreidingswensen op perceelsni-

veau.  

In eerste instantie regelt dit bestemmingsplan het bestaande gebruik door 

middel van gedetailleerde bestemmingen die het huidige en/of gewenste ge-

bruik bevestigen en op grond waarvan direct omgevingsvergunning voor bou-

wen kan worden verleend. Uitgaande van het hoofddoel van deze 

bestemmingsplanherziening, namelijk een flexibel bestemmingsplan opstellen, 

wordt voldoende flexibiliteit in de regels (bij recht) gewaarborgd. Daar waar 

mogelijk en nodig wordt ruimte voor flexibiliteit in uitbreiding geboden. De 

gemeente Wijk bij Duurstede kiest voor ruime bebouwingsregels in combinatie 

met de verbeelding en meer gebruiksmogelijkheden. Dit bevordert de flexibili-

teit van het bestemmingsplan. Er is gekozen voor zo min mogelijk afwijkings- 

en wijzigingsbevoegdheden in de nieuwe bestemmingsplannen1. Zo zijn er geen 

algemene afwijkingsregels opgenomen. De maten in de bestemmingen zijn al 

enigszins verruimd, zodat geen algemene afwijking van 10% nodig is. 

                                                   
1 Discussienota flexibele, betrouwbare en eenvoudige bestemmingsplannen 
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De belangrijkste bestemmingen in het bestemmingsplan hebben betrekking op 

de woonfunctie, de detailhandelsfunctie, de maatschappelijke functies en de 

bedrijven. De regelgeving van deze functies bouwt voort op de geldende regel-

geving, maar speelt ook in op veranderingen in de maatschappij en milieuas-

pecten.  

1 . 2   

L i g g i n g  e n  b e g r e n z i n g  p l a n g e b i e d  

Het bestemmingsplan Woongebieden Wijk bij Duurstede omvat de gehele be-

bouwde kom van Wijk bij Duurstede met uitzondering van de binnenstad en de 

bedrijventerreinen Broekweg en Langshaven. De begrenzing is daarnaast afge-

stemd op de begrenzing van het bestemmingsplan Buitengebied. Verder zijn 

binnen deze begrenzing enkele terreinen niet meegenomen, vanwege mogelij-

ke nieuwe ontwikkelingen. Dit betreft onder meer het gebied rondom de Engk 

en de sporthal de Horden, evenals de Geer II. 

 

 
P l a n g e b i e d  
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1 . 3   

G e l d e n d e  b e s t e m m i n g s p l a n ( n e n )  

Voor het plangebied gelden de volgende bestemmingsplannen: 

 

T a b e l  1 .   

Vigerende bestemmingsplannen Vastgesteld 

De Engk 1968 7 januari 1969 

De Geer 1994 27 juni 1995 

De Geer 1994, 1ste herziening februari 1998 

De Heul 1985 15 juni 1985 

De Horden 2003 11 mei 2004 

Frankenhof 1985 25 juni 1985 

Frankenhof, 1ste wijziging 3 mei 1988 

Hoogstraat 1991 25 februari 1992 

Hoogstraat 1991, 2  

Noorderwaard 1974 25 juni 1974 

Noorderwaard 1974, 2de herziening 26 februari 1985 

Noorderwaard, deel 1 1975 21 oktober 1975 

Noorderwaard, deel 2a 1976 6 juli 1976 

Noorderwaard, deel 2c 1979 20 maart 1979 

Noorderwaard, deel 3 1986 

De Geer II, Onderwijs 

15 juli 1986 

29-1-2010 

 

Onderhavig bestemmingsplan voorziet in een herziening van deze plannen.  

1 . 4   

L e e s w i j z e r  

De toelichting van het bestemmingsplan 'Woongebieden Wijk bij Duurstede' 

bestaat uit de volgende hoofdstukken:  

-  in hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied. De 

historische ontwikkeling, de belangrijkste karakteristieken en de be-

staande ruimtelijke situatie staan daarbij centraal; 

-  de uitvoerbaarheidaspecten die gerelateerd zijn aan de gewenste ont-

wikkelingen komen aan bod in hoofdstuk 3; 

-  de juridische planopzet wordt behandeld in hoofdstuk 4. Hierin worden 

de gewenste ontwikkelingen vertaald in een juridisch-planologische re-

geling. Daarmee vormt dit hoofdstuk een toelichting op de regels; 

- vervolgens komt in hoofdstuk 5 de economische en maatschappelijke 

uitvoerbaarheid van het plan aan bod. Onder het laatste vallen inspraak 

en overleg naar aanleiding van het voorontwerpplan alsmede de behan-

deling van de ingekomen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerp-

bestemmingsplan. 

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 juridisch bindend.  
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2 P l a n b e s c h r i j v i n g  

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie per functie en de ontwikkelingen uit 

het geldende beleid beschreven. Uitgangspunt is een gedetailleerd, conserve-

rend bestemmingsplan. Er wordt flexibiliteit geboden daar waar het kan. Re-

kening wordt gehouden met de dynamiek in het plangebied en ruimte voor 

'reguliere' uitbreidingen en veranderingen. Hiermee wordt voorkomen dat er 

onnodig bestemmingsplanherzieningen moeten worden opgesteld. Dit betekent 

duidelijkheid en tijdswinst voor de inwoners en bedrijven en het ambtelijk 

apparaat wordt ontlast. 

De grotere ontwikkelingen worden echter niet opgenomen in de regels en de 

verbeelding. Deze worden apart geregeld in afzonderlijke bestemmingsplan-

nen. Het opnemen van ontwikkelingen kan vertragend werken, door bijvoor-

beeld de vereiste onderzoeken naar de uitvoerbaarheid ervan. Dit betreft 

onder meer onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet en overige mi-

lieuwet- en regelgeving. 

2 . 1   

H i s t o r i e  

Op basis van opgravingen in de wijken De Horden en De Geer is duidelijk dat 

Wijk bij Duurstede al in de Bronstijd en IJzertijd bewoond is geweest. Vanaf de 

Romeinse Tijd is sprake van ononderbroken bewoning2. Tijdens de Romeinse 

tijd bevond zich hier aan de Rijn een Romeins castellum, als onderdeel van de 

noordelijke grens (limes) van het Romeinse Rijk. 

Rond 700 ontstond de handelsnederzetting Dorestad, een stad van internatio-

naal belang vanwege de gunstige ligging aan de Rijn en de Lek. Waar nu de 

Hoogstraat loopt, lag toen het havencomplex. De stad ging ten onder, eind 9e 

eeuw door invallen van de Vikingen. Rond het midden van de 10e eeuw ont-

stonden er verschillende agrarische nederzettingen langs de Kromme Rijn, 

waaronder Wijk en Cothen. De kern van de nederzetting Wijk lag ten noorden 

van de Steenstraat rondom een in de 10e eeuw gestichte kerk. In 1300 krijgt 

Wijk bij Duurstede stadsrechten. Het verkrijgen van stadsrechten betekende 

ook het recht om te versterken, of een omwalling. De locatie rondom de 

Steenstraat ligt niet binnen deze omwalling en dat geldt voor het hele plange-

bied. 

 

In het stratenpatroon van het plangebied zijn nog historische wegen te her-

kennen. De huidige Zandweg - vroeger Lageweg - die parallel loopt aan de 

Hoogstraat, was de oude weg langs de Kromme Rijn op de linkeroever. Door 

                                                   
2 Wijk bij Duurstede 700 jaar stad, ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis, geredigeerd 

door M. A. van der Eerden-Vonk, J. Hauer, G. W. J. van Omme 
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verschuiving van de Kromme Rijn richting oosten is parallel aan de Lageweg 

wederom bij de linkeroever van de Kromme Rijn een weg aangelegd: de Hoog-

straat. Deze Hoogstraat kwam vlak bij de Singel weer samen met de Lageweg. 

Hier lag een scharnierpunt in de rivier die waarschijnlijk gefixeerd werd door 

hooggelegen stroken land rechts en links van de rivier of kaden in verband met 

een aanlegplaats. De hooggelegen stroken waren ook de plekken waar de ne-

derzettingen lagen: namelijk omgeving Steenstraat en omgeving Markt. De weg 

werd niet vervolgd tot over de rivier maar vervolgde aan de linkerzijde van het 

water zijn route tot aan het punt waar het water wel overbrugd was, namelijk 

bij de latere Veldpoort. Deze overbrugging is wel te zien als een logische scha-

kel in het tracé Lageweg (Zandweg)-Veldpoortstraat. De oude Steenstraat uit 

het westen kon aantakken op Lageweg en zo ook gebruik maken van de brug 

bij de latere Veldpoort. In de buurt van de Veldpoortbrug lag de haven in het 

hart van gezamenlijke nederzetting die bestond uit de kern aan de Steenstraat 

en de kern rondom de huidige Markt. 

Pas in de tweede helft van de vorige eeuw hebben zich stedelijke ontwikkelin-

gen in het plangebied voorgedaan. In het volgende hoofdstuk wordt die ont-

wikkeling nader toegelicht. 

2 . 2   

R u i m t e l i j k e  s t r u c t u u r  

Hu i d i g e  s i t u a t i e  

De oudste bebouwing in het plangebied ligt aan de uitlopers van de binnen-

stad, te weten de Zandweg en de Hoogstraat. Hier is ook een aantal gemeente-

lijke monumenten aan gelegen. Het merendeel van de bebouwing is ontstaan 

door planmatige uitbreidingen, verdeeld in een aantal wijken. De oudste wijk 

in het plangebied de Engk (gedeeltelijk buiten het plangebied) is na de Twee-

de Wereldoorlog ontwikkeld en de jongste wijk de Geer is momenteel nog in 

ontwikkeling. De verschillende wijken worden hieronder beschreven in volgor-

de van ontwikkeling.  

 

D e  E ng k  

Als eerste uitbreiding van de stad Wijk bij Duurstede ontstond ten westen van 

de binnenstad de wijk De Engk. Typisch in de wijk zijn de rijen eengezinswo-

ningen, in twee lagen met een flauw zadeldak evenwijdig aan de straat. De 

oostelijke rand, tegen de binnenstad, kent vooral vrijstaande en twee-onder-

een-kapwoningen, terwijl de westrand juist uit (gestapelde) woonbebouwing 

bestaat. 

Centraal in deze wijk is een zone met maatschappelijke voorzieningen aanwe-

zig, dit deel valt buiten het plangebied, aangezien hier vernieuwing plaats 

heeft, waarbij ook het openbare gebied wordt betrokken. Voor de vernieuwin-

gen wordt een apart (bestemmingsplan-)traject gevolgd.  
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F r a n k e n h o f  

Na De Engk volgde de wijk Frankenhof. De wijk biedt naast woningen plaats 

aan twee kerkhoven, kinderdagverblijf 'de Kresj', een squash/fitnesscentrum, 't 

wijkhuis, maatschappelijke organisatie (Binding), een taxibedrijf, apotheek, 

huisartsenpraktijk, banken, bibliotheek en het gemeentehuis. 

Verder krijgt in deze wijk stedelijke vernieuwing een plek. Het voormalige 

Veilingterrein wordt herontwikkeld met woningbouw, voor in totaal zo'n 120 

woningen. Centraal in de nieuwe buurt ontstaat een groene ruimte, als ver-

lengstuk van de begraafplaats. 

 

D e  H e u l  

Wijk bij Duurstede werd verder uitgebreid richting het noorden met de wijk De 

Heul. De wijk kent een ruime variatie aan bebouwingstypen, vooral aan de 

randen. Aan de noordrand van de wijk bevindt zich gestapelde bebouwing met 

variërende hoogten tot wel zes bouwlagen (onder andere aan de Karolingers-

weg Noord, Kaupangstraat, dr. Janssenstraat en Birkastraat). Het centrale 

gedeelte bestaat overwegend uit rijen eengezinswoningen met zadeldaken. 

Midden in de wijk bevindt zich een groot wijkpark, het Dorestadplantsoen.  

Hoewel de nadruk ligt op de woonfunctie, zijn enkele basisscholen in deze wijk 

aanwezig, evenals een sporthal, zwembad en kleinschalige detailhandelsvoor-

zieningen en bedrijven. Verder is hier het buurtwinkelcentrum De Heul aanwe-

zig, dat zich vooral richt op de dagelijkse behoeften voor het oostelijke deel 

van het plangebied. 

 

N o o r d e r w a a r d  

Ten oosten van de Zandweg, tussen de Zandweg en de Kromme Rijn ontstaat in 

de jaren '70 de wijk Noorderwaard. De stedenbouwkundige opzet van deze 

wijk vormt een reactie op de blok- en strokenverkaveling uit de jaren daar-

voor. Met name het noordelijke deel van de wijk, ten noorden van de Nieuwe-

weg, wordt gekenmerkt door het woonerf-concept en bestaat hoofdzakelijk uit 

eengezinswoningen. Daarbij komen veelvuldig uitbouwen en garage/bergingen 

vóór de voorgevel voor. 

Typisch is het grillig verkavelingspatroon met hofjes. Bij de woningen in de 

wijk die zijn geclusterd rondom woonerven ontbreekt soms een duidelijk on-

derscheid tussen voor- en achterkanten. De buurten zijn door de clustering en 

de situering van de woningen op het woonerf sterk naar binnen gekeerd. An-

derzijds grenzen de woningen ook veelvuldig aan besloten, groene binnenruim-

ten. 

 

D e  H o r d e n  N o o r d  

De Horden Noord kent een stedenbouwkundige opzet die vergelijkbaar is met 

de wijk Noorderwaard. Ook hier is sprake van een grillig verkavelingspatroon 

met hofjes en eengezinswoningen in twee lagen met een kap. De woningen 

zijn geschakeld in grotere en kleinere series. Binnen rechte bouwblokken ko-

men gevelverspringingen voor. Veel bouwblokken zijn onder een hoek van 120 

graden geschakeld, zoals in de omgeving van de Ringoven. Kenmerkend zijn de 
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grote dakvlakken die doorlopen tot de begane grond, en de qua hoogte uitste-

kende daken.  

 

D e  H o r d e n  Z u i d  

Het noordwestelijke gedeelte van de Horden Zuid wordt nog gekenmerkt door 

soortgelijke bebouwing als in de Horden Noord. Naarmate de wijk De Horden 

naar het zuiden toe vorderde werd langzaamaan afgestapt van de hofjesstruc-

tuur, en ontstond weer meer een blokverkaveling in een rechter stratenpa-

troon.  

 

D e  H o r d e n  M i d d e n  

Na het noordelijke en zuidelijke deel van de wijk de Horden ontstond vervol-

gens het middengedeelte van de wijk. Het noorden van dit deel van de wijk 

wordt begrensd door een groene parkachtige omgeving met een waterpartij en 

een evenemententerrein. In het midden loopt de fietsroute de Overloop, in de 

noordoostelijke hoek is de Brandweergarage gevestigd. Aan de zuidzijde van 

de wijk staan overwegend rijen eengezinswoningen in grotere series. 

Centraal in De Horden is een buurtwinkelcentrum aanwezig, met een gevari-

eerd aanbod en een nadruk op de dagelijkse behoeften (waaronder een snack-

bar), voor de westelijke wijken van Wijk bij Duurstede. 

 

D e  G e e r  

Eind 20e eeuw werd in het noorden van Wijk bij Duurstede begonnen met de 

bouw van de wijk De Geer. Dat betreft een wijk, met een geometrisch stra-

tenpatroon en geïnspireerd op de Romeinen. Structuurbepalend is de monu-

mentale as met water en groen, waarin tevens gestapelde woonbebouwing 

voorkomt. De wijk bestaat verder uit eengezinswoningen in twee lagen met 

een kap. Aan de randen, maar ook aan de watergang in het gebied, komen 

(geschakelde) vrijstaande woningen en twee-onder-een-kappers voor. Momen-

teel wordt het nieuwe onderwijsgebouw voor het Revius Lyceum ontwikkeld. 

 

De wijk De Geer zal nog worden afgerond met De Geer II, tussen De Geer I en 

de Graaf van Lynden van Sandenburgweg. Voor dat gebied is een apart globaal 

bestemmingsplan opgesteld, waarbij de bouw van 227 woningen in een groene 

omgeving mogelijk wordt gemaakt. Dit wordt niet in dit bestemmingsplan 

meegenomen. 

 

B e l e i d  

In de Ruimtelijke Structuurvisie Provincie Utrecht (voorheen Streekplan 2005 - 

2015 geheten) zijn rode contouren opgenomen rondom Wijk bij Duurstede. 

Nieuwe bebouwing dient ontwikkeld te worden binnen deze contouren. De 

contouren liggen strak om de bestaande woonwijken heen.  

 

Wijk bij Duurstede ligt in het Nationaal Landschap Rivierengebied, zoals is 

opgenomen in de Nota Ruimte van het rijk. Kernkwaliteiten zijn:  

-  schaalcontrast van zeer open naar besloten. 

-  samenhangend stelsel van rivier-uiterwaard-oeverwal-kom. 
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-  samenhangend stelsel van hoge stuwwal-flank-kwelzone-oeverwal-rivier. 

In algemene zin geldt dat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, mits de 

kernkwaliteiten van het landschap worden behouden of worden versterkt. 

Binnen nationale landschappen is ruimte voor ten hoogste de eigen bevolkings-

groei (migratiesaldo 0). Later is bij motie bepaald, dat migratiesaldo 0 inhoudt 

dat als er een vertrekoverschot is, dit wel mag worden gecompenseerd, totdat 

het vertrekoverschot weer 0 is. 

2 . 3   

F u n c t i o n e l e  s t r u c t u u r   

Hu i d i g e  s i t u a t i e  a l g emeen  

De woongebieden in Wijk bij Duurstede kenmerken zich voornamelijk door de 

aanwezigheid van woonbebouwing. De maatschappelijke, detailhandels-, be-

drijfs- en horecafuncties zijn voornamelijk in de binnenstad gesitueerd. In het 

plangebied komt wel een tweetal buurtwinkelcentra met sportvoorzieningen in 

de wijken De Horden en De Heul. Verder is er verspreid over het plangebied 

vooral sprake van maatschappelijke voorzieningen (basisscholen, begraafplaat-

sen, maar ook gemeentehuis, postkantoor, bibliotheek, brandweerkazerne et 

cetera) en kleinschalige voorzieningen en bedrijfjes. 

2 . 3 . 1   

W o n e n  

Hu i d i g e  s i t u a t i e  

Er staan circa 6600 woningen in de woongebieden van Wijk bij Duurstede. De 

woningen bestaan uit veel vrijstaande, twee-onder-één-kapwoningen en kleine 

rijtjes. Het merendeel daarvan is een koopwoning. De druk op de woningmarkt 

van Wijk bij Duurstede is hoog. Er is sprake van zowel een kwalitatief als 

kwantitatief tekort. Dat laatste zit hem vooral in het onvoldoende aansluiten 

van het woningaanbod op de (toekomstige) vraag. Het kwalitatieve te kort 

wordt veroorzaakt doordat de samenstelling van de voorraad huurwoningen op 

onderdelen niet optimaal aansluit op de samenstelling die in de toekomst ge-

wenst is. 

De woonfunctie omvat op enkele plaatsen bedrijven en beroepen aan huis, 

conform het gemeentelijke beleid op dit punt. Daarbij gaat het om activiteiten 

die verenigbaar zijn met de woonfunctie. Omdat te waarborgen, worden er 

randvoorwaarden aangekoppeld, ook voor wat betreft de maximale omvang. In 

het geval van Triomf Tours worden, gelet op de bijzondere voorgeschiedenis, 

aanvullende voorwaarden aan gekoppeld ten aanzien van het parkeren. 

