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Met het Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal is het toekomstbeeld van 

de Galecopperzoom geschetst, maar de uitvoering daarvan is pas voorzien 

vanaf 2030. De gemeente Nieuwegein maakt gebruik van deze bijzondere 

situatie, met een bijzonder idee, namelijk om het gebied tot 2030 tot ‘Pau-

zelandschap’ te verklaren. Op basis van de nota Ontwikkelstrategie Tijdelijke 

Invulling Galecoperzoom (2013) wordt ruimte geboden voor tijdelijke ge-

bruiksmogelijkheden. In de periode tot 2030 wordt een aantrekkelijk gebied 

beoogd, waar recreatie, educatie en duurzame energieopwekking samen 

gaan. 

 

 
Impressie plangebied 

 

Het gaat om ruimte voor initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde 

voor de inwoners van Nieuwegein. Tevens wordt een financiële meerwaarde 

beoogd, om de rentelasten te verlichten. In 2013 zijn in een open planpro-

ces, onder andere in het kader van het EnergieLab Galecopperzoom en ge-

bruik makend van de VIPbus, (droom-)ideeën verzameld van bewoners en 

ondernemers. 

 

 
Bestaande situatie plangebied en omgeving 

 
Een voorwaarde die daaraan gesteld wordt is dat initiatieven geen afbreuk 

doen aan het beoogde beeld van het Verstedelijkingsperspectief A12 Cen-

traal na 2030 (die nota is als bijlage aan de toelichting van deze beheersver-

ordening toegevoegd). Om die reden is er voor gekozen om via het 

instrument van de Beheersverordening bouw- en gebruiksmogelijkheden te 

bieden voor de ‘tussentijd’ tot 2030. De tijdelijke ontwikkelingen worden 

mogelijk gemaakt via afwijkingsregels. Daarin wordt geregeld dat een initia-

tief toelaatbaar is als het zich voegt naar de tijdelijke situatie tot 2030 en 

Inleiding 
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niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Zo worden met de daar-

aan te verbinden voorwaarden onder meer de belangen van omwonenden 

beschermd (rechtsbescherming). In bijlage 1 van de toelichting wordt nader 

ingegaan op de keuze van het juridisch instrumentarium. 

Het plangebied, met een oppervlakte van ongeveer 58 hectare, wordt aan de 

westzijde begrensd door de Reinesteijnseweg, in het noorden door Rijksweg 

A12 en in het oosten door de afslag van de A12 / A.C. Verhoefweg. Aan de 

zuidzijde vormt de Galecopperwetering de grens. De bebouwde percelen aan 

de Galecopperdijk en die weg zelf, de bebouwde percelen aan de Reineste-

ijnseweg en de tot ontwikkeling gebrachte percelen aan de weg Galecopper-

zoom zijn niet in het plangebied opgenomen. Deze percelen zijn 

meegenomen in de reguliere actualiseringsslag van de bestemmingsplannen 

van de gemeente Nieuwegein. 

De gemeente is eigenaar van de gronden. Het gebied is momenteel hoofdza-

kelijk in gebruik als agrarische grond, terwijl het westelijke deel een bos-

complex omvat waarin ook een wielerbaan voorkomt. Een nadere toelichting 

op de bestaande situatie is als bijlage 2 bij de toelichting opgenomen.  

 

 
Galecopperwetering, met zicht op het boscomplex 

Beginselverklaring uit de Ontwikkelstrategie Tijdelijke Invulling Galecopper-

zoom 

 

‘De Galecopperzoom is een gebied dat in de periode 2015-2030 wordt inge-

vuld voor de commerciële exploitatie van duurzame energie in combinatie 

met leisure, recreatieve en educatieve functies. Daarnaast zijn ook invullin-

gen welkom die op een klein oppervlak een goede opbrengst kunnen opleve-

ren. Met de opbrengst vanuit duurzame energie, zonnepanelen en kleinere 

windmolens, wordt een bijdrage geleverd aan de ambities voor klimaatneu-

traliteit. Het gebied wordt hiermee interessant voor de steeds beter rende-

rende exploitatie van duurzame energie. Gunstig is de stimulans uit het 

regeerakkoord. De invulling met bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens 

kan goed gecombineerd worden met marktinitiatieven als horeca, evenemen-

ten, scharrelkippen, stadslandbouw etc. Ook de combinatie met de ideeën 

van de bewoners zijn goed mogelijk, ideeën als trimbanen, wandelroutes, 

speelnatuur etc. Om dit actief in de markt te zetten wordt voorgesteld een 

plan te maken dat deze invullingen mogelijk maakt en in dit proces intensief 

te communiceren met initiatiefnemers die al dan niet gecombineerd gebruik 

willen maken van dit gebied. Verwachting is dat serieuze partijen actief 

aanwezig zullen zijn in het proces en gebruik zullen maken van perioden van 

inspraak en zienswijzen en aan zullen geven onder welke voorwaarden ze 

een overeenkomst willen sluiten met de gemeente als eigenaar van het ge-

bied.’ 
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De gemeente Nieuwegein wil ruimte bieden