 

O n t w i k k e l i n g e n  e n  b e l e i d  

Beleid is om de geldende (bouw)mogelijkheden ten minste te handhaven. Dat 

betreft bijvoorbeeld de bouwdiepte, de hoeveelheid aan- en bijgebouwen en 

dergelijke. Binnen dit bestemmingsplan wordt rekening gehouden met klein-

schalige ontwikkelingen en uitbreidingen aan de achterzijde van de percelen, 
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zoals dat is verwoord in de Discussienota flexibele, eenvoudige en betrouwbare 

bestemmingsplannen3.  

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n :  

- De woonbebouwing is opgenomen in de bestemming 'Wonen'. Op de 

kaart zijn binnen deze bestemming bouwvlakken aangegeven waarbin-

nen de hoofdgebouwen dienen te worden gesitueerd. Daarbij zijn op de 

verbeelding de maximale goot- en bouwhoogten aangegeven. Tevens is 

aangegeven als sprake moet blijven van aaneengeschakelde, dan wel 

halfvrijstaande en vrijstaande woningen.  

-  Uitgangspunt is dat er geen woningen worden wegbestemd. 

-  Binnen dit bestemmingsplan wordt ruimte geboden voor uitbreidingen 

aan de achterzijde van de percelen, behorend bij de woningen. Er wordt 

flexibiliteit in de maatvoeringen aangebracht, bijvoorbeeld door ruime 

bouwblokken.  

Wat betreft de aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen wor-

den, binnen de bestemming 'Wonen', de in de gemeente gebruikelijke 

mogelijkheden geboden; maximaal 50% van het perceel, voor zover ge-

legen buiten het bouwvlak, tot een maximum van 50 m2. Deze zijn toe-

gelaten op ten minste 1 m achter de voorgevel van de woning, in het 

bouwvlak en daarbuiten.  

-  Het aanpassen van bestaande woningen is mogelijk binnen de woonbe-

stemming in dit bestemmingsplan.  

-  Op bijgebouwen zijn kappen mogelijk. 

-  Beroepsuitoefening en bedrijf aan huis, voor zover die geen onevenredi-

ge belasting voor het woon- en leefklimaat oplevert, wordt in de regels 

mogelijk gemaakt. Aangesloten wordt bij de beleidsregels die voor de 

toepassing van artikelen 2.1 jo. 2.12 Wabo zijn vastgesteld. Voor het 

bedrijf aan huis geldt een specifieke bedrijvenlijst, met een verbijzon-

dering voor Triomf Tours; 

-  Kelders zijn bij recht mogelijk onder de bebouwing.  

-  Vanwege de voortgang van dit bestemmingsplan en de onduidelijkheden 

ten aanzien van de ontwikkelingslocaties (zoals De Engk), zijn deze niet 

opgenomen in dit bestemmingsplan. De ontwikkelingen worden geregeld 

in separate bestemmingsplannen. 

-  Ten behoeve van mantelzorg is een regeling (bij recht) opgenomen, 

deze regeling is bedoeld voor mantelzorg voor maximaal twee personen. 

2 . 3 . 2   

D e t a i l h a n d e l ,  h o r e c a ,  d i e n s t v e r l e n i n g  e n  

b e d r i j v e n   

In het verlengde van de Veldpoortstraat bevindt zich een uitloper van het win-

kelgebied van de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Dit is volgens de detail-

                                                   
3 Discussienota flexibele, eenvoudige en betrouwbare bestemmingsplannen, gemeente Wijk 

bij Duurstede, 2008 
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handelsnota een onderdeel van het kernwinkelgebied. Tussen de Steenstraat 

en het nieuwe Van Egmondplein (waar ook parkeren plaats heeft) is een nieuw 

blok met een markante toren gebouwd. Hierin zijn diverse winkels en dienst-

verlening gevestigd. Aan de oostzijde van de Zandstraat zijn van oudsher indi-

viduele panden aanwezig met centrumfuncties, waaronder een restaurant met 

zaalverhuur.  

 

Winkelcentrum De Heul is een buurtwinkelcentrum met een verzorgende func-

tie voor met name de bewoners van het oostelijke deel van kern Wijk bij Duur-

stede (Wijken: Noorderwaard, De Heul, Frankenhof, De Geer). Dit 

winkelcentrum beschikt over zeven detailhandelsvestigingen. Het accent ligt 

op de voorziening van de dagelijkse behoeften en twee horecabedrijven. 

 

Winkelcentrum De Horden is tevens te typeren als een buurtwinkelcentrum. 

Het winkelgebied heeft een verzorgende functie voor hoofdzakelijk het weste-

lijk deel van de kern Wijk bij Duurstede (wijken: De Horden, De Engk, De 

Geer). Het winkelcentrum heeft een zestal detailhandelsvestigingen. De na-

druk ligt in dit buurtwinkelcentrum ook op het dagelijkse aanbod, ook hier zijn 

twee horecavoorzieningen aanwezig. 

 

Een beperkt aantal bedrijven is gelegen in het plangebied. Deze zijn voorna-

melijk gelegen in de omgeving van de Steenstraat. Verder zijn verspreid over 

het plangebied kleinschalige voorzieningen (detailhandel, dienstverlening, 

notaris- en makelaarskantoor) aanwezig, soms in combinatie met een woon-

functie.  

 

O n t w i k k e l i n g e n  e n  b e l e i d  

In de Structuurvisie detailhandel Wijk bij Duurstede heeft de gemeente haar 

visie op de detailhandelsontwikkeling neergelegd. Deze nota dient als bouw-

steen en onderbouwing voor ruimtelijke normstelling voor de herziening van 

het bestemmingsplan. De volgende uitgangspunten zijn daarin benoemd: 

- Het toevoegen van extra winkelvloeroppervlakte in de buurtwinkelcen-

tra dient te allen tijde gepaard te gaan met een stedenbouwkundig ver-

antwoorde inpassing. 

- Uitbreiding van supermarkten met 10% van het huidige winkelvloerop-

pervlakte behoort tot de mogelijkheden, mits deze gepaard gaat met 

een stedenbouwkundig verantwoorde inpassing. 

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

- De regeling voor de uitloper van het kernwinkelgebied van Wijk bij 

Duurstede, wordt afgestemd op die in het nieuwe bestemmingsplan Bin-

nenstad, waarbij de bestemming ‘Centrum-1’ wordt gehanteerd. 

- De twee buurtwinkelcentra, met detailhandelsvoorzieningen en een 

bijbehorende horecavoorziening, krijgen de bestemming 'Gemengd - 1'. 

- Daar waar sprake is van een combinatie met een woning, zal eveneens 

worden gewerkt met de bestemming ‘Gemengd – 1’. 
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- ‘Gemengd – 2’ wordt toegepast in het geval van een combinatie van een 

kantoorfunctie of dienstverlening met een woonfunctie. 

- De bestaande horecavestiging aan de Zandweg wordt als zodanig be-

stemd. Overige horeca wordt alleen toegestaan op plaatsen met een 

aanduiding, vanwege de specifieke eisen. Er is een 'Staat van Horeca-

activiteiten' van toepassing, met categorie 1 en 2. 

- De bestaande bebouwing is in een bouwvlak vervat, waarbij tevens de 

maximaal toelaatbare goot- en bouwhoogten zijn weergegeven. Soms is 

ook een bebouwingspercentage van toepassing, dit is aangegeven op de 

verbeelding. 

- Overige ontwikkelingen zijn nog niet voldoende uitgewerkt, of worden 

te zijner tijd in een apart bestemmingsplan geregeld. 

- De bestaande bedrijven zijn geregeld in de bestemming 'Bedrijf'. Hierbij 

is maximale bedrijvigheid in de categorieën 1 en 2 van de 'Staat van Be-

drijfsactiviteiten' toegelaten, tenzij er op dit moment een hogere cate-

gorie aanwezig is. In dat geval wordt dat bedrijf specifiek toegelaten in 

de regels en op de verbeelding. Binnen de bestemming 'Bedrijf' zijn de 

bestaande bedrijfswoningen toegelaten.  

2 . 3 . 3   

M a a t s c h a p p e l i j k e  v o o r z i e n i n g e n  

Hu i d i g e  s i t u a t i e  

In de woongebieden komt een aantal maatschappelijke voorzieningen voor. 

Het gaat daarbij veelal om basisscholen en de daarbij behorende sportvoorzie-

ningen. Er is ook een middelbare school. Daarnaast zijn er enkele gezondheids-

zorgpraktijken, zoals huisartsen en fysiotherapeuten Verder is sprake van 

cluster van maatschappelijke voorzieningen rond de Steenstraat, een maat-

schappelijke instelling, twee begraafplaatsen, bibliotheek, brandweerkazerne 

en het gemeentehuis. 

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

-  De maatschappelijke functies krijgen een passende maatbestemming. Er 

is aangesloten bij de mogelijkheden uit het geldende plan. Daar waar 

mogelijk en nodig wordt ruimte voor flexibiliteit in uitbreiding geboden. 

Er wordt een bebouwingspercentage opgenomen dat aansluit bij de be-

staande bebouwing en eventuele toekomstige ontwikkelingsmogelijkhe-

den.  

- Het basketbalveld en een aantal sporthallen worden opgenomen in de 

bestemming ‘Sport’, evenals een sportschool. 
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2 . 3 . 4   

V e r k e e r   

Hu i d i g e  s i t u a t i e  

De belangrijkste verkeersontsluiting wordt gevormd door de Graaf van Lynden 

van Sandenburgweg (N229). De weg vormt de verbinding richting Utrecht en de 

rijksweg A12. De weg geldt als een belangrijke ontsluiting van de woongebie-

den, maar ook als harde grens naar het buitengebied aan de westzijde. Een 

belangrijke wijkontsluiting wordt gevormd door de Nieuweweg, Frankenweg en 

Hordenweg. 

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

- De verkeershoofdstructuur krijgt de bestemming 'Verkeer', de overige 

wegen worden voorzien van de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied'. 

- Verkeersmaatregelen en eventuele herinrichting kan plaatsvinden bin-

nen de verkeersbestemmingen. Ook uitbreiding van het fiets- en wan-

delnetwerk is mogelijk binnen die bestemmingen.  

2 . 3 . 5   

G r o e n ,  o p e n b a r e  r u i m t e  e n  w a t e r  

Hu i d i g e  s i t u a t i e  

De parkstrook langs de Hoge Hoffweg en de parkstrook langs de Hordenweg 

vormt de verbinding tussen het Kasteelpark en uiterwaarden enerzijds en het 

Stadspark en Botersloot anderzijds. Het groen in deze zone bestaat voorname-

lijk uit gazon/ruw gras en bomen. 

 

De Heul wordt gekenmerkt door een min of meer rastervormige opzet van 

straten. De straten zijn ruim en met veel groen, maar er is geen duidelijke 

groenstructuur aanwezig. Centraal in deze wijk bevindt zich het Dorestad-

plantsoen, een aangenaam, groot groen park. 

 

Bij de Horden is te zien is dat bij de totstandkoming meer aandacht was voor 

de benodigde ruimte van straatbomen, wat plaatselijk resulteerde in het aan-

planten van kleiner blijvende soorten in de straten of in het planten van bo-

men in groenvakken.  

 

De Noorderwaard kent een groene opzet, hofjesachtig met woonstraten zonder 

echte trottoirs, en waarbij het groene karakter mede door de particuliere 

beplanting wordt bepaald. 

 

Deze nieuwste woonwijk, De Geer, is formeel van opzet en geïnspireerd op 

Romeinse bouwdetails. Het groen heeft een zichtbare relatie met de steden-

bouwkundige opzet van de wijk. Er is duidelijk gekozen voor geclusterde een-

heden met functioneel groen, aankledingsgroen en natuurlijk groen. Deze 
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verschillen zijn goed te herkennen in het ontwerp en de invulling van het 

groen en water. 

 

 
 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

-  Structureel groen krijgt de bestemming 'Groen'. Hierbij wordt zoveel 

mogelijk aangesloten op de Groenstructuurkaart, waarop onder andere 

het structurele groen is aangegeven. Incidenteel gaat het daarbij om 

stroken die ten onrechte aan de hoofdgroenstructuur zijn onttrokken. 

- Verder valt de openbare ruimte binnen de bestemmingen 'Verkeer' en 

'Verkeer - Verblijfsgebied', uitgezonderd de terreinen met een andere 

functie, zoals de begraafplaats. 

-  Uitgeefbaar groen wordt als 'Wonen' of 'Tuin' bestemd. Het overige groen 

betreft voornamelijk bermen en kleine groenperken, deze passen binnen 

de verkeersbestemmingen.  

- In de bestemmingen 'Verkeer' en 'Verkeer - Verblijfsgebied', is ruimte 

voor speelplekken voor kinderen en jongeren. Dit wordt niet apart aan-

geduid, maar opgenomen in de bestemmingsomschrijving, zodat het 

overal mogelijk is. Dit bevordert de flexibiliteit. 

-  De bestaande watergangen krijgen een bestemming 'Water'. 
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3 U i t v o e r i n g s  

a s p e c t e n  

3 . 1   

B o d e m  

In het kader van de onderzoeksplicht dient onder meer de bodemgesteldheid in 

het plangebied in kaart te worden gebracht. Onderzocht moet worden of de 

bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreini-

ging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. De gemeente heeft een bo-

demkwaliteitskaart en een bodembeheerplan vastgesteld teneinde actief 

bodembeheer te kunnen voeren. Dit maakt het mogelijk om verantwoord om 

te gaan met (veelal) licht verontreinigde grond in zowel stedelijk als landelijk 

gebied.  

 

Per 1 januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden voor wa-

terbodems en per 1 juli 2008 is het in werking getreden voor landbodems. De 

gemeente heeft een bodemfunctieklassenkaart vastgesteld, met een indeling 

in gebruik van: wonen, industrie en overig (landbouw en natuur). Voorlopig 

wordt er gebruikgemaakt van het overgangsrecht, waarbij de gemeente ge-

bruik blijft maken van de bodemkwaliteitskaart en bijbehorend bodembeheer-

plan. Onderstaande kaart geeft de bodemkwaliteit in de woongebieden weer. 

 

 
B o d e m k w a l i t e i t  W o o n g e b i e d e n  
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Legenda 

 

Bodemkwaliteitskaartenzones 

 

 

 

 

 

Status ondergrondse tanks 

 
Oude stortplaatsen en slootdempingen met biolo-

gisch materiaal 

 

 

Volgens de Bodemkwaliteitskaart d.d. mei 2002 is Wijk bij Duurstede opge-

deeld in verschillende zones: 

- Binnenstad 

- Bebouwing tussen 1900 – 1940 

- Bebouwing vanaf 1940:  

- Bebouwing tussen 1940 – 1960 

- Bebouwing tussen 1960 – 1980 

- Bebouwing vanaf 1980 

 

B i n n e n s t a d  

Deze zone beslaat de oude binnenstad van Wijk bij Duurstede. In deze zone 

zijn diverse lichte verhogingen aangetroffen. Echter de parameters lood en 

zink zijn sterk verhoogd in dit gebied. 

 

B e b ou w i ng  t u s s e n  1 90 0  -  1 9 4 0   

Deze zone omvat alle bebouwing in de kern Wijk bij Duurstede ontwikkeld 

tussen 1900 en 1940. De algemene bodemkwaliteit is goed, behoudens enkele 

lichte verhogingen. 

 

B e b ou w i ng  t u s s e n  1 94 0  -  1 9 6 0   

Deze zone omvat alle bebouwing in de kern Wijk bij Duurstede ontwikkeld 

tussen 1940 en 1960. De algemene bodemkwaliteit is goed, behoudens enkele 

lichte verhogingen. 

 

B e b ou w i ng  t u s s e n  1 96 0  -  1 9 8 0   

Deze zone omvat alle bebouwing in de kern Wijk bij Duurstede ontwikkeld 

tussen 1960 en 1980. De algemene bodemkwaliteit is goed, behoudens enkele 

lichte verhogingen. 

 

B e b ou w i ng  v a na f  1 9 80   

Deze zone omvat alle bebouwing in de kern Wijk bij Duurstede ontwikkeld 

vanaf 1980. De algemene bodemkwaliteit is goed, behoudens enkele lichte 

verhogingen. 

 

C o n c l u s i e  

De algemene conclusie is dat voor de zone ‘Binnenstad’ er sterke verontreini-

ging van lood en zink zijn aangetroffen. Dit kan mogelijk een probleem geven 
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met grondverzet of werkzaamheden in de grond. Voor bebouwing geeft dit 

waarschijnlijk geen probleem.  

In de overige zones zijn slechts enkele lichte verontreinigingen aangetroffen. 

De lichte verontreinigingen vormen geen problemen met grondverzet of werk-

zaamheden in de grond.  

  

Als kanttekening bij de bovenstaande kwaliteit moet worden gemeld dat de 

bodemkwaliteitskaart van de gemeente gedateerd is. Volgens het Besluit Bo-

demkwaliteit hebben wij de toestemming om de komende 5 jaar nog gebruik 

te maken van deze Bodemkwaliteitskaart. In de tussentijd wordt er in samen-

werking met omliggende gemeente en de Milieudienst Zuidoost Utrecht nieuw 

bodembeleid opgesteld. Dit kan betekenen dat voor sommige gebieden de 

bodemkwaliteit verslechterd en voor andere gebieden deze mogelijk beter 

wordt. De huidige kwaliteit is dus een globale inschatting. 

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de 

bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste be-

stemming. Er worden echter geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt 

binnen dit bestemmingsplan. 

3 . 2   

W a t e r  

W a t e r b e l e i d  

Een van de speerpunten van de Nota Ruimte is het behoud en de versterking 

van het watersysteem. Met het Waterbeleid 21e eeuw spelen de waterbeheer-

ders in op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen, die hogere eisen 

stellen aan het waterbeheer. Het gaat hierbij om onder meer de klimaatver-

andering, bodemdaling en zeespiegelrijzing. Het waterbeleid 21e eeuw heeft 

twee principes voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd. Dit zijn de tritsen: 

-  vasthouden, bergen en afvoeren; 

-  schoonhouden, scheiden en zuiveren. 

De trits 'vasthouden, bergen en afvoeren' houdt in dat overtollig water zoveel 

mogelijk in het plangebied wordt vastgehouden in de bodem (infiltratie) en in 

het oppervlaktewater wordt geborgen. Vervolgens wordt zo nodig het water 

tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te 

weinig opleveren, wordt het water afgevoerd. De norm voor afvoer van over-

tollig water is 1,5 l per seconde per ha. Het huidige watersysteem is op basis 

van deze norm aangelegd. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen te voldoen aan 

deze kwantiteitsnorm. 

Bij 'schoonhouden, scheiden en zuiveren' gaat het erom dat het water zoveel 

mogelijk schoon wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water 

zoveel mogelijk gescheiden en als laatste, wanneer schoonhouden en scheiden 

niet mogelijk is, komt het zuiveren van verontreinigd water aan bod. 
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De gemeente Wijk bij Duurstede en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-

landen hebben, in samenwerking met de overige waterpartners, een gemeen-

telijk Waterplan voor stedelijk gebied opgesteld. Hierin zijn de ambities van 

de gemeente met betrekking tot alle waterthema's vastgelegd. Doelstellingen 

uit het waterplan zijn: 

-  een veilig, schoon, gezond en boeiend watersysteem voor mens en na-

tuur, nu en in de toekomst; 

-  een inrichting van het gebied die veilig is bij extreme neerslag, hoge 

rivierstanden of extreme droogte; 

-  een optimaal ingerichte (afval)waterketen waarbij schoon en vuil water 

gescheiden zijn; 

-  dat er sprake is van een kwaliteitsimpuls voor de beleving en het beheer 

van het water; 

-  behoud en waar mogelijk verbetering van de waterkwaliteit, ecologi-

sche, cultuurhistorische, agrarische, recreatieve en toeristische water-

functie; 

-  water als 'drager' van nieuwe plannen. 

 

Voor het waterbeheer hanteert het waterschap de uitgangspunten die zijn 

vastgelegd in onder meer Keur en "Water voorop!" Waterbeheerplan 2010-2015. 

Het waterbeheerplan beschrijft in hoofdlijnen de belangrijkste doelen en 

maatregelen die het waterschap de komende zes jaar wil bereiken en uitvoe-

ren. In het plan staat hoe Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt 

voor een duurzaam, schoon en veilig watersysteem. In het waterbeheerplan 

zijn onder meer de maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

vastgelegd. Voor de maatregelen geldt een resultaatsverplichting voor eind 

2015. De doelen die aan deze maatregelen ten grondslag liggen zijn vastgelegd 

in het Waterplan van de Provincie Utrecht. 

 

W a t e r  i n  h e t  p l a n g e b i e d  

In dit bestemmingsplan plan komen geen waterkeringen voor en het plangebied 

is niet gelegen in een zoekgebied voor verruiming van het hoofdwatersysteem. 

Grondwater leidt in de gemeente op enkele plaatsen tot problemen. Voor de 

woonwijken kunnen problemen met betrekking tot de stijging van het grond-

water spelen of gaan spelen.  

 

B e v e i l i g i n g  t e g e n  o v e r s t r om i ng e n  e n  w a t e r o v e r l a s t  

Algemene doelstelling is het garanderen van het gewenste beveiligingsniveau 

tegen overstromingen en wateroverlast. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 

waterkeringen, ruimte voor het hoofdwatersysteem, de 'bergingstrits' (vast-

houden, bergen en afvoeren) en wateroverlast. 

 

W a t e r k e r i n g e n  

Langs het Amsterdam Rijnkanaal liggen belangrijke waterkeringen. Deze wa-

terkeringen zorgen ervoor dat bij hoge waterstanden in de rivier en het kanaal 

geen overstromingen plaatsvinden. De waterkeringen worden beheerd door het 

waterschap. Bouwen en graven nabij de dijk of waterkeringen wordt streng 
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begeleid en gecontroleerd en is de verantwoordelijkheid van waterschap en 

Rijk, in afstemming met Rijkswaterstaat en de gemeente.  

Nieuwbouw in de invloedszone van de waterkering is uitgesloten ten behoeve 

van dijk- of kadeversteviging in de toekomst. Indien de nieuwbouw is gelegen 

in de beschermingszone van de primaire waterkering of regionale waterkering, 

dient de initiatiefnemer om deze reden een Keurontheffing (watervergunning) 

aan te vragen bij het waterschap. De wijze waarop de nieuwbouw wordt ge-

realiseerd zal moeten voldoen aan de (technische) eisen van het waterschap 

zoals die in de nog aan te vragen ontheffing (watervergunning) worden gege-

ven. Er mag niet gebouwd worden in de kernzones van de waterkeringen. 

 

O p p e r v l a k t e w a te r k w a n t i t e i t  w a t e r s c ha p  e n  g e m e e n t e :  

Een toename van de verharding van meer dan 500 m2 in stedelijk gebied en 

1.000 m2 in landelijk gebied door ruimtelijke ontwikkelingen, heeft gevolgen 

voor het watersysteem. Het hemelwater van dit oppervlak komt versneld tot 

afvoer. Om de waterhuishouding niet te verslechteren, moet de versnelde 

afvoer worden voorkomen of gecompenseerd. Voorkomen of compenseren kan 

op verschillende manieren: 

- Het hemelwater van het verhard oppervlak infiltreren in de bodem. 

- Het uitbreiden van het oppervlaktewater. Om de extra hemelwateraf-

voer op te vangen zal het huidige oppervlaktewatersysteem vergroot 

moeten worden. Als richtlijn stellen wij dat de grootte van het extra 

oppervlaktewater 15% van het extra verharde oppervlak is. Bij grote 

ontwikkelingen dient niet de richtlijn te worden gehanteerd, maar dient 

de benodigde waterberging te worden berekend in samenspraak met het 

waterschap. 

 

Ten aanzien van dempingen of vergravingen, bouwen langs waterkeringen en 

(in de toekomst) toename verhard oppervlak van alle wateren wordt in de 

regels gewezen op de ontheffingen (watervergunningen) in het kader van de 

Waterwet, Keur en Legger en de waterbeheerder (Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden) als bevoegd gezag. 

Ruimtelijke ontwikkelingen met gevolgen voor (grond)water dienen besproken 

te worden in kader van de watertoets met de waterbeheerders, zoals Hoog-

heemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat en de provincie 

Utrecht. 

 

G r o n d w a t e r  

Met betrekking tot ondiep grondwater het volgende. Kelders en andere onder-

grondse constructies dienen dampdicht aangelegd te worden. Hierdoor wordt 

in de toekomst voorkomen dat wateroverlast ontstaat. 

 

W a t e r k w a l i t e i t  e n  e c o h y d r o l o g i s c h e  v a r i a t i e  

Ook in de (afval)waterketen wordt de 'kwaliteitstrits' als uitgangspunt gehan-

teerd. De riolering is gericht op het afvoeren van afvalwater naar de afvalwa-

terzuivering. Dit betekent dat:  

-  vervuiling van neerslag op verhardingen wordt voorkomen; 
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-  het oppervlak aan verhardingen is geminimaliseerd en waar mogelijk 

zijn verhardingen waterdoorlatend; 

-  hemelwater van schone verharde oppervlakken wordt afgevoerd op de 

bodem(infiltratie) of naar oppervlaktewater. 

Voor nieuwe ontwikkelingen dient rekening gehouden worden met deze 'kwali-

teitstrits'. In het Waterhuishoudingsplan 2005-2010 (Provincie Utrecht) wordt 

gestreefd naar afkoppeling van het verharde oppervlak voor nieuwbouw, waar-

bij gemiddeld 80% niet aan het riool wordt gekoppeld. 

Conform Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede en waterkwaliteitbeleid water-

schap: Bij het schoonhouden van hemelwater is het van belang dat uitlogende 

materialen als zink, lood, koper en Bitumen zonder KOMO-keurmerk niet wor-

den toegepast, daar waar deze materialen in contact komen met het hemelwa-

ter, zoals dak, dakgoot en regenpijpen. 

 

Sinds 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. 

Met deze richtlijn wil Europa het oppervlakte- en grondwater kwalitatief en 

ecologisch beschermen en verbeteren en een duurzaam gebruik van water 

bevorderen. De Europese Kaderrichtlijn water stelt doelen voor een goede 

ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater en het grondwa-

ter. Voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water binnen Ne-

derland heeft de afgelopen jaren een intensieve samenwerking op het niveau 

van (deel)stroomgebieden en gebiedsprocessen plaatsgevonden.  

Uitgangspunten en principes van de Europese Kaderrichtlijn Water: 

- de vervuiler betaalt; 

- de gebruiker betaalt; 

- sinds 2000 geen achteruitgang van chemische en ecologische toestand; 

- resultaatverplichting in 2015; 

- stroomgebiedbenadering (op Europees niveau). 

Als rapportage-eenheid richting Brussel worden de waterlichamen aangehou-

den. Dit zijn wateren met een achterliggend stroom- of afwateringsgebied van 

10 km2 of meer. Volgens de gestelde definitie is de Kromme Rijn, Langbroe-

kerwetering met enkele aanliggende weteringen (Amerongerwetering) en het 

Amsterdam Rijn Kanaal als waterlichaam aangemerkt.  

 

Het oorspronkelijke watertype van de Kromme Rijn is een 'Langzaam stromend 

riviertje op zand/klei'. In de Kromme Rijn is in het verleden een aantal hydro-

morfologische ingrepen gedaan, zoals kanalisatie en het instellen van een on-

natuurlijke afvoerdynamiek. Het is niet mogelijk om de hydromorfologische 

ingrepen in dit waterlichaam te herstellen zonder significante schade toe te 

brengen aan de huidige functies. Ook is het niet mogelijk om een alternatief te 

vinden voor de huidige functies. Daarom is het niet mogelijk om de goede eco-

logische toestand (GET) te bereiken en is definitief de status 'sterk veranderd' 

toegekend. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dienen de KRW-doelen opgenomen te worden, 

dat wil zeggen kansen benutten om de maatregelen te kunnen uitvoeren. Be-

langrijk is om ruimte te creëren voor natuurvriendelijke oevers en verbreding 

van watergangen. 
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G o e d e  g e b r u i k s m og e l i j k he d e n  v o o r  m a a t s c h a p p e l i j k e  f un c -

t i e s  

Algemene doelstelling is het behouden of vergroten van goede gebruiksmoge-

lijkheden voor maatschappelijke functies. Hierbij wordt aandacht besteed aan: 

bodemdaling, watertekort, functieveranderingen en vaarwegen. In het plange-

bied spelen geen problemen met betrekking tot bodemdaling en zijn er geen 

grootschalige functiewijzigingen te verwachten. 

 

G o e d e  b e h e e r s b a a r h e i d  v a n  h e t  w a te r s y s t e e m  

Algemene doelstelling is het behouden of verbeteren van de goede beheers-

baarheid van het watersysteem. Het plangebied betreft een bestaande situatie 

waardoor dit aspect niet relevant is voor het bestemmingsplan. 

 

Bij ontwikkelingen dient langs watergangen ruimte vrijgehouden te worden 

(geen obstakels) voor beheer en onderhoud. Voor hoofdwatergangen geldt een 

beschermingszone van 5 m, voor tertiaire watergangen 2 m. Voor waterkerin-

gen gelden andere beschermingszones en wordt verwezen naar de Keur van het 

waterschap. 

 

P r o c e d u r e  Wa t e r t oe t s  

Op basis van beleid dat voortkomt uit de nota 'Waterbeleid 21e eeuw' is een 

watertoetsproces ingesteld bij de ruimtelijke planvorming.  

Het watertoetsproces heeft tot doel om elkaar vroegtijdig te informeren, advi-

seren, afwegen en beoordelen van het belang van water en dit in ruimtelijke 

plannen gestalte te geven. Een watertoetsproces leidt onder andere tot een 

waterparagraaf in het plan. De diepgang van de watertoets en de inhoud van 

de waterparagraaf kan verschillen naar de aard van de planvorming. 

De watertoets moet ervoor gaan zorgen dat er bij de inrichting van ons land 

bewust rekening wordt gehouden met water. De waterbeheerder en initiatief-

nemers (veelal gemeenten) nemen daarvoor samen de waterhuishoudkundige 

doelstellingen zichtbaar en evenwichtig mee bij alle ruimtelijke plannen of 

ingrepen.  

De watertoets is sinds 1 november 2003 wettelijk verplicht.  

In het kader van dit bestemmingsplan en toekomstige ruimtelijke ontwikkelin-

gen heeft overleg plaatsvinden met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-

landen en andere waterbeheerders. Voor toekomstige ruimtelijke 

ontwikkeling, bijvoorbeeld Oranjehof heeft het waterschap reeds advies gege-

ven. 

 

W a t e r t oe t s  

In het plangebied zijn geen directe ontwikkelingen opgenomen die van belang 

zijn voor het aspect water. De watertoets heeft plaatsgevonden en deze wa-

terparagraaf sluit aan op dit overleg. De Watertoetsaspecten die vanuit RWS-

ON van belang worden gevonden zijn eveneens zoveel mogelijk verwerkt.  
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U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

- de waterkeringszone van het Amsterdam-Rijnkanaal, voor zover die over 

het bestemmingsplan reikt, krijgt de dubbelbestemming Waterstaat - 

Waterkering; 

- de hoofdwatergangen krijgen de bestemming 'water'; 

- er zijn geen grote nieuwe ontwikkelingen voorzien.  

3 . 3   

G e l u i d  

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft in de 'Geluidsnota gemeente Wijk bij 

Duurstede' het gemeentelijk geluidbeleid neergelegd.  

 

De doelstelling van de geluidsnota is in eerste instantie voor burgers, bedrijven 

en andere belanghebbenden binnen de gemeente inzichtelijk te maken hoe de 

wettelijke taken en verplichtingen worden ingevuld. Ook is aangegeven hoe, 

bóvenop het wettelijk raamwerk, voor de toekomst een hoogwaardige geluids-

kwaliteit voor de inwoners van Wijk bij Duurstede kan worden gerealiseerd. 

 

V e r k e e r s l a w a a i  

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, 

met uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aange-

duid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 

Een zone kan, afhankelijk van de situatie, een breedte hebben van 100 tot 600 

m. Een aantal wegen heeft geen zone, te weten: 

-  wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

-  wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

 

R a i l v e r k e e r s l a w a a i  

Er komt geen spoorlijnen voor in de omgeving van het plangebied.  

 

I n d u s t r i e l a w a a i  

Er is geen sprake van een gezoneerd industrieterrein in het kader van indu-

strielawaai in de omgeving van het plangebied.  

 

G e b i e d s t y p e  

Met behulp van een gebiedsgerichte aanpak zijn oplossingen gezocht in de 

Geluidsnota voor het spanningsveld tussen wonen, werken en recreëren en in 

de stiltegebieden. Door gebiedsgericht gewenste geluidskwaliteiten te benoe-

men, wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de aanwezige geluidsbronnen en 

tevens optimaal rekening gehouden met het specifieke gebruik van een gebied. 
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Per gebiedstype is de (gewenste) streefwaarde geformuleerd. Dit is het refe-

rentieniveau van het achtergrondgeluid dat gemiddeld in de wijk/het gebied 

aanwezig moet zijn ter plaatse van gevels van woningen en andere geluidsge-

voelige bestemmingen. Plaatselijke afwijkingen zijn mogelijk tot 5 dB(A) boven 

de streefwaarde, mits dit binnen het gebied zelf weer wordt gecompenseerd. 

Bij grotere overschrijdingen van de streefwaarde moet dit apart worden gemo-

tiveerd en vastgelegd. 

 

 
P r o v i n c i a l e  S t i l t e g e b i e d e n ,  u i t s n e d e  S t r e e k v e r b e e l d i n g  7 . 3  

 

De noordkant van Wijk bij Duurstede grenst aan een stiltegebied. Op basis van 

de gemeentelijke Geluidsnota geldt voor de stiltegebieden een streefwaarde 

van 40 dB(A). 
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U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Voor nieuwe ontwikkelingen waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd wordt 

moet rekening gehouden worden met de gemeentelijke Geluidsnota en daar-

mee de Wet geluidhinder (Wgh). Nieuwbouw binnen de mogelijkheden van het 

bestemmingsplan moeten voldoen aan het Bouwbesluit zodat ook via deze weg 

rekening wordt gehouden met het geluidniveau binnen woningen. 

3 . 4   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer (Wm). De in deze wet gehanteerde normen 

gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeids-

omstandighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wm in werking 

getreden.  

Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit 

moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ont-

wikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de 

normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.  

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met 

het NSL. Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm.  

In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal 

programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toena-

me van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt 

beschouwd.  

 

R a p p o r t  l u c h t k w a l i t e i t  2 0 0 5  

Op basis van autonome ontwikkelingen is berekend dat de luchtkwaliteit wat 

betreft NO2 en PM10 zonder maatregelen te nemen overal in de gemeente Wijk 

bij Duurstede voldoet aan de norm. In het Regionaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit Utrecht (Provincie Utrecht, 15 april 2008) is opgenomen dat er 

in Wijk bij Duurstede geen saneringsopgave ligt.  

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Er worden geen ontwikkelin-

gen toegelaten die leiden tot een substantiële toename van het verkeer. De 

verwachting is dat in de toekomst geen overschrijding van de luchtkwaliteits-
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normen zullen plaatsvinden. Het plan kan daarom worden beschouwd als een 

nibm-project. 

3 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 wordt het externe veiligheidsbeleid ver-

woord. 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 tenminste 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 in-

richting.  

Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden risico, geen 

grenswaarden, maar slechts oriënterende waarden. Het gaat om een maat-

schappelijke 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.  
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B r o n :  w w w . p r o v i n c i e - u t r e c h t . n l  

 
 

I n r i c h t i n g e n  

In het plangebied is één inrichting gelegen die valt onder het Bevi, zoals te 

zien is op de provinciale risicokaart. Het betreft een Gasontvangststation. De 

activiteit betreft het "In werking stellen van een installatie voor het reduceren 

van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwali-

teit". Het onderhavige station heeft een toevoerleiding van 6 inch, kent verder 

geen vergunningplichtige componenten en valt derhalve onder het regime van 

de Activiteiten-AMvB. Voor het onderhavige Gasontvangststation geldt volgens 

tabel 3.12 "veiligheidsafstanden" Activiteiten-AMvB, de minimale veiligheidaf-

stand voor kwetsbare objecten 15 m en voor "beperkt kwetsbare objecten" 4 m 
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bij stations tot en met 40.000 m3/hr. Er is sprake van geluidsemissie van het 

Gasontvangststation. 

 

V e r v o e r  o v e r  s p o o r   

In het plangebied en omgeving is geen spoorlijn gelegen relevant voor externe 

veiligheid. 

 

V e r v o e r  o v e r  w e g   

Om de veiligheid te vergroten is een routering gevaarlijke stoffen gewenst. 

Daarom is in de raadsvergadering van 16 september 2008 de Routering Gevaar-

lijke 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.  

 

B u i s l e i d i n g e n  

Ten oosten van het plangebied is een hogedruk regionale aardgastransportlei-

ding gelegen. Voor de leiding geldt een belemmerde strook van 4 m ter weers-

zijden van de hartlijn van de leiding. De vigerende circulaire 'Zonering langs 

hoge druk aardgasleidingen' uit 1984 wordt zeer waarschijnlijk begin 2011 ver-

vangen door de AMvB Buisleidingen. (Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen 

BEVB) Het ontwerp van deze AMvB heeft inmiddels ter inzage gelegen. In deze 

AMvB is onder andere nieuw externe veiligheid langs aardgasleidingen (en ove-

rige leidingen met gevaarlijke stoffen) geïntroduceerd. Naar analogie aan het 

externe veiligheidbeleid voor inrichtingen (BEVI) worden in het BEVB eveneens 

de begrippen Plaatsgebonden Risico (PR) en GroepsRisico (GR) gebruikt.  

 

P l a a t s g e b on d e n  r i s i c o c o n t o u r :  

De 10-6 risicocontour ligt op 0 m van de leidingen. Dit betekent dat het Plaats-

gebonden Risico (PR) geen belemmering vormt voor realisatie van eventuele 

toekomstige plannen.  

 

G r o e p s r i s i c o :  

Onderstaande informatie betreft het groepsrisico 

T o e l i c h t i n g  1 %  l e t a l i t e i t g r e n s  ( 9 , 8  k W / m 2 - c o n t o u r ) :  

De 1% is de uiterste grens waarbinnen beïnvloeding van het GR mogelijk is. Dit 

kan door een toename van bebouwing inclusief bewoning, maar ook door bij-

voorbeeld een wijziging van een bestaande bestemming in een nieuwe waar-

door meer bemensing mogelijk is. Bijvoorbeeld een oud pakhuis wordt 

omgebouwd tot een appartementencomplex, dus toename bewoning.  
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T o e l i c h t i n g  1 0 0 %  l e t a l i t e i t g r e n s  ( 3 5  k W /m 2 - c o n t ou r ) :  

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 ver-

hoging van het GR. Gezien het feit dat het hier een conserverend bestem-

mingsplan betreft kan worden aangenomen dat het bestaande GroepsRisico 

gelijk zal blijven. Verantwoording middels een Groepsrisicoberekening wordt 

onnodig geacht. 

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Binnen de zonering van de gasleiding en het gasontvangststation zijn geen 

ontwikkelingen gepland. De zonering heeft geen gevolgen voor dit bestem-

mingsplan.  

3 . 6   

F l o r a  e n  f a u n a  

De natuurwaarden worden op twee wijzen beschermd: middels de soortenbe-

scherming (Flora- en faunawet) en middels de gebiedsbescherming (Natuurbe-

schermingswet 1998). 

 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soortenbe-

leid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 van de Euro-

pese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. Volgens de Flora- en 

faunawet is het verboden om beschermde planten te verwijderen of te be-

schadigen, beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen of opzette-

lijk te verontrusten en voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te 

beschadigen. Voor de uitvoering van alle ruimtelijke plannen moet worden 

onderzocht welke natuurwaarden aanwezig zijn en of verbodsbepalingen uit de 

Flora- en faunawet zullen worden overtreden. 

Er hoeft hiervoor geen flora- en faunaonderzoek te worden verricht, aangezien 

in het bestemmingsplan hiervoor geen directe bouwmogelijkheid wordt opge-

nomen.  

 

De beschermde gebieden bestaan uit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de 

Natura 2000-gebieden (de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden) en be-

schermde Natuurmonumenten, voorheen de Staatsnatuurmonumenten en be-

schermde Natuurmonumenten. 

 

In de omgeving van het plangebied zijn geen gebieden aangewezen als Natura 

2000-gebied. In de nabijheid van het plangebied ligt de Kromme Rijn, deze is 

aangewezen als Ecologische verbindingszone. 

 

Aangezien binnen het plangebied vrijwel geen ontwikkelingen plaatsvinden, 

leidt het bestemmingsplan niet tot extra overlast voor de flora en fauna in de 

bovengenoemde gebieden.  

 



 

  
295.00.02.13.02.toe - Bestemmingsplan Woongebieden Wijk bij Duurstede - 25 februari 2011  

35 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Het bestemmingsplan biedt geen rechtstreekse ontwikkelingsmogelijkheden, 

waardoor ecologisch onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet en de 

Natuurbeschermingswet niet aan de orde is.  

3 . 7   

A r c h e o l o g i e  

In de Monumentenwet 1988 is de bescherming van het archeologisch erfgoed 

geregeld (conform het Verdrag van Malta). Deze wet verplicht gemeenten om 

bij de vaststelling van een bestemmingsplan en bij de bestemming van de in 

het plan begrepen gronden, rekening te houden met de in de bodem aanwezi-

ge dan wel te verwachten archeologische waarden. 

 

 
I K A W  e n  A M K  

 

Archeologische waarden zijn in Nederland veelal onzichtbaar, omdat ze gro-

tendeels verborgen liggen in de bodem, waardoor ze niet eenvoudig te karte-

ren zijn. Voor de te verwachten waarden heeft de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) 

opgesteld. Voor de bekende waarden is de Archeologische Monumentenkaart 

(AMK) opgesteld. Het plangebied bestaat verder hoofdzakelijk uit terreinen 

met een hoge archeologische trefkans.  

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Voor het plangebied geldt voor het overgrote deel een hoge indicatieve ver-

wachtingswaarde. Het deel met een hoge verwachtingswaarde krijgt de dub-
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belbestemming 'Waarde - Archeologie Hoog', om eventuele aanwezige waarden 

te beschermen. 

 

Plangebieden kleiner dan 100 m² zijn vrijgesteld van de verplichting tot arche-

ologisch onderzoek (wettelijke vrijstelling Monumentenwet 1988). Deze vrij-

stelling geldt niet voor de (beschermde) archeologische monumenten in het 

plangebied.  

Er zijn enkele Archeologische monumenten, Deze krijgen de bestemming 

‘Waarde - Archeologie Monument’ (dubbelbestemming). 

Voor deze terreinen geldt een omgevingsvergunningplicht voor het uitvoeren 

van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden. De vrijstelling van 

100 m2, zoals die geldt voor de gebieden met hoge verwachtingswaarden, geldt 

niet voor de monumenten.  

De Archeologisch beschermde monumenten hebben de bestemming Waarde - 

Archeologie Beschermd Monument gekregen. De beide beschermde monumen-

ten zijn op basis van de Monumentenwet 1988 beschermd.  

 

Daarnaast geldt voor het gehele plangebied dat indien er tijdens werkzaamhe-

den archeologische vondsten of waarnemingen worden gedaan het verplicht is, 

zoals aangegeven staat in de Monumentenwet 1988, om dit te melden bij het 

bevoegd gezag, in dezen: de minister. 

3 . 8   

M i l i e u z o n e r i n g  

In de woonwijken van Wijk bij Duurstede wordt zowel gewoond als gewerkt. 

Het voorkomen van beide functies naast elkaar kan in enkele gevallen proble-

men geven. Daarom wordt voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van 

bedrijvigheid in de nabijheid van woningen gebruikgemaakt van de VNG-

publicatie Bedrijven en Milieuzonering (2009). In deze uitgave is een bedrijven-

lijst opgenomen, die informatie geeft over de milieukenmerken van typen 

bedrijven. Vervolgens wordt in de lijst op basis van een aantal factoren (waar-

onder 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 uitgangs-

punt bij het opstellen van bestemmingsplannen. Er worden twee omgevingsty-

pen 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.  
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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. 

 

Categorie Richtafstand (in meters) tot omgevingstype 

 Rustige woonwijk Gemengd gebied 

1 10 0 

2 30 10 

3.1 50 30 

3.2 100 50 

4.1 200 100 

4.2 300 200 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Verspreid in het plangebied zijn diverse bedrijven gevestigd. Om potentiële 

milieuhinder als gevolg van deze bedrijfsactiviteiten al in ruimtelijk spoor te 

voorkomen worden grenzen gesteld aan de toelaatbaarheid van de bedrijfsac-

tiviteiten. Het plangebied is te typeren als een 'gemengd gebied', vanwege de 

bedrijven die in het woongebied aanwezig zijn. In een dergelijk gebied is de 

vestiging van milieuhinderlijke bedrijven ongewenst. Op grond van dit uit-

gangspunt is gesteld dat op de huidige bedrijfsbestemmingen maximaal cate-

gorie 2 bedrijven uit de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' worden toegelaten. 

Bedrijven die niet binnen deze categorieën passen worden gehandhaafd, waar-

bij het betreffende bedrijf, als uitzondering, is toegelaten. 

3 . 9   

K a b e l s  e n  l e i d i n g e n  

Er zijn binnen het plangebied geen planologisch relevante kabels en leidingen 

aanwezig, met uitzondering van een klein deel van een gasleiding, dat tot aan 

het gasontvangststation loopt. 
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4 J u r i d i s c h e  

p l a n o p z e t   

4 . 1   

I n l e i d i n g   

A l g emeen  

Het bestemmingsplan Woongebieden Wijk bij Duurstede dient te voldoen aan 

de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden. 

Daarnaast dient het bestemmingsplan te voldoen aan de Standaard Vergelijk-

bare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP2008). Deze ministeriële regeling heeft 

met name invloed op de vorm van het bestemmingsplan. Zo zijn in deze minis-

teriële regeling hoofdgroepen van bestemmingen opgenomen en worden er 

standaard regels voor de begrippen en de wijze van meten gegeven. 

Met inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

per 1 oktober 2010 is een aantal vergunningen, zoals de bouwvergunning, 

sloopvergunning en aanlegvergunning, alsmede de flexibiliteitsbepalingen uit 

de Wro opgegaan in de omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan is opge-

steld op basis van de Wabo. Dit heeft onder meer tot gevolg gehad dat bij-

voorbeeld de ontheffing op basis van de Wro is gewijzigd in afwijken van de 

regels. Tevens is een aantal standaard Wabo-begrippen in de regels opgeno-

men. 

 

Gekozen is voor gedetailleerde bestemming. De bestaande situatie en de gel-

dende bestemmingsplannen zijn daar het uitgangspunt. Waar mogelijk wordt 

verruiming geboden. Het streven is een helder en toegankelijk plan. Rekening 

wordt gehouden met de dynamiek in het plangebied en ruimte voor 'reguliere' 

uitbreidingen en veranderingen. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodige 

procedures voor verlening van omgevingsvergunning moeten worden gevoerd. 

Dit betekent duidelijkheid en tijdswinst voor de inwoners en bedrijven en het 

ambtelijk apparaat wordt ontlast. 

Daarnaast biedt het bestemmingsplan een actueel handvat om ongewenste 

ontwikkelingen te weren en handhavend op te treden als dat nodig is. Ander-

zijds dient het bestemmingsplan voor derden zekerheid te geven over inrich-

ting en gebruik.  

 

De gemeente Wijk bij Duurstede kiest voor ruime bebouwingsregels in combi-

natie met de verbeelding en meer gebruiksmogelijkheden. Dit bevordert de 

flexibiliteit van het bestemmingsplan. Er is gekozen voor het zo min mogelijk 

opnemen van afwijkingsregels en wijzigingsbevoegdheden in het bestemmings-

plan, omdat deze bevoegdheden af doen aan de eenvoud en betrouwbaarheid 
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van een bestemmingsplan4. Zo zijn er geen algemene afwijkingsregels opge-

nomen voor bijvoorbeeld het afwijken van de in het plan gegeven bouwregels 

met maximaal 10%. In de wijze van meten wordt ingegaan op de overschrijding 

van bouwgrenzen en bestemmingsgrenzen door ondergeschikte bouwonderde-

len. 

4 . 2   

P l a n s y s t e m a t i e k  

Ve r bee l d i n g  

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden 

aangewezen en begrensd. De bestemming is een beschrijving van de functies 

waarvoor de grond mag worden gebruikt. 

Op de verbeelding zijn tevens aanduidingen opgenomen met het oog op het 

aanwijzen van gebieden waarop een specifieke regeling binnen de regels van 

toepassing is. Deze aanduidingen krijgen in de regels een juridische betekenis.  

 

Reg e l s  

B e g r i p s om s c h r i j v i n g e n  

Het opnemen van begripsbepalingen is beperkt tot die begrippen, waarbij 

sprake is van een (mogelijke) afwijkende betekenis in het algemeen spraakge-

bruik en/of technische begrippen, waarbij een vereenvoudigde omschrijving de 

leesbaarheid bevordert. Begrippen die zijn voorgeschreven in de SVBP2008 

worden ook conform de SVBP2008 overgenomen. Tevens is een aantal begrip-

pen op basis van de Wabo opgenomen. 

 

W i j ze  v a n  m e t e n  

Met het oog op het kunnen bepalen van de in de regels aangegeven oppervlak-

te, goot- en bouwhoogten en inhoud van bouwwerken, is aangegeven waar en 

hoe deze worden gemeten. Tevens is aangegeven welke onderdelen van ge-

bouwen buiten beschouwing blijven, bij het toepassen van de wijze van me-

ten. Dit betreft het in geringe mate mogen overschrijden van bouw- en 

bestemmingsgrenzen met ventilatiekanalen, schoorstenen en kroonlijsten. In 

de SVBP2008 zijn standaarden beschreven waaraan deze regels moeten vol-

doen. Indien van toepassing, worden deze één op één overgenomen.  

 

B e s t e m m i n g s r e g e l i n g   

Per bestemming zijn, voor zover noodzakelijk, de volgende onderdelen onder-

scheiden: 

-  bestemmingsomschrijving; 

- bouwregels; 

- specifieke gebruiksregels; 

- afwijken van de bouw- of gebruiksregels; 

                                                   
4 Discussienota flexibele, betrouwbare en eenvoudige bestemmingsplannen 
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- omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 

zijnde, of werkzaamheden. 

 

B e s t e m m i n g s om s c h r i j v i n g  

De bestemmingsomschrijving omvat een opsomming van de func-

ties/gebruiksmogelijkheden binnen de gegeven bestemming. Deze opsomming 

is van wezenlijk belang, aangezien deze de basis vormt voor de overige regels 

die opgenomen zijn binnen die bestemming.  

 

B o uw r e g e l s  

In de bouwregels zijn objectieve regels gesteld met betrekking tot de plaats en 

afmetingen van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

In sommige bestemmingen is het noodzakelijk om het gebruik zoals toegelaten 

in de bestemmingsomschrijvingen nader te specificeren. Het betreffen voor-

namelijk oppervlaktematen voor de detailhandel- en horecafuncties. Tevens is 

- ter adstructie - in sommige bestemmingen aangegeven welke gebruiksvormen 

in ieder geval vallen onder strijdig gebruik zoals bedoeld in artikel 2.1 Wabo. 

 

A fw i j k e n  v a n  d e  b o uw -  o f  g e b r u i k s r e g e l s  

Afwijkingen bij een omgevingsvergunning worden gebruikt om een bestem-

mingsplan flexibel te maken. Binnen de bestemming Bedrijf is een dergelijke 

flexibiliteitsregel opgenomen om na verlening van omgevingsvergunning een 

zwaardere categorie (tot categorie 3.1) bedrijf mogelijk te maken. Afwijkingen 

van de bouwregels zijn opgenomen in de artikelen ‘Leiding – Gas’, ‘Waarde – 

Archeologie Hoog’, ‘Waarde – Archeologie Monument’ en ‘Waterstaat – Water-

kering’. 

 

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v oe r e n  v a n  w e r k e n ,  g e e n  

b o u w w e r k e n  z i j nd e ,  o f  w e r k za a m h e d e n  

Op grond van de Wro is het mogelijk om ter bescherming van de functies in 

bestemmingsplan, een omgevingsvergunningstelsel op te nemen waarmee be-

paalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden omgevingsver-

gunningplichtig worden. In het bestemmingsplan Woongebieden geldt voor de 

gronden met de dubbelbestemmingen ‘Leiding – Gas’, ‘Waarde – Archeologie 

Hoog’ en ‘Waarde – Archeologie Monument’ een omgevingsvergunningplicht. 

 

B e s t e m m i n g e n  

In het plan worden de volgende bestemmingen onderscheiden. De gronden en 

bebouwing met een monofunctioneel karakter hebben een op die functie toe-

gesneden bestemming gekregen. Bestaande niet-woonfuncties zijn als zodanig 

bestemd. Dat betreft de bestemmingen 'Bedrijf', 'Sport' en 'Maatschappelijk'. 

De twee buurtwinkelcentra en een incidenteel perceel elders, zijn in de be-

stemmingen 'Gemengd – 1 en ‘Gemengd – 2’ opgenomen. Daarnaast is voor de 

openbare ruimte de bestemmingen 'Groen', 'Verkeer', 'Verkeer - Verblijfsgebied' 
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en 'Water' toegepast. De zelfstandige garageboxen zijn als 'Wonen - Garage-

boxen' bestemd. 

 

Deze bestemmingen zijn gekozen op basis van de te onderscheiden hoofdfunc-

tie die aan de betrokken gronden kan worden toegekend. Dat wil niet zeggen 

dat binnen deze bestemmingen geen specifieke en/of afwijkende functies 

voorkomen. Voor zover daarvan sprake is, zijn aparte aanduidingen opgenomen 

om specifiek voorkomende functies binnen de hoofdbestemming te benoemen.  

 

De bestaande bebouwing is in een bouwvlak vervat, waarbij tevens indien van 

toepassing, de maximaal toelaatbare goot- en/of bouwhoogten zijn weergege-

ven. Soms is ook een bebouwingspercentage van toepassing. Dit is het geval 

binnen de bedrijfsbestemming, de sportbestemming en de maatschappelijke 

bestemming. Bij het toekennen van de bouwmogelijkheden is steeds ook naar 

de bestaande rechten (uit de tot op heden geldende bestemmingsplannen) 

gekeken.  

 

Be s ch r i j v i n g  v an  d e  b e s t emmin g en  

 

B e d r i j f  

De bestaande bedrijven zijn geregeld in de bestemming 'Bedrijf'. Hierbij is 

maximaal bedrijvigheid in de categorieën 1 en 2 van de 'Staat van Bedrijfsacti-

viteiten' toegelaten, tenzij er op dit moment een hogere categorie aanwezig 

is. In dat geval wordt dat bedrijf specifiek toegelaten in de regels. Binnen de 

bestemming 'Bedrijf' zijn de bestaande bedrijfswoningen toegelaten.  

Er is een afwijking bij een omgevingsvergunning opgenomen voor bedrijven die 

niet zijn genoemd in de in bijlage 1 opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten 

en voor bedrijven die zijn opgenomen in categorie 3.1 in de in bijlage 1 opge-

nomen Staat van bedrijfsactiviteiten. Buiten het bouwvlak zijn uitsluitend aan- 

en uitbouwen en bijgebouwen (bijbehorende bouwwerken) toegestaan waarvan 

de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 20 m². Gedacht kan 

worden aan een fietsenhok. 

De bestaande autodealers zijn aangeduid met de aanduiding ‘detailhandel 

volumineus’. Overige niet productiegebonden detailhandel is op basis van de 

gebruiksbepalingen uitgesloten. 

 

C e n t r um  -  1  

In het gebied met deze bestemming, nabij de binnenstad langs de Zandweg, 

ligt het primaat bij detailhandel, maar ook dienstverlening. De dynamiek bin-

nen ‘Centrum-1’ is hoog en er wordt ruimte geboden voor enige schaalvergro-

ting, door ook op de verdiepingen de voor publiek toegankelijke functies toe te 

staan. Om de levendigheid in het straatbeeld zeker te stellen is daarentegen 

wonen niet toegestaan op de begane grond. Zowel wonen als de overige func-

ties die binnen deze bestemming mogelijk zijn, zijn toegestaan op de verdie-

ping.  

Binnen ‘Centrum – 1’ is geen horeca toegestaan, met uitzondering van een 

ondergeschikte horecafunctie bij detailhandel. De detailhandelsfunctie is en 
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blijft op basis van dit bestemmingsplan de hoofdfunctie. Om te voorkomen dat 

onduidelijkheden omtrent het begrip 'ondergeschikt' ontstaan, is het toege-

staan om maximaal 30% van het netto-vloeroppervlak te gebruiken voor hore-

ca.  

 

G e m e n g d  -  1  

De overige bestaande detailhandel en horeca is geconcentreerd in de twee 

buurtwinkelcentra. Deze hebben de bestemming 'Gemengd' gekregen. Hier is 

namelijk sprake van enige concentratie van bestaande niet-woonfuncties (op 

de begane grond), met daartussen en -boven ook nog enkele woningen. Verder 

zijn er op enkele plekken individuele winkels of bedrijven met daarboven een 

woning aanwezig binnen de bestemming 'Gemengd - 1'. Binnen deze bestem-

ming zijn onderlinge verschuivingen mogelijk. De horeca heeft een aanduiding 

gekregen, waardoor het alleen ter plaatse van de aanduiding is toegestaan. 

Categorie 2 van de Staat van horeca-activiteiten is toegestaan.  

Het wonen heeft in beginsel uitsluitend op de verdieping plaats. Dat geldt 

natuurlijk niet voor bestaande situaties waar op de begane grond reeds ge-

woond wordt. Om te voorkomen dat er grote woningbouwontwikkelingen kun-

nen plaatsvinden, is binnen de bestemming ‘Gemengd - 1’ alleen het 

bestaande wonen toegestaan. Uitbreiding van het aantal woningen is daardoor 

niet toegestaan. Dit wijkt af van de regeling in Cothen en Langbroek. In deze 

kernen geldt de bestemming ‘Gemengd’ voornamelijk voor individuele perce-

len. Het betreft geen wijkwinkelcentra. Toename van het aantal woningen is 

daar minder te verwachten.  

 

G e m e n g d  -  2  

De bestemming ‘Gemengd – 2’ is toegepast bij gemengde functies op een per-

ceel, waarbij sprake is van kantoren, dienstverlening en woningen. Voor wat 

betreft de bouwregels is aangesloten bij de woonbestemming. 

 

H o r e c a  

De bestaande horecavestigingen zijn specifiek bestemd. Er geldt een staat van 

horeca-activiteiten. Maximaal categorie 1 en 2 zijn toegestaan. Bestaande 

woningen zijn toegestaan. 
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M a a t s c ha p p e l i j k  

De maatschappelijke voorzieningen zijn bestemd als maatschappelijk. De be-

bouwing ligt in een bouwvlak. Binnen het bouwvlak geldt zo nodig een bebou-

wingspercentage. De begraafplaatsen en de brandweerkazerne zijn apart 

aangeduid binnen deze bestemming. Verder komt nog een squashcentrum 

voor, deze is ook aangeduid. Binnen de bestemming maatschappelijk is onder-

geschikte horeca mogelijk met een maximum van 30% van het vloeroppervlak 

met een maximum van 40 m2. Gedacht kan worden aan ondersteunende horeca 

in een dorpshuis of een sportkantine in een sporthal. Bij het Revius Lyceum is 

de aanduiding ‘parkeerterrein’ opgenomen, aangezien hier minimaal 50 par-

keerplaatsen ten behoeve van de onderwijsbestemming dienen te worden ge-

realiseerd.  

 

W o n e n   

De woonbebouwing is opgenomen in de bestemming 'Wonen'. Op de kaart zijn 

binnen deze bestemming bouwvlakken aangegeven waarbinnen de hoofdge-

bouwen dienen te worden gesitueerd. Daarbij zijn op de verbeelding de maxi-

male goot- en bouwhoogten aangegeven. Tevens is aangegeven als sprake moet 

blijven van vrijstaande, dan wel halfvrijstaande en vrijstaande woningen.  

In de begripsbepalingen is aangegeven wat onder een huishouden moet worden 

verstaan, waarmee voorkomen wordt dat zich onaanvaardbare huisvestings-

vormen gaan voordoen. 

Wat betreft de aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen (bijbeho-

rende bouwwerken) worden, binnen de bestemming Wonen, de in de gemeente 

gebruikelijke mogelijkheden geboden: maximaal 50% van het bouwperceel, 

voor zover gelegen buiten het bouwvlak tot een maximum van 50 m². Deze zijn 

toegelaten op ten minste 1 m achter de voorgevellijn van de woning, in het 

bouwvlak en daarbuiten. In de begripsbepalingen is verwoord hoe dit moet 

worden geïnterpreteerd als een woning met twee gevels aan de openbare 

ruimte grenst. Bij twee-onder-een-kapwoningen is verhoging van de bestaande 

garage, voor zover gelegen binnen het bouwvlak, mogelijk, tot de genoemde 

hoogte. Voor de bestaande garage ligt de bestemming ‘Tuin’. Daar zijn geen 

bijgebouwen toegestaan, maar specifiek voor twee-onder-een-kapwoningen is 

wel een regeling opgenomen voor een overkapping (bijvoorbeeld een carport). 

Deze dient 1 m achter de voorgevellijn gerealiseerd te worden van het oor-

spronkelijke hoofdgebouw, dus tussen de voorgevel van de woning en de voor-

gevel van de oorspronkelijke garage. Dit is opgenomen in artikel 15.2.c.1.  

Er geldt een afstand van 3 m tot de erfgrens voor het hoofdgebouw. De afstand 

van 3 m geldt voor twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Wat 

betreft twee-onder-een-kapwoningen betekent dit, dat de woning aan een 

zijde aaneen gebouwd is, en de afstand tot de erfgrens aan de andere zijde 

3 m (of de bestaande afstand, als die kleiner is) bedraagt. 

Ten behoeve van mantelzorg is een regeling (bij recht) opgenomen, deze rege-

ling is bedoeld voor mantelzorg voor maximaal twee personen. Ten behoeve 

van mantelzorg kan ook het bijgebouw gebruikt worden voor de huisvesting 

van de zorgverlenende of de zorgbehoevende. Hiertoe is een uitzondering op-

genomen in de gebruiksregels. Bewoning van vrijstaande bijgebouwen is name-
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lijk niet toegestaan. Bewoning houdt ook in het gebruik als logeerkamer of 

slaapkamer.  

In het plangebied komen een aantal woon-zorgcomplexen voor. Aangezien 

deze vorm van wonen niet onder het normale gebruik van een woning of man-

telzorg valt, is er voor gekozen de woon-zorgcomplexen nader aan te duiden 

met de aanduiding ‘zorginstelling’. 

 

Beroepsuitoefening en bedrijf aan huis, voor zover die geen onevenredige be-

lasting voor het woon- en leefklimaat oplevert, wordt in de regels mogelijk 

gemaakt. Hiervoor geldt een maat van 50 m². Voor het bedrijf aan huis is een 

specifieke bedrijvenlijst van toepassing. 

 

Aangesloten wordt bij de beleidsregels die voor de toepassing van artikelen 2.1 

jo. 2.12 Wabo zijn vastgesteld. Kelders zijn bij recht mogelijk onder de be-

bouwing.  

 

T u i n   

Voor de woningen en voor zover noodzakelijk aan de zijkant van de  

(hoek-)woningen, is de bestemming tuin opgenomen. Hier is bouwen niet toe-

gestaan, met uitzondering van erkers en de onder het voorgaande kopje wonen 

genoemde overkapping (zoals een carport). In enkele voortuinen zijn van ouds-

her bij de woning behorende bijgebouwen aanwezig. Deze bijgebouwen zijn 

toegestaan binnen de aanduiding ‘bijgebouwen’. Ter plaatse van de aanduiding 

‘parkeerterrein’ is het parkeren en manoeuvreren van maximaal vijf autobus-

sen toegestaan, waarbij niet meer dan drie autobussen langdurig mogen wor-

den geparkeerd/gestald en gelijktijdig kortdurend ten hoogste twee 

autobussen mogen worden geparkeerd. Deze laatstgenoemde, afzonderlijk te 

parkeren autobussen mogen voor de duur van ten hoogste een uur worden 

geparkeerd. Deze aanduiding is van toepassing op de voortuin van het aan huis 

verbonden bedrijf aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg (Triomf 

Tours). Het verschil in de ruimtelijke impact tussen het (blijkens de uitspraak 

van de Raad van State) toegestane parkeren van bussen tijdens bezoek aan het 

kantoor en het langduriger parkeren is beperkt. De milieukundige invloed op 

de omgeving speelt vooral tijdens het (na de uitspraak planologisch toegesta-

ne) manoeuvreren en met name in de nachtperiode. 

In dit specifieke geval is onderzocht op welke wijze een aanvaardbaar woon-

klimaat kan worden gegarandeerd. Gebleken is dat het niet mogelijk is om 

hiervoor oplossingen te vinden binnen, nog voor de ondernemer aanvaardbare, 

beperkingen in de bedrijfsvoering. Ten opzichte van de nieuw te bouwen wo-

ningen in ‘De Geer II’ zullen daarom maatregelen worden genomen in de vorm 

van een geluidsscherm waarmee geluidsoverlast wordt voorkomen. 

Ten aanzien van een bestaande naastgelegen woning is er geen sprake van een 

verslechtering van de planologische situatie.  

Met het opnemen van de aanduiding ‘parkeerterrein’ wordt ook duidelijk dat 

zich dit tot deze een specifieke en milieuhygiënisch onderzochte situatie be-

perkt. Daarbij worden ook maatregelen (een geluidsscherm) getroffen. In het 

algemeen is het stallen, parkeren en manoeuvreren van bussen in de woon- of 
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tuinbestemming echter niet in overeenstemming te brengen met een aan-

vaardbaar woonklimaat. Uitgangspunt blijft dat het woonhuis de woonbestem-

ming houdt en dat het kantoor wordt aangemerkt als een aan huis verbonden 

bedrijfsactiviteit. Het parkeren van bussen is een activiteit die samenhangt 

met de wijze waarop van het aan huis verbonden bedrijf gebruik wordt ge-

maakt en is dus geen activiteit op zich. 

 

S p o r t ,  R e c r e a t i e  e n  R e c r e a t i e  -  V o l k s t u i n  

Het basketbalveld en de sporthallen zijn vervat in de bestemming 'Sport', 

evenals een sportschool. De bebouwing is beperkt tot de sporthal en er gelden 

beperkte mogelijkheden voor bouwwerken geen gebouwen zijnde. Binnen de 

bestemming sport is ondergeschikte horeca mogelijk. Te denken valt aan een 

sportkantine bij een sporthal. 

De bestemming recreatie ligt op een kinderboerderij. Ook hier ligt een bouw-

vlak voor de bebouwing. Binnen de bestemming voor de volkstuinen, 'Recreatie 

- Volkstuin' zijn beperkte bouwmogelijkheden opgenomen voor kweekkassen en 

het opbergen van gereedschap.  

 

V e r k e e r  e n  V e r k e e r  -  V e r b l i j f s g e b i e d   

In de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' zijn zowel de doorgaande wegen 

als de lokale wegen en de verblijfsgebieden als straten en pleinen opgenomen. 

Hier zijn naast verkeersdoeleinden ook groen en, binnen de bestemming ‘Ver-

keer – Verblijfsgebied’, speelvoorzieningen mogelijk.  

 

G r o e n  e n  Wa t e r  

Het structurele groen is bestemd als 'Groen'. Hierbij is aangesloten bij de ge-

meentelijke groenstructuurkaart. Kleinschaliger groen is opgenomen in de 

Verkeersbestemming. De grotere waterlopen zijn bestemd als water.  

 

L e i d i n g  –  Ga s  ( d u b b e l b e s t e m m i ng )  

De gasleiding is opgenomen in de bestemming 'Leiding - Gas', waarbij een be-

schermingszone van 4 m is aangehouden (zakelijk rechtzone). 

 

W a a r d e  -  A r c h e o l o g i e  B e s c h e r m d  M o n um e n t  ( d ub b e l b e -

s t e m m i n g )  

Deze bestemming ligt op het gebied van de beide beschermde archeologische 

monumenten. De beide beschermde monumenten zijn op basis van de Monu-

mentenwet 1988 beschermd. 

 

W a a r d e  -  A r c h e o l o g i e  H o og  ( d u b b e l b e s t e m m i ng )  

Deze bestemmingen betreffen de te beschermen archeologische waarden. De 

betrokken gronden zijn op de verbeelding aangegeven. Voor het plangebied 

geldt voor het overgrote deel een hoge indicatieve verwachtingswaarde. Hier-

voor wordt de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie Hoog’ opgenomen.  

Voor deze terreinen gelden een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden en omgevingsvergunning 

voor het bouwen. Voor onder andere ingrepen kleiner dan 100 m² en/of niet 
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dieper dan 0,3 m –mv is geen omgevingsvergunning nodig. Voorts is omgevings-

vergunning niet vereist indien op basis van bij de gemeente beschikbare 

informatie of archeologisch onderzoek van een archeologisch deskundige is 

aangetoond dat er zich geen archeologische waarden (meer) bevinden. 

Omgevingsvergunning wordt verleend door het bevoegd gezag, wanneer geen 

onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische 

waarden. Er worden bepaalde voorwaarden aan de omgevingsvergunning wor-

den gesteld.  

 

W a a r d e  -  A r c h e o l o g i e  M o n um e n t  ( d u b b e l b e s t e m m i n g )  

In het plangebied zijn (delen van) historische nederzettingen aanwezig. De 

betrokken gronden zijn op de verbeelding aangegeven en bestemd als ‘Waarde 

– Archeologie Monument’. Voor deze terreinen geldt dat er niet gebouwd mag 

worden, tenzij het vervanging van bestaande bouwwerken betreft, waarbij de 

oppervlakte niet wordt uitgebreid en alleen de bestaande fundering wordt 

benut. Er geldt een omgevingsvergunningplicht voor het afwijken van de bouw-

regels onder bepaalde voorwaarden en een omgevingsvergunningstelsel voor 

het uitvoeren van bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaam-

heden. Voor onder andere ingrepen niet dieper dan 0,3 m –mv is geen omge-

vingsvergunning nodig. Voorts is omgevingsvergunning niet vereist indien op 

basis van bij de gemeente beschikbare informatie of archeologisch onder-

zoek van een archeologisch deskundige is aangetoond dat er zich geen 

archeologische waarden (meer) bevinden. 

Omgevingsvergunning wordt verleend door het bevoegd gezag, wanneer geen 

onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische 

waarden. Er worden bepaalde voorwaarden aan de omgevingsvergunning wor-

den gesteld.  

 

W a t e r s t a a t  –  Wa te r k e r i n g  ( d ub b e l b e s t e m m i ng )  

De voor ‘Waterstaat - Waterkering’ aangewezen gronden zijn naast de daar 

voorkomende bestemmingen ook bestemd voor waterkering en doeleinden ten 

behoeve van de waterhuishouding. 

 

A l g emene  r eg e l s  en  o v e r g ang s -  en  s l o t r eg e l s  

A n t i - d ub b e l t e l b e p a l i n g   

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat bij opeenvolgende bouw-

aanvragen waarbij een bepaalde oppervlakte aan grond als voorwaarde is ge-

formuleerd, dezelfde grond opnieuw bij de afweging omtrent 

vergunningverlening wordt betrokken. De anti-dubbeltelbepaling wordt con-

form het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) overgenomen in het bestemmings-

plan. 
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A l g e m e ne  b o uw r e g e l s  

In de algemene bouwregels is een vervangende bouwregel opgenomen ten 

behoeve van bestaande bebouwing die afwijkt van de in de regels en op de 

verbeelding opgenomen maatvoering.  

Verder is geregeld dat gebouwen onderkelderd mogen worden tot een diepte 

van 3 m.  

In het derde lid is aangegeven dat voor zover goot- en bouwhoogten zijn aan-

gegeven, de regel geldt dat gebouwen worden gebouwd met een kap, waarvan 

de minimale dakhelling niet minder dan 30°mag bedragen en de maximale 

dakhelling niet meer dan 65° mag bedragen. Gebouwen mogen plat worden 

afgedekt, maar dan mag de aangegeven goothoogte niet worden overschreden. 

Een gebouw mag in dat geval niet de aangegeven bouwhoogte toepassen. 

Verder is een algemene bouwregel opgenomen om een passende platte afdek-

king van aan- en uitbouwen mogelijk te maken indien de eerste verdiepings-

vloer hoger is gelegen dan de in de bouwregels voorgeschreven. 

Als laatste is een algemene bouwregel opgesteld om het bouwen van kleine 

nutsvoorzieningen mogelijk te maken voor die bestemmingen waar nutsvoor-

zieningen in de bestemmingsomschrijvingen zijn toegelaten. 

 

A l g e m e ne  g e b r u i k s r e g e l s  

In het artikel ‘Algemene gebruiksregels’ is aangegeven welke gebruiksvormen 

in ieder geval strijdig zijn met het bestemmingsplan. Het verbod om gronden 

en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan te gebruiken is geregeld in 

de Wabo, ex art. 2.1 lid 1 sub c. 

 

O v e r g a ng s r e c h t  

In het bestemmingsplan is het overgangsrecht conform het Bro opgenomen. De 

peildata voor bouwen en gebruiken zijn gelijk getrokken en gelegd op de da-

tum waarop het bestemmingsplan in werking treedt. 

 

S l o t r e g e l   

In de slotregel is aangegeven onder welke benaming de regels kunnen worden 

aangehaald. 
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5 U i t v o e r b a a r h e i d   

5 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Het bestemmingsplan heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. 

Er worden geen ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd. Hierdoor is geen ex-

ploitatieplan nodig. Afdeling 6.4 van de Wro is ten aanzien van dit bestem-

mingsplan niet van toepassing.  

5 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

V o o r o n tw e r p b e s t e m m i ng s p l a n  

In de gemeente Wijk bij Duurstede is een gemeentelijke inspraakverordening 

van kracht, die bepaalt op welke wijze inwoners en andere belanghebbenden 

betrokken worden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Deze veror-

dening is onder meer van toepassing op de voorbereiding van ruimtelijke plan-

nen. Op grond van deze verordening wordt het voorontwerp van het 

bestemmingsplan ter inzage gelegd.  

 

Het plan is in maart 2010 toegezonden aan verschillende organisaties en in-

stanties, voor een reactie in het kader van het wettelijk vooroverleg. Vervol-

gens is het plan vanaf 4 maart 2010 t/m 31 maart 2010 voor vier weken 

vrijgegeven voor inspraak. Gedurende deze termijn is eenieder in de gelegen-

heid gesteld daarover reacties in te dienen. In deze periode zijn vijf inspraak-

reacties ingediend en zijn twee reacties in het kader van het wettelijk 

vooroverleg binnengekomen. 

 

In het kader van het vooroverleg hebben de volgende partijen gereageerd: 

1. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; 

2. Gemeente Buren;  

3. N.V. Nederlandse Gasunie;  

4. Provincie Utrecht; 

5. de Welstandscommissie. 

 

Alle inspraak- en overlegreacties zijn samengevat en beantwoord (zie bijlage). 

De reacties zijn, waar nodig, verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan.  

 

Tevens zijn enkele ambtshalve aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan 

verwerkt.  
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O n t w e r p b e s t e m m i ng s p l a n  

Gedurende zes weken, vanaf 20 mei tot en met 30 juni 2010 heeft het ont-

werpbestemmingsplan 'Woongebieden' ter inzage gelegen, ingevolge afd. 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht. Tijdens deze termijn zijn vijf zienswijzen 

ingediend. 

 

Op basis van de ingediende zienswijzen zijn de volgende aspecten aangepast in 

het vastgestelde bestemmingsplan:  

 

V e r b e e l d i n g  

- Langs de Rijn 1a bouwgrens aangepast conform verleende vrijstelling; 

- AMK-terreinen ook op de digitale kaart (nu alleen op de analoge ver-

beelding aangegeven; 

- de breedte van de zone van de leiding wordt teruggebracht naar 4 m op 

de verbeelding. 

 

R e g e l s  

- In de bestemming ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’ worden erf- en terreinaf-

scheidingen tot een bouwhoogte van 3 m toegestaan. 

 

T o e l i c h t i n g  

- De waterparagraaf is aangepast. 

 

Tevens zijn ambtshalve enkele wijzigingen aangebracht. Dit is weergegeven in 

bijlage 3: Ambtshalve wijzigingen. 

 



 

 

B i j l a g e n  





 

 

Bi j lage  1:  Voorover leg  en  Inspraakreact ies  bestemmingsp lan 

Woongebieden Gemeente  Wijk  b i j  Duurs tede 

 

 

 

1 .  I n l e i d i n g  

 

2 .  V oo rov e r l e g  r e a c t i e s  

 

3 .  I n s p r a a k r e a c t i e s  

 

 



 

 



 

 

1 .   I n l e i d i n g  

 

In dit rapport zijn de ingekomen reacties naar aanleiding van het Voorontwerpbestemmingsplan woonge-

bieden van de gemeente Wijk bij Duurstede opgenomen. 

Het plan is in maart toegezonden aan verschillende organisaties en instanties, voor een reactie in het 

kader van het wettelijk vooroverleg. Vervolgens is het plan vanaf 4 maart 2010 t/m 31 maart 2010 voor 

vier weken vrijgegeven voor inspraak. Gedurende deze termijn is eenieder in de gelegenheid gesteld 

daarover reacties in te dienen. In deze periode zijn vijf inspraakreacties ingediend. In het kader van het 

wettelijk vooroverleg hebben de volgende partijen gereageerd: 

1.  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; 

2.  Gemeente Buren; 

3.  N.V. Nederlandse Gasunie; 

4.  Provincie Utrecht; 

5.  De Welstandscommissie. 

 

De beantwoording van de vooroverlegreacties is te vinden onder 2. De beantwoording van de inspraakre-

acties is te vinden onder 3.  





 

 

2 .  V oo rov e r l e g r e a c t i e s  

 

 

1. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

t.a.v. de heer Boelhouwer 

Postbus 550 

3990 GJ  HOUTEN 

 

Indiener adviseert positief over het plan. In het kader van informeel vooroverleg heeft het waterschap 

informatie aangeleverd en advies gegeven over het concept plan. Indiener heeft dan ook geen verdere 

opmerkingen op het voorontwerp. 

 

Reactie gemeente: 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Deze reactie leidt niet tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

 

2. Gemeente Buren 

t.a.v. de heer J. Braamskamp 

Postbus 23 

4020 B  MAURIK 

 

Indiener heeft geen opmerkingen op het voorontwerpbestemmingsplan. 

 

Reactie gemeente: 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Deze reactie leidt niet tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

 

3. N.V. Nederlandse Gasunie 

t.a.v. de heer G.A. Westmaas 

Postbus 19 

9700 MA Groningen 

 

In paragraaf 3.5 ‘Externe Veiligheid’ onder ‘Buisleidingen’ wordt aangegeven dat voor wat betreft de 

veiligheidseisen rondom de aanwezige aardgastransportleiding deze nog nader ingevuld dient te worden. 

Verzocht wordt de betreffende alinea uit te breiden met de in de reactie opgenomen informatie. Verder 

verzoekt de Gasunie de alinea ‘Inrichtingen’ binnen paragraaf 3.5 ‘Externe Veiligheid’ van de toelichting 

aan te vullen met het de aangeleverde informatie.  

 

Reactie gemeente: 

De in de reactie verwoorde aanvullingen van de toelichting van het bestemmingsplan worden verwerkt. 

 

Deze reactie leidt tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Provincie Utrecht 

t.a.v. de heer F. Assman 

Pythagoraslaan 101 

Postbus 80300 

3508 TH Utrecht 

 

1.  aangeraden wordt om voor de vaststelling van dit bestemmingsplan afstemming op de op te stellen 

gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart te laten plaatsvinden. Grote delen zijn in het 

verleden namelijk reeds onderzocht en opgegraven (met name door de ROB). Hier is een dubbelbe-

stemming archeologie niet meer nodig;  

2.  enkele AMK-terreinen zijn niet aangegeven op de plankaart, te weten: AMK 11306, 7134, 11516. 

Mogelijk is dit bewust gedaan en zijn het terreinen die reeds volledig opgegraven zijn. Dit is echter 

niet één op één het geval. Bovendien staan er ook AMK-terreinen op de kaart die wel al (deels) 

zijn opgegraven. De provincie raad aan dit goed na te (laten) gaan en te controleren. Dit kan wor-

den ondervangen door de beleidsadvieskaart als onderlegger te gebruiken;  

3.  er is tegenstrijdigheid tussen de plantoelichting en planregels. In de plantoelichting wordt in 

hoofdstuk 3.7 (Archeologie) het volgende vermeld: "Er zijn enkele Archeologische monumenten. 

Deze krijgen de bestemming 'Waarde - Archeologie Monument' (dubbelbestemming). Voor deze ter-

reinen geldt een aanlegvergunning. De vrijstelling van 100 m², zoals die geldt voor de gebieden 

met hoge verwachtingswaarden, geldt niet voor de monumenten." In de planregels is dit echter 

maar ten dele toegepast. De bouwregels bij 'Waarde - Archeologie Monument' (artikel 24) bevatten 

inderdaad geen vrijstelling op basis van oppervlakte, maar in het aanlegvergunningenstelsel (arti-

kel 24.4, sub b) is een 100 m² vrijstelling opgenomen. De provincie stelt zich op het standpunt dat 

bij AMK-terreinen géén ondergrens wordt gehanteerd, aangezien het hier bekende vindplaatsen 

betreft. In deze gevallen moet ook bij kleinschalige ingrepen beoordeeld kunnen worden of arche-

ologisch onderzoek vereist is. Dringend wordt verzocht in het aanlegvergunningenstelsel voor AMK-

terreinen een ondergrens van 0 m² op te nemen;  

4.  in hoofdstuk 3.5 (externe veiligheid) van de plantoelichting staan enkele p.m. posten opgenomen. 

In het ontwerpplan zie ik graag de desbetreffende complete gegevens tegemoet. 

 

Reactie gemeente: 

1.  De gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart is nog niet beschikbaar. Zo mogelijk vindt 

afstemming plaats.  

2.  Deze AMK5-terreinen zullen worden overgenomen: AMK 11306, 7134, 11516.  

3.  Conform mondelinge afspraak met de provincie wordt de maat gewijzigd in 0 m² in het aanlegver-

gunningenstelsel voor AMK-terreinen, of te wel de oppervlaktemaat wordt uit de regels verwij-

derd. 

4.  De p.m. posten zijn aangepast.  

 

Deze reactie leidt tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

 

                                                   
5 AMK staat voor Archeologische monumentenkaart. Het betreft terreinen van hoge archeologische waarde en van zeer hoge 

archeologische waarde. 



 

 

5. Welstandscommissie Wijk bij Duurstede 

t.a.v. de heer Ir. C.P.C.G. Haegens 

Postbus 115 

3980 CC  BUNNIK 

 

1.  Indiener merkt op dat het verruimen van het bestemmingsplan in veel gevallen in strijd is met het 

beleid voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit in Wijk bij Duurstede, zoals dit is verwoord in 

de welstandsnota. Dit wordt nog versterkt door de mogelijkheden van het vergunningvrije bouwen 

die in de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (BOR) mogelijk gemaakt worden. De 

regie over en het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van de woongebieden in Wijk bij Duurstede 

komt met dit flexibele bestemmingsplan zwaar onder druk te staan. Voor de welstandscommissie 

zal het veel moeilijker worden de bestaande ruimtelijke kwaliteit van Wijk bij Duurstede te be-

houden. 

2.  Bij stedenbouwkundige hoekoplossingen kunnen de kappen van de hoofdvolumes van woningen 

tegen elkaar doorgetrokken worden waarddoor een veel massaler en stedelijk straatbeeld ont-

staat. 

3.  Bij woningen met een asymmetrische hoofdvorm/massacompositie kan de asymmetrie worden 

opgeheven door de goothoogte random gelijk te trekken. De bestaande karakteristiek wordt hier-

door aangetast. Ten slotte kunnen de gevels aan de tuinzijde achter de bestaande achtergevel 

vaak tot twee bouwlagen verhoogd worden waardoor in combinatie met een nokverhoging een nog 

forsere bouwmassa ontstaat, vervolgens mag daarachter nog een forse vergunningsvrije aanbouw 

gerealiseerd worden. De vastgelegde combinatie van goot- en nokhoogten kan erg dwingend zijn 

en bij grotere/diepere uitbreidingen kan dit leiden tot, in relatie tot het hoofdvolume, weinig aan-

sprekende toevoegingen. 

4.  Tuin: Artikel 15.2.C.2: Voor de bouwhoogtes van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat 

deze maximaal 2 m dienen te bedragen. Dit betekend dat een carport die lager dan twee meter 

uitgevoerd wordt voor de voorgevel in de tuin mag worden geplaatst.  

5.  Wonen: Artikel 19.2.b.2: de hier aangegeven maten leiden, zeker bij grotere oppervlakten, al snel 

tot bouwmassa's met weinig aansprekende verhoudingen tussen gevel- en dakvlak; bijvoorbeeld 

flauwe dakhellingen en/of platte volumes met een klein en steil pannendak bovenlangs/rondom. 

Dit past niet goed in de omgeving en/of bij de vormgevingskarakteristiek van de villa's/woningen 

met vaak forse hoge kappen. Zo kunnen ook, indien de bouwhoogte gelijk is aan de goothoogte en 

deze goothoogte hoger is dan de aangegeven maximale maat van 6 m, bijvoorbeeld bij woningen 

van twee lagen met kap, hoge plat afgedekte toevoegingen aan woningen met deze (gangbare) 

hoofdvorm worden gerealiseerd. Dit is ongewenst. 

6.  Wonen: Artikel 19.2.b.3; Zeker bij de vrijstaande woningen kunnen, gegeven de grotere uitbrei-

dingsdiepten, bouwmassa's ontstaan die qua goothoogte en bouwhoogte leiden tot deelvolumes en 

dakhellingen die niet aansluiten op de vormgevingskarakteristiek van het pand (lelijke verhoudin-

gen; bijvoorbeeld goot 5 m/bouwhoogte 6 m). 

7.  Wonen: Artikel 19.2.C.1 Forse erfafscheidingen voor de voorgevellijn op de erfgrenzen kunnen het 

straatbeeld fors verstoren. Geadviseerd wordt de erfafscheidingen voor de voorgevel tot Maximaal 

1 meter te beperken. 

 

Reactie gemeente: 

1.  Inderdaad is het bestemmingsplan flexibel, dit sluit aan bij het uitgangspunt zoals dat door de 

raad is vastgesteld, door middel van de Discussienota flexibele, eenvoudige en betrouwbare be-

stemmingsplannen. Zoals aangegeven op pagina 9 van de toelichting van het bestemmingsplan is 

het doel van de actualisatie:  



 

 

- Actuele bestemmingsplannen die daar waar mogelijk flexibel zijn, zodat de inwoners meer 

ruimte krijgen voor initiatieven en de gemeente minder procedures. 

-  Bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen worden bewoners intensief betrokken. Waar 

mogelijk overgang naar een "ja, tenzij-planologie". 

Het opgestelde bestemmingsplan sluit daar bij aan. De maatvoeringen worden vastgelegd in 

het bestemmingsplan, de welstandscommissie heeft invloed op de vormgeving binnen die 

kaders. 

2.  In artikel 19.2.a.6 is aangegeven dat de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens van niet aan-

eengebouwde zijden van hoofdgebouwen bedraagt ten minste 3 m. Dit geldt ook voor rijenwonin-

gen. De hoofdvolumes van rijenwoningen kunnen daardoor niet worden doorgetrokken. Wel is het 

mogelijk om een aan- of bijgebouw te realiseren tussen de hoofdvolumes. Vaak is dat in de huidige 

plannen ook toegelaten. Daar waar bouwvlakken elkaar raken aan de achterzijde is het inderdaad 

mogelijk de woning over meerdere verdiepingen uit te breiden, waardoor de bebouwing elkaar zou 

kunnen raken. De verwachting is dat dat een uitzondering zal zijn. Bovendien acht de gemeente 

dat in veel gevallen geen probleem. De gemeente past het plan daar niet op aan.  

3.  Het bestemmingsplan laat inderdaad uitbreiding van het hoofdgebouw toe aan de achterzijde, in 

verband met het uitgangspunt voor dit bestemmingsplan: flexibiliteit. De asymmetrie kan daardoor 

inderdaad worden opgeheven. Vaak is sprake van een lagere goothoogte aan de achterzijde, waar-

door dit minder zichtbaar is vanaf de straatzijde. Overigens staan enkele vigerende plannen al der-

gelijke flexibiliteit toe. De welstandscommissie adviseert overigens over de vormgeving daarvan. 

Uiteraard met uitzondering van de vergunningsvrije uitbreidingsmogelijkheden. 

4.  Het is inderdaad niet de bedoeling dat overkappingen van ca 2 m hoog voor de voorgevel worden 

gerealiseerd. Dit wordt aangepast. 

5.  Artikel 19.2.b.2 laat aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen toe waarvan goothoogte 

maximaal 3 m mag bedragen dan wel de begane grondlaag, mits aan de begane grondlaag wordt 

aangebouwd, met dien verstande dat de goothoogte van aan- en uitbouwen binnen het bouwvlak 

bij bestaande twee-aaneen gebouwde hoofdgebouwen maximaal 6 m mag bedragen. Bedoeld 

wordt dat bij twee-onder-een-kapwoningen een bouwlaag op de garage gerealiseerd kan worden 

met een goothoogte van 6 meter, voor zover deze zijn gelegen binnen het bouwvlak. Steile kleine 

kapjes worden niet verwacht. Om al te steile kapjes te voorkomen, wordt een dakhelling opgeno-

men. De welstandscommissie kan verder de vormgeving van de kappen beïnvloeden door middel 

van het welstandsadvies.   

6.  Artikel 19.2.b.3 geeft aan dat de bouwhoogte mag maximaal 5 m bedragen, met dien verstande 

dat: de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - twee-aaneen of 

vrijstaand’ maximaal 6 m mag bedragen. Bij een vrijstaande woning geldt een goothoogte van 3 

meter voor een aan- en uitbouw, bijgebouw en overkapping, een bouwhoogte van 6 meter is daar-

bij reëel. Er wordt een dakhelling opgenomen.  

7.  In het artikel 19.2.C.1 gaat het om ‘waaiervormige erfafscheidingen’ direct naast de voordeur. 

Deze afscheidingen zijn tot maximaal 1 meter uit de voorgevel toegestaan (1 m diep). Voor het 

overige zijn inderdaad erfafscheidingen van maximaal 1 m hoog toegestaan in de voortuin. 

 

Deze reactie leidt tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 



 

 

3 .  I n s p r a a k r e a c t i e s  

 

1. met betrekking tot Badorfstraat 23 

 

Indieners vragen de gemeente wat de mogelijkheden zijn om aan de Badorfstraat 23 een atelier te star-

ten. 

In betreffend atelier wil men kleding gaan verstellen en vermaken, kleding ontwerpen en oude kleding 

oppimpen. Het ligt in de bedoeling om zaterdagmiddag geopend te zijn. 

Welke stappen moeten hiervoor worden ondernomen en is het überhaupt aan huis mogelijk? 

 

Reactie gemeente: 

Het perceel heeft de Woonbestemming waarbinnen een aan huis verbonden beroep, zoals een atelier, 

mogelijk is. Deze moet echter wel aan de voorwaarden voldoen dat maximaal 40% van de vloeroppervlak-

te van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de overige gebouwen mag worden ge-

bruikt. Hierbij is een gezamenlijke oppervlakte ten dienste van in dit geval het atelier van 50 m² 

toegestaan. Ontwerpen en herstellen van kleding is daarbinnen mogelijk. Deze kleding mag ook verkocht 

worden. Het opkopen van kleding en zonder het te bewerken en vermaken doorverkopen is echter niet 

toegestaan. Kortom, ondergeschikte, bedrijfsgebonden detailhandel is mogelijk. Dit wordt verduidelijkt 

in het begrip.  

 

Deze reactie leidt tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

 

2. met betrekking tot Zandweg 39a 

 

Indiener is voornemens het pand aan de Zandweg 39a te kopen, kadastraal C 6294. Momenteel is daar 

een showroom voor zonwering gehuisvest en is het deels bestemd als woonruimte. 

Indiener wil ter plekke haar Beautycentrum daar vestigen en er gaan wonen. 

In het voorontwerpbestemmingsplan is het pand bestemd voor ‘Wonen’. 

Indiener verzoekt de huidige bestemming, deels wonen en deels zakelijk gebruik, te handhaven. 

 

Reactie gemeente: 

Conform de afspraken met de gemeente krijgt het te vestigen beautycentrum en de bovenwoning de 

bestemming ‘Gemengd’. 

 

Deze reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

3. met betrekking tot de Hoogstraat 75-85 

 

In de raadsvergadering van 8 december 2009 is de stedenbouwkundige visie op de Hoogstraat vastgesteld. 

De hierin omschreven stedenbouwkundige kaders vormen het uitgangspunt voor het ontwerp van vervan-

gende woningbouw van Hoogstraat 75-85. 

Indiener verzoekt het bestemmingsplan zodanig aan te passen, dat de in de visie omschreven plannen 

hierbinnen kunnen worden gerealiseerd. 

Het betreft een kleine vergroting van de nokhoogte en woningdiepte en een verschuiving van het bebou-

wingsvlak. 

 



 

 

Verder wordt verzocht voor de woningen Hoogstraat 75-85 een maximale nokhoogte toe te staan van 8 m 

net als voor soortgelijke woningen in de Hoogstraat. In het voorontwerpbestemmingsplan wordt hier nl. 

vanaf geweken. 

 

Reactie gemeente: 

Nieuwe ontwikkelingen worden niet in dit bestemmingsplan meegenomen. In dit geval zullen de plannen 

van de stedenbouwkundige visie worden opgepakt door de gemeente en de indiener gezamenlijk om dit 

vervolgens in afzonderlijke plannen te kunnen regelen. Hierbij zal de door de raad vastgestelde beleids-

kaders als de Woonvisie, de Nota kansen voor starters en de Nota wonen met zorg het uitgangspunt vor-

men. 

 

Conform de woningen in de omgeving zal de bouwhoogte van het woningblok Hoogstraat 75-85 worden 

aangepast naar 8 m.  

 

Deze reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

4. met betrekking tot strook gelegen naast Merovingersstraat 36 

 

Betreffende strook is momenteel bestemd als ‘Tuin’. Indiener wil deze bestemming graag gewijzigd zien 

in ‘Wonen’, net als het achterliggende pand aan de Noormannenstraat 67. Het pand aan de Merovingers-

straat 36 staat al geruime tijd te koop en indiener overweegt thans deze woning grondig te renoveren, 

dan wel uit te bouwen. Indiener zou aansluiting kunnen zoeken aan de wijze van uitbreiden als uitge-

voerd door de achterbuurman, waardoor een bestemmingsplanwijziging dan niet meer nodig is. 

Indiener wil van de gemeente weten of en zo ja hoe zijn verzoek wordt gehonoreerd. 

 

Reactie gemeente: 

De bestemming “Tuin” wordt in het gehele bestemmingsplan aangepast. De grens wordt gelegd bij de 

aangrenzende voorgevel, dan wel bij haaks op elkaar staande rijen woningen, rondom getrokken.  

 

Deze reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

5. met betrekking tot Beerze 18 

 

Betreffende de verkeersbestemming die rust op Beerze 18 in het huidige plan. Indieners zien deze graag 

omgezet worden in een woonbestemming, zodat uitbreiding van de woning en plaatsing van een garage 

mogelijk wordt.  

Tevens wordt graag gezien dat uitbreiding van de woning aan de achterzijde eveneens mogelijk wordt 

gemaakt tot één bouwlaag. 

 

Reactie gemeente: 

Het vigerende bestemmingsplan wordt herzien door onderhavig bestemmingsplan. In dit nieuwe bestem-

mingsplan is de verkeersbestemming naast het woonhuis Beerze 18 omgezet in een woonbestemming. Dit 

houdt in dat een aanbouw of garage kan worden gebouwd.  

In het vigerende bestemmingsplan is het bouwvlak van de woning minder ver naar achter gelegen. Met 

het nieuwe bestemmingsplan is hier reeds meer ruimte geboden. Een uitbouw aan de achterzijde is hier-

mee mogelijk.  

 

Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 



 

 

Bi j lage  2:  Z ienswi jzen  





 

 

A .   B e an twoo rd i n g  z i en sw i j z en  

 

Gedurende zes weken, vanaf 20 mei tot en met 30 juni 2010 heeft het ontwerpbestemmingsplan 'Woon-

gebieden' ter inzage gelegen, ingevolge afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Tijdens deze ter-

mijn zijn vijf zienswijzen ingediend. 

 

 

1. met betrekking tot Badorfstraat 23 

 

Indieners zien af van het realiseren van een atelier. 

 

Reactie gemeente: 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

 

2. met betrekking tot Promenade 80 

 

Het vigerende bestemmingsplan geeft de bouwmogelijkheid van 13,5 m. Nu zijn de bouwvlakken gete-

kend met een diepte van 12 m. Dit betekent een beperking van de mogelijkheden. 

 

Reactie gemeente: 

Het vigerende plan is gericht op de ontwikkeling van woningen. In het vigerende plan liggen de uitbrei-

dingsmogelijkheden aan de voorzijde. Uitbreiding van de woningen aan de voorzijde is nu echter niet 

meer wenselijk gezien de bestaande stedenbouwkundige structuur. Wel is enige uitbreidingsmogelijkheid 

geboden aan de achterzijde.  

 

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

3. met betrekking tot Langs de Rijn 1A 

 

De rooilijn voor Langs de Rijn 1 is in het ontwerpbestemmingsplan woongebieden aangepast. Indiener 

verzoekt deze wijziging van de rooilijn in de oorspronkelijke situatie te herstellen, aangezien er een 

rechtszaak loopt over een niet conform de regels geplaatste spouwmuur. 

 

Reactie gemeente: 

Ten aanzien van het met de betrokken projectmanager gevoerde telefoongesprek, merken wij het vol-

gende op. Door de projectmanager is aangegeven dat tijdens de beoordeling van het voorontwerp van het 

bestemmingsplan woongebieden is geconstateerd dat de verbeelding (plankaart) niet overeenkomt met 

de planologisch geldende situatie. Het bouwvlak lag meerdere meters te ver van de perceelsgrens (over-

eenkomstig het bestemmingsplan Hoogstraat 1991). Naar aanleiding van die constatering is het bouwblok 

aangepast. Het was de bedoeling dat dit gedaan zou worden door het bouwblok in overeenstemming te 

brengen met de verleende en onherroepelijke vrijstelling van 12 september 2007 op basis van artikel 19 

lid 2 WRO en artikel 40 lid 1 van de Woningwet voor het veranderen van een bedrijfsgebouw in kantoor-

gebouw op het perceel Langs de Rijn hoek Korte Singel te Wijk bij Duurstede. Helaas is in het ontwerp 

van het bestemmingsplan woongebieden de grens van het bouwvlak door een tekenfout op de perceels-

grens gelegd. Dit was niet de bedoeling en dit wordt aangepast zodat de situatie overeenkomt met de 

destijds verleende vergunnings-/vrijstellingstekening. Dat laatste is ook wat de betrokken projectmana-



 

 

ger heeft aangegeven en dat is iets anders dan dat ’niet de correcte procedure is doorlopen’. Dat laatste 

is wel het geval. 

 

De betrokken projectmanager heeft in het telefoongesprek tevens aangegeven de situatie nader te moe-

ten bestuderen. Daarbij speelde inderdaad mee dat er een juridische procedure loopt en de gemeente 

het standpunt heeft ingenomen, dat de zijgevel van Langs de Rijn 1 niet is verplaatst. Hij heeft alleen 

dat standpunt aangeduid maar is daar niet inhoudelijk op ingegaan. 

 

Inmiddels komen wij tot de conclusie, dat door het in overeenstemming brengen met de verleende en 

onherroepelijke vrijstelling (12 september 2007 op basis van artikel 19 lid 2 WRO en artikel 40 lid 1 van 

de Woningwet voor het veranderen van een bedrijfsgebouw in kantoorgebouw op het perceel Langs de 

Rijn/hoek Korte Singel te Wijk bij Duurstede) van de verbeelding van het bestemmingsplan woongebieden 

dit feitelijk geen onderdeel kan vormen van het geschil dat u met de gemeente heeft. De geldende pla-

nologische situatie staat immers niet ter discussie en wordt evenmin gewijzigd. 

De grens van het bouwvlak zal worden aangepast, deze zal op de plek zoals verleend middels de onher-

roepelijke vrijstelling worden gelegd. 

 

Deze zienswijze leidt tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

 

4. Provincie Utrecht  

t.a.v. de heer F. Assmann 

Postbus 80300 

3508 TH  UTRECHT 

 

Indiener constateert dat de AMK-terreinen (terreinen met bekende archeologische waarden) nr. 11.306 

(terrein met hoge waarde), nr. 7.134 en nr. 11.516 (beide terreinen met zeer hoge waarden) niet op de 

ter inzage gelegde digitale plankaarten van het ontwerpplan zijn opgenomen. Op de analoge plankaarten 

zijn deze terreinen wel aangeduid. 

Indiener verzoekt deze omissie bij planvaststelling te corrigeren. 

 

 

Reactie gemeente: 

De genoemde AMK-terreinen zullen worden overgenomen op de digitale verbeelding. 

 

Deze zienswijze leidt tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

 

5. N.V. Nederlandse Gasunie 

t.a.v. de heer J.C. Thijssen 

Postbus 19 

9700 MA  GRONINGEN 

 

Indiener heeft de volgende reacties: 

a. Voor wat betreft de verbeelding: 

- verzocht wordt de breedte van de dubbelbestemming Leiding-Gas op de plankaart terug te bren-

gen van een breedte van 5 m naar een breedte van 4 m ter weerszijden van de hartlijn van de lei-

ding. 

 



 

 

b. Voor wat betreft de toelichting: 

- verzocht wordt in paragraaf 3.5 onder het kopje ‘Buisleidingen’ het woord ‘buisleiding’ te vervan-

gen door ‘hogedruk regionale aardgastransportleiding’. 

 

c. Voor wat betreft de planregels: 

1. Verzocht wordt om ter plaatse van de bestemming ‘Bedrijf nutsvoorziening’ erf- en terreinafschei-

dingen, de hoogte van deze afscheidingen aan te passen naar 3 m, in verband met het tegengaan 

van vandalisme en criminaliteit. In artikel 5.2 onder b.1 wordt nl. bepaald dat de hoogte van erf- 

en terreinafscheidingen niet meer dan 2 m mag bedragen; 

2. In artikel 21 worden de regels gegeven voor de gronden die aangewezen zijn als ‘Leiding – Gas’. In 

lid 21.1 staat vermeld dat de voor ‘Leiding - Gas’ aangewezen gronden mede bestemd zijn voor 

een ondergrondse aardgastransportleiding. Het gaat hier echter om de aanleg en instandhouding 

van een hogedruk regionale aardgastransportleiding. Derhalve wordt verzocht, daar waar mede be-

stemd voor een ondergrondse aardgastransportleiding staat, dit te vervangen door mede bestemd 

voor de aanleg en instandhouding van een hogedruk regionale aardgastransportleiding; 

3. Naar de mening van indiener zijn de thans in artikel 21.4 opgenomen bepalingen onvoldoende ter 

waarborging van veilig en bedrijfszeker gastransport en ter beperking van gevaar voor personen en 

goederen in de directe omgeving van de leidingen. Verzocht wordt derhalve artikel 21 zodanig uit 

te breiden, dat de onderstaande werkzaamheden, uitgevoerd binnen een zone van 4 m ter weers-

zijden van de hartlijn van de leiding (belemmerde strook), behoudens schriftelijke vergunning, 

niet zijn toegestaan: 

- het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting, waaronder bijvoorbeeld 

rietbeplanting; 

- het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 

- het permanent opslaan van goederen, waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen; 

- het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlo-

pen; 

- het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair. 

4. Indiener is van mening dat bepaalde werkzaamheden binnen de dubbelbestemming ‘Leiding - Gas’ 

geen aanlegvergunning behoeven, de zogenaamde uitzonderingsbepalingen. Verzocht wordt der-

halve de regels uit artikel 21.4 van het onderhavige ontwerpbestemmingsplan uit te breiden con-

form de uitzonderingsbepalingen welke zijn opgenomen in het door hen bijgevoegde 

standaardartikel ‘Leidingen’. 

5. Indiener gaat er van uit dat bij de verdere besluitvorming rekening wordt gehouden met de belan-

gen van de Gasunie. Voor het inwinnen van advies inzake mogelijke vrijstellingen of bij voorgeno-

men werkzaamheden in de nabijheid van de leiding(en) verzoekt indiener tijdig contact op te 

nemen met de tracébeheerder. 

 

Reactie gemeente: 

a. De breedte van de zone van de leiding wordt teruggebracht naar 4 m op de verbeelding; 

b. De in de reactie verwoorde aanvullingen van de toelichting van het bestemmingsplan worden ver-

werkt; 

c. 1. Er worden erf- en terreinafscheidingen tot een hoogte van 3 m toegestaan; 

2-4 Aanpassing aan het bijgevoegde artikel betekent, dat er meer voorwaarden gesteld moeten wor-

den. Echter, het terrein waarop de bestemming ‘Leiding – Gas’ ligt, is direct grenzend aan het 

gasontvangststation. De gasleiding ligt uitsluitend op het grondgebied van de Gasunie. Het inwin-

nen van advies inzake mogelijke vrijstellingen of bij voorgenomen werkzaamheden in de nabijheid 

van de leiding(en), zal derhalve niet nodig zijn. Het is daarom niet noodzakelijk om allerlei over-

bodige regelingen op te nemen in het bestemmingsplan.  



 

 

5 Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

Deze zienswijze leidt tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

 

B .   A anpa s s i n g en  i n  h e t  b e s t emmin g s p l a n  

 

De volgende aspecten verdienen op basis van de ingediende zienswijzen aanpassing in het bestemmings-

plan:  

 

V e r b e e l d i n g  

- Langs de Rijn 1a bouwgrens aangepast conform verleende vrijstelling; 

- AMK-terreinen ook op de digitale kaart (nu alleen op de analoge verbeelding aangegeven, 

- de breedte van de zone van de leiding wordt teruggebracht naar 4 m op de verbeelding. 

 

R e g e l s  

- In de bestemming Bedrijf - Nutsvoorziening worden erf- en terreinafscheidingen tot een bouwhoog-

te van 3 m toegestaan. 

 

T o e l i c h t i n g  

- De waterparagraaf is aangepast en het gedeelte wat betreft Buisleidingen. 



 

 

Bi j lage  3:  Ambtsha lve wijz ig ingen  bi j  vastste l l ing  

 

Tussen de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan en het vaststellen van dit bestemmings-

plan is op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. In 

dit kader is een bestemmingsplanhandboek opgesteld om de bestemmingsplannen van Wijk bij Duurstede 

te actualiseren en onderling te uniformeren. Een groot deel van onderstaande wijzigingen betreft het 

aanpassen van het bestemmingsplan aan de Wabo en het handboek. 

 

Naar aanleiding van ambtshalve wijzigingen zijn de volgende aspecten aangepast: 

 

V e r b e e l d i n g  

- Steenstraat 14: Bestemming ‘Wonen - Garageboxen’ toegevoegd; 

- sporthal de Horden, gedeelte van De Engk en de Geer II uit het plangebied verwijderd en de be-

stemming Maatschappelijk ter plaatse van het Revius Lyceum toegevoegd; 

- AMK-terreinen (archeologische monumenten) gecompleteerd; 

- Graaf van Lijnden van Sandenburgweg 1c: aanduiding ‘parkeerterrein’, en ‘bijgebouw’ toege-

voegd; 

- Graaf van Lijnden van Sandenburgweg 7: bouwvlak aangepast; 

- Remus 2: aanduiding ‘detailhandel volumineus’ toegevoegd; 

- Graaf van Lijnden van Sandenburgweg 3 en Zandweg 174: bestemming Gemengd – 2 gegeven; 

- Neptunes 1-21, Bacchus 2–18: maatvoering aangepast; 

- Sluishoofd 1: plangrens aangepast; 

- Zandweg 12: aanduiding ‘detailhandel volumineus’ toegevoegd; 

- Nieuweweg 1-11 en 2-12: grenzen aangepast op GBKN; 

- ’t Sant 21: aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - twee-aan-een of vrijstaand' toegevoegd; 

- Karel de Grotestraat: telefooncentrale: de bestemming Bedrijf vervangen door Bedrijf – Nutsvoor-

ziening;  

- Blauwe pannen 19-25: de woonbestemming uitgebreid; 

- Kruisbessengaard 40-44 en 54-56: bouwvlak aangepast; 

- Steenstraat bouwaanduidingen aangepast op bouwvlak; 

- Locatie Veilingterrein, aanduiding ‘gestapeld’ verwijderd; ter plaatse van de aanduiding ‘onder-

doorgang’ de bestemming ‘Wonen’ gelegd; 

- bestemmingsnaam ‘Gemengd’ is gewijzigd naar ‘Gemengd – 1’; 

- Boterslootweg: Brandweerkazerne van bestemming ‘Bedrijf’ gewijzigd in bestemming ‘Maatschap-

pelijk’ met de nadere aanduiding ‘brandweerkazerne’; 

- Karel de Grotestraat 1a: de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – squashcentrum’ is 

gewijzigd in ‘squashcentrum’; 

- de bestemming ‘Detailhandel’ is verwijderd en vervangen door de bestemming ‘Bedrijf’ met de 

nadere aanduiding ‘detailhandel volumineus’; 

- Hoogstraat 75-85: goot- en nokhoogte aangepast aan het vigerend bestemmingsplan; 

- Londiniumdreef 93, aanduiding ‘zorginstelling’ toegevoegd; 

- Boeg 2 t/m 12, Boeg 7-9, aanduiding ‘zorginstelling’ toegevoegd. 



 

 

R e g e l s  

Artikel 1: 

Begripsbepalingen in artikel 1 zijn gedeeltelijk aangepast, met name op basis van de invoering van de 

Wabo: 

- 1b ‘on01’ is gewijzigd in ‘va01’; 

- 1e begrip ‘aan huis verbonden bedrijf’ gewijzigd: het verlenen van diensten en/of het uitoefenen 

van ambachtelijke bedrijvigheid (geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen), 

de uitoefening van een bedrijf zoals is opgenomen in de bij dit plan behorende Staat van aan huis 

verbonden bedrijf; als ook ondergeschikte detailhandel ten dienste van deze diensten en/of be-

drijvigheid, en webshops, dat uitsluitend door de bewoner(s) van de woning wordt uitgeoefend, 

waarvan de aard, omvang en uitstraling zodanig zijn dat de activiteit in de woning met behoud van 

de woonfunctie ter plaatse kan worden uitgeoefend; 

- 1f ‘in een woning en/of overige gebouwen’ gewijzigd in ‘van de woning’; 

- 1g 'een bijbehorend bouwwerk, zijnde een’ ingevoegd; 

- 1h definitie ‘agrarisch bedrijf’ verwijderd; 

- definitie ‘bedrijfswoning’ ingevoegd; 

- 1k ‘omgevingsvergunning’ ingevoegd in plaats van ‘bouwvergunning’ en ‘ontheffing’; 

- 1n ‘een bijbehorend bouwwerk, zijnde een’ ingevoegd; 

- definitie ‘bijbehorend bouwwerk’ ingevoegd; 

- 1x definitie ‘grondgebonden agrarisch bedrijf’ verwijderd; 

- definitie ‘dienstverlening’ ingevoegd; 

- 1y definitie ‘hoofdgebouw’ gewijzigd: een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor 

de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een bouwperceel en, indien 

meer gebouwen op het bouwperceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is; 

- definitie 'kantoor’ ingevoegd; 

- definitie ‘huishouden’ ingevoegd; 

- 1ab begrip mantelzorg gewijzigd: 

tijdelijke zorg die niet in het kader van het bedrijfsmatig bieden van zorg wordt geboden aan 

hooguit twee hulpbehoevenden door personen uit diens directe omgeving waarbij de zorgverlening 

rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar 

overstijgt;  

- 1ac ‘een bijbehorend bouwwerk, zijnde een’ ingevoegd; 

- 1ai gewijzigd in: totale oppervlakte, binnenwerks gemeten, van alle ruimten op de begane grond, 

de verdiepingen, de zolder en de bijbehorende bijgebouwen en aan- en uitbouwen; 

- 1ak definitie ‘voorgevel’ gewijzigd: de naar de weg of de openbare ruimte gekeerde gevel van een 

gebouw; indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg of naar de openbare ruim-

te gekeerde gevel, dient de smalste gevel als voorgevel te worden aangemerkt; 

- definitie ‘wonen’ ingevoegd; 

- definitie ‘zijdelingse bouwperceelgrens’ ingevoegd; 

- door het invoegen van nieuwe definities zijn de verdere leden vernummerd. 

 

Artikel 2: 

- in artikel 2 is in lid d ‘scheidsmuren’ vervangen door ‘scheidingsmuren’. 

- in artikel 2.1 toegevoegd ‘afstand tot zijdelingse bouwperceelgrens’. 

 

Artikel 3: 

De bestemming ‘Agrarisch’ is verwijderd. 

 

 



 

 

Artikel 4: 

- in artikel 4 lid 4.1 sub b is gewijzigd: 

een meubelfabriek, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - meu-

belfabriek'; 

- in artikel 4 lid 4.1 sub c is gewijzigd: 

een taxi- en autoverhuurbedrijf alsmede een touringcarbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aan-

duiding 'specifieke vorm van bedrijf – taxi- en autoverhuur'; 

- in artikel 4 lid 4.1 is na sub c een nieuw sub d toegevoegd: d. volumineuze detailhandel in auto's 

en fietsen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volumineuze detailhandel', 

- in artikel 4 lid 4.2 sub a3 is gewijzigd: 

‘de bouwhoogte mag maximaal de waarde bedragen die is aangegeven’ is gewijzigd in ‘ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mogen de goot- en bouwhoogte maximaal 

de waarde bedragen die is aangegeven’; 

- in artikel 4 lid 4.2 is een nieuw sub b1 toegevoegd: 

uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' is een luifel 

toegestaan waarvan de maximale oppervlakte en bouwhoogte niet meer mogen bedragen dan de 

bestaande; 

- in artikel 4 lid 4.2 sub b.3 (oud sub b2) is gewijzigd in: het aantal vlaggenmasten mag maximaal 3 

bedragen, waarvan de bouwhoogte maximaal 6 m mag bedragen; 

- in artikel 4 lid 4.3 is ‘van gronden’ verwijderd; 

- in artikel 4 lid 4.3 eerste bolletje is na ‘productiegebonden detailhandel’ toegevoegd: en uitge-

zonderd voor zover toegestaan in lid 3.1; 

- in artikel 4 lid 4.3 is het tweede bolletje verwijderd en de overige leden vernummerd; 

- in artikel 4 lid 4.4 sub b.1, tweede bolletje is ‘het straat- en/of bebouwingsbeeld’ verwijderd;  

- in artikel 4 lid 4.4 is aangepast aan de Wabo, Het volgende is vervangen: 

‘Ontheffing’ is vervangen door ‘afwijken’, ‘Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verle-

nen ‘ is vervangen door ‘Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken’, Burgemeester en 

wethouders houden’ is vervangen door ‘het bevoegd gezag houdt’, ‘deze ontheffing’, ‘de toepas-

sing van de ontheffing’ en ‘ontheffing’ zijn vervangen door ‘een omgevingsvergunning’ respectie-

velijk ‘omgevingsvergunning’. 

 

Artikel 5 

- in artikel 5 lid 5.1 is toegevoegd na rioolgemaal ‘en telefooncentrale’; 

- in artikel 5 lid 5.2 sub a.3 is ‘goot en’ verwijderd. 

 

Artikel 6: 

- in artikel 6 lid 6.1 sub c is ‘a. met dien verstande dat voor het aan verbonden beroep en/of bedrijf 

maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van 

de overige gebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m²,’ verwij-

derd. In plaats daarvan is lid 6.3 sub b toegevoegd; 

- in artikel 6 lid 6.1 sub e is ‘tuinen en’ toegevoegd en ‘en paden’ verwijderd; 

- in artikel 6 lid 6.2 sub b.2 is gewijzigd in: het aantal vlaggenmasten mag maximaal 3 bedragen, 

waarvan de bouwhoogte maximaal 6 m mag bedragen; 

- in artikel 6 lid 6.3 is sub b toegevoegd: 

voor het uitoefenen van een aan huis verbonden beroep en/of bedrijf mag maximaal 40% van de 

vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de aan- en uitbouwen 

en bijgebouwen worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m² vloeroppervlakte, met 

dien verstande dat: 



 

 

1. het gebruik niet mag leiden tot onevenredige belemmeringen voor de omliggende functies; 

2. het gebruik geen nadelige invloed mag hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en in 

voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein dient te worden voorzien; 

3. de activiteiten geen detailhandel, seksinrichtingen of horeca mogen betreffen. 

 

Artikel 7: 

De bestemming ‘Detailhandel’ is verwijderd. 

 

Artikel 8: 

- artikel 8 lid 8.1 sub a is gewijzigd: detailhandel, uitsluitend op de begane grond; 

- in artikel 8 lid 8.1 is sub d en sub e verwijderd en vervangen door: 

voorzieningen voor gezondheidszorg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

gemengd - medisch', leden zijn vernummerd; 

- in artikel 8 lid 8.1 is sub f gewijzigd: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca' is horeca 

toegestaan tot ten hoogste categorie 2 van bijlage 2 'Staat van Horeca activiteiten'; 

- in artikel 8 lid 8.1 is sub f (oud sub g) is ‘bedrijf’ toegevoegd en ‘met dien verstande dat voor het 

aan verbonden beroep en/of bedrijf maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw 

en 100% van de vloeroppervlakte van de overige gebouwen mag worden gebruikt met een geza-

menlijk maximum van 50 m²,’ verwijderd. In plaats daarvan is lid 8.3 sub c toegevoegd; 

- in artikel 8 lid 8.2 is sub b verwijderd en vervangen door lid 8.2 sub 6: ‘buiten het bouwvlak zijn 

uitsluitend aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan waarvan de gezamenlijke oppervlakte 

niet meer mag bedragen dan 20 m², en de goot- en bouwhoogte niet meer mogen bedragen dan 

respectievelijk 3 m en 5 m.’. Hiertoe is in lid 8.2 sub a ‘hoofd’ verwijderd; 

- in artikel 8 lid 8.2 is sub b.2 gewijzigd in: het aantal vlaggenmasten mag maximaal 3 bedragen, 

waarvan de bouwhoogte maximaal 6 m mag bedragen; 

- in artikel 8 lid 8.3 onder a is ‘per horecabedrijf’ toegevoegd en is oppervlak gewijzigd in vloerop-

pervlak; 

- in artikel 8 lid 8.3 is een nieuw sub b toegevoegd en sub b oud vernummerd: Voor 'detailhan-

del' geldt de regel dat de vloeroppervlakte van supermarktenbedrijven niet meer bedraagt 

dan de bestaande vloeroppervlakte vermeerderd met 10%.; 

- in artikel 8 lid 8.3 is sub c toegevoegd:  

Voor het uitoefenen van een aan huis verbonden beroep en/of bedrijf mag maximaal 40% van de 

vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de aan- en uitbouwen 

en bijgebouwen worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m² vloeroppervlakte, met 

dien verstande dat: 

1. het gebruik niet mag leiden tot onevenredige belemmeringen voor de omliggende functies; 

2. het gebruik geen nadelige invloed mag hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en in 

voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein dient te worden voorzien; 

3. de activiteiten geen detailhandel, seksinrichtingen of horeca mogen betreffen. 

 

Na artikel 8 Gemengd is een nieuw artikel 9 met de bestemming ‘Gemengd 2’ toegevoegd en de navol-

gende artikelen zijn vernummerd. De bestemmingsnaam ‘Gemengd’ is gewijzigd in ‘Gemengd – 1’. 

 

Artikel 9: 

- in artikel 9 lid 9.1 sub c is ‘uitsluitend’ toegevoegd; 

- in artikel 9 lid 9.1 is sub g verwijderd en voor het overige vernummerd. 



 

 

Artikel 10: 

- in artikel 10 lid 10.1 sub b is ‘met dien verstande dat voor het aan verbonden beroep en/of bedrijf 

maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van 

de overige gebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m²,’ verwij-

derd. In plaats daarvan is lid 10.3 sub c toegevoegd; 

- in artikel 10 lid 10.2 is sub b.2 gewijzigd in: het aantal vlaggenmasten mag maximaal 3 bedragen, 

waarvan de bouwhoogte maximaal 6 m mag bedragen; 

- in artikel 10 lid 10.3 aanhef is ‘van gronden’ verwijderd; 

- in artikel 10 lid 10.3 is sub a onder 1 verwijderd, en verder vernummerd; 

- in artikel 10 lid 10.3 is onder b is toegevoegd: 

‘per horecabedrijf’; 

- in artikel 10 lid 10.3 is onder c toegevoegd: Voor het uitoefenen van een aan huis verbonden be-

roep en/of bedrijf mag maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van 

de vloeroppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebruikt met een gezamen-

lijk maximum van 50 m² vloeroppervlakte, met dien verstande dat: 

1. het gebruik niet mag leiden tot onevenredige belemmeringen voor de omliggende functies; 

2. het gebruik geen nadelige invloed mag hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en in 

voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein dient te worden voorzien; 

3. de activiteiten geen detailhandel, seksinrichtingen of horeca mogen betreffen. 

 

Artikel 11: 

- artikel 11 lid 11.1 is gewijzigd: 

a. maatschappelijke voorzieningen, waaronder in ieder geval begrepen een kerk, dorpshuis, 

school, museum, kinderopvang, huisartsenpraktijk en zorgcentrum; 

b. een squashcentrum, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'squashcentrum'; 

c. een begraafplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats'; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' bedraagt het aantal parkeerplaatsen minimaal 

50; 

e. een brandweerkazerne, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brandweerkazerne', 

met de daarbij behorende: 

f. groen- en speelvoorzieningen; 

g. tuinen, erven en paden; 

h. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

i. nutsvoorzieningen; 

- in artikel 11 lid 11.2 sub b3 is na ‘bedragen’ toegevoegd: en met dien verstande dat ter plaatse 

van de aanduiding 'parkeerterrein' de bouwhoogte van vlaggenmasten maximaal 9 m mag bedra-

gen; 

- in artikel 11 lid 11.3 aanhef is ‘van gronden’ verwijderd; 

- artikel 11 lid 11.3 sub a onder 1 is verwijderd, en verder vernummerd; 

- artikel 11 lid 11.3 onder b is gewijzigd: Onder 'maatschappelijke voorzieningen' en 'squashcentrum' 

is ondergeschikte horeca mede inbegrepen, met dien verstande dat de maximale vloeroppervlakte 

niet meer bedraagt dan 30% van het totale vloeroppervlak met een maximum van 40 m². 



 

 

Artikel 12: 

- in artikel 12 lid 12.1 sub b is ‘uitsluitend’ toegevoegd en onder c ‘met de daarbij behorende’; 

- in artikel 12 lid 12.2 is het maximum bebouwingspercentage verwijderd; 

- artikel 12 lid 12.2 sub b.3 is gewijzigd in: het aantal vlaggenmasten mag maximaal 3 bedragen, 

waarvan de bouwhoogte maximaal 6 m mag bedragen; 

- in artikel 12 lid 12.3 aanhef is ‘van gronden’ verwijderd; 

- artikel 12 lid 12.3 sub a is verwijderd; 

 

Artikel 13: 

in artikel 13 lid 13.1 onder c is toegevoegd: tuinen;. 

 

Artikel 14: 

- in artikel 14 lid 14.1 sub c is ‘waarvan de oppervlakte maximaal 100 m² mag bedragen’ verwij-

derd; 

- in artikel 14 lid 14.1 sub d is ‘het houden van evenementen’ toegevoegd; 

- artikel 14 lid 14.2 sub b.3 is gewijzigd in: het aantal vlaggenmasten mag maximaal 3 bedragen, 

waarvan de bouwhoogte maximaal 6 m mag bedragen. 

 

Artikel 15: 

- in artikel 15 lid 15.1 is gewijzigd: 

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 

b. parkeerplaatsen voor autobussen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerter-

rein', en met dien verstande dat het maximaal aantal te parkeren/stallen autobussen niet 

meer dan 5 bedraagt, waarbij niet meer dan 3 autobussen langdurig mogen worden gepar-

keerd/gestald en gelijktijdig ten hoogste 2 autobussen mogen worden geparkeerd. Deze 

laatstgenoemde, afzonderlijk te parkeren autobussen  mogen voor de duur van ten hoogste 

1 uur worden geparkeerd. 

- artikel 15 lid 15.2 onder a ‘uitsluitend’ toegevoegd en a3 en a4 gewijzigd: a2 toegevoegd ‘niet 

meer mag bedragen dan de bestaande afstand’ en aan a3 toegevoegd ‘en de breedte niet meer 

mag bedragen dan de bestaande breedte van het bijgebouw vermeerderd met 0,3 m’; 

- artikel 15 lid 15.2 onder b3 gewijzigd in: de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, dan wel 

30 cm boven de eerste verdiepingsvloer indien deze meer bedraagt; 

- in artikel 15 lid 15.2 onder c2 is gewijzigd: erf- en terreinafscheiding zijn toegestaan met dien 

verstande dat: 

- de bouwhoogte maximaal 1 m mag bedragen; 

- de bouwhoogte tot 1 m voor de voorgevel van het op de aangrenzende gronden gelegen hoofdge-

bouw maximaal 2 m mag bedragen. 

 

Artikel 16: 

in artikel 16 lid 16.1 is toegevoegd: Het aantal rijstroken mag ten hoogste het bestaande aantal bedra-

gen. 

 

Artikel 17: 

- in artikel 17 lid 17.2 sub a toegevoegd ‘ten dienste van de in lid 17.1 onder a. en e. genoemde 

bestemmingen,’; 

- in artikel 17 lid 17.2 is een nieuw sub a2 ingevoegd: de oppervlakte van overkappingen mag maxi-

maal 20 m² bedragen; 

- in artikel 17 lid 17.2 is sub a2 gewijzigd: de inhoud van gebouwen mag maximaal 70 m³ bedragen. 



 

 

Artikel 19: 

- in artikel 19 lid 19.1 sub a is de zinsnede ‘met dien verstande dat voor het aan verbonden beroep 

en/of bedrijf maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloer-

oppervlakte van de overige gebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 

50 m²,’ verwijderd; 

- artikel 19 lid 19.1 sub d ingevoegd: woon-zorgcomplex, uitsluitend ter plaatse van de aandui-

ding 'zorginstelling'; 

- artikel 19 lid 19.1 sub g ‘nutsvoorzieningen’ is toegevoegd; 

- artikel 19 lid 19.2.a.3 is verwijderd: ‘uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' mogen 

woningen gestapeld worden gebouwd’; 

- artikel 19 lid 19.2 sub b2 is gewijzigd: de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen, met dien ver-

stande dat de goothoogte van aan- en uitbouwen gelegen binnen de gronden ter plaatse van de 

aanduiding 'bouwvlak' bij bestaande twee-aaneen gebouwde hoofdgebouwen maximaal 6 m mag 

bedragen; 

- artikel 19 lid 19.2 sub c2 is gewijzigd: het aantal vlaggenmasten mag maximaal 3 bedragen, waar-

van de bouwhoogte maximaal 6 m mag bedragen; 

- artikel 19 lid 19.3 is toegevoegd: 

Specifieke gebruiksregels: 

Voor het uitoefenen van een aan huis verbonden beroep en/of bedrijf mag maximaal 40% van de 

vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de aan- en uitbouwen 

en bijgebouwen worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m² vloeroppervlakte, met 

dien verstande dat: 

a. het gebruik niet mag leiden tot onevenredige belemmeringen voor de omliggende functies; 

b. het gebruik geen nadelige invloed mag hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en in 

voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein dient te worden voorzien; 

c. de activiteiten geen detailhandel, seksinrichtingen of horeca mogen betreffen. 

 

Artikel 20: 

artikel 20 lid 20.1 is toegevoegd ‘en niet-bedrijfsmatige opslag’. 

 

Artikel 21: 

in artikel 21 lid 21.3 is een nieuw sub b toegevoegd: 

b. De onder a bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist indien het werken, geen bouwwerken zijn-

de, of werkzaamheden betreffen, die: 

1. het normale onderhoud tot doel hebben, met inbegrip van: 

� onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen; 

� de aanleg van nieuwe en de vervanging van bestaande kabels en leidingen binnen bestaande 

tracés van kabels en leidingen; 

2. reeds uitgevoerd of in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan; 

3. dienen tot uitvoering van bouwactiviteiten waarvoor reeds een omgevingsvergunning is verleend. 

 

Artikel 23: 

artikel 23 lid 23.2 is gewijzigd: 

Op de in lid 23.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden opgericht indien: 

a. ten behoeve van de bouwwerken geen bodemingrepen plaatsvinden dieper dan 30 cm onder het 

bestaande maaiveld; of, 



 

 

b. de bouwwerken betrekking hebben op gronden waarvan op basis van archeologisch onderzoek door 

een archeologisch deskundige is aangetoond dat er zich geen archeologische waarden (meer) be-

vinden; of, 

c. de bouwwerken betrekking hebben op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de opper-

vlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut; of, 

d. de bouwwerken maximaal 2,5 m uit bestaande funderingen worden opgericht; of, 

e. de bouwwerken een oppervlakte hebben van 100 m² of minder. 

 

Artikel 27: 

- in artikel 27 is een lid 27.3 toegevoegd: 

Afdekking gebouwen 

Voor zover ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en ter plaatse van 

de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' goot- en 

bouwhoogten zijn aangegeven geldt de regel dat: 

- gebouwen worden gebouwd met een kap waarvan de minimale dakhelling niet minder dan 30° 

mag bedragen en de maximale dakhelling niet meer dan 65° mag bedragen, dan wel; 

- gebouwen worden afgedekt met een plat dak met dien verstande dat de bouwhoogte van de 

gebouwen niet meer mag bedragen dan de aangegeven goothoogte ter plaatse van de aandui-

ding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, 

bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'.; 

- in artikel 27 is een lid 27.4 toegevoegd: 

Goothoogte aan- en uitbouwen 

Daar waar in dit plan het bouwen van aan- en uitbouwen is toegestaan, geldt in aanvulling op de 

regels dat de goothoogte van aan- en uitbouwen tevens de hoogte van de eerste verdiepingsvloer 

vermeerderd met maximaal 30 cm mag bedragen.; 

- in artikel 27 is een lid 27.5 toegevoegd: 

Nutsvoorzieningen 

Daar waar in dit plan is bepaald dat de gronden tevens mogen worden gebruikt voor nutsvoorzie-

ningen mogen bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen worden opgericht, met dien ver-

stande dat deze -indien het gebouwen betreffen- geen grotere inhoud hebben dan 70 m³ en geen 

grotere goothoogte dan 4 m, en -indien het bouwwerken, geen gebouwen zijnde betreffen- geen 

grotere oppervlakte hebben dan 10 m² en geen grotere bouwhoogte dan 4 m. 

 

Artikel 28: 

in artikel 28 Algemene gebruiksregels is de eerste zin aangepast en lid b gewijzigd in ‘het gebruiken of 

laten gebruiken van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning, met uitzondering van het gebruik voor man-

telzorg.; 

 

Bijlagen: 

- in bijlage 1 is toegevoegd een lijst van gebruikte afkortingen in de Staat van bedrijfsactiviteiten; 

- in de bijlagen is na bijlage 2 een bijlage 3 toegevoegd: Staat van aan huis verbonden bedrijven. 

 

Algemeen: 

Voorts zijn in de regels ondergeschikte redactionele aanpassingen doorgevoerd, met name ten gevolge 

van de Wabo en tekstuele aanpassingen ten aanzien van formulering van specifieke gebruiksregels, maat-

voeringsaanduidingen en bestemmingsvlakken. Voor deze termen is ‘ter plaatse van de aanduiding’ toe-

gevoegd; 

 

 



 

 

T o e l i c h t i n g  

- de tekst in paragraaf 1.2 wat betreft het plangebied is aangepast, enkele terreinen waar mogelijke 

ontwikkelingen spelen, zijn uit het plangebied verwijderd; 

- in paragraaf 1.3 is het bestemmingsplan ‘De Geer II, onderwijs’ toegevoegd; 

- in paragraaf 2.2 is de beschrijving betreffende de Engk aangepast, evenals De Geer wat betreft het 

Revius Lyceum; 

- in paragraaf 3.5 over externe veiligheid is de legenda bij het kaartje toegevoegd; 

- de tekst in 4.1 onder Wijze van meten is aangepast 

- de teksten onder 4.2 zijn gedeeltelijk verduidelijkt ten aanzien van omschrijving van enkele be-

stemmingen, dit betreft met name de aanduidingen in de bestemming Tuin, verwijzingen naar 

mantelzorg en de bedrijvenlijst voor bedrijf aan huis, de maximale horecacategorie 2 in Gemengd 

- 1, de aanduiding ‘parkeerterrein’ in maatschappelijk, de aanduiding ‘ detailhandel volumineus’ 

in Bedrijf en de toevoeging van de bestemming ‘Gemengd – 2’.; 

- paragraaf 5.2 is aangevuld met de ingediende zienswijzen, evenals bijlage 2 waarin de zienswijze-

nota is opgenomen, zo is ook bijlage 3 ingevoegd wat betreft de ambtshalve wijzigingen; 

- tekstuele aanpassing, met name wat betreft de invoering van de Wabo. 

 

 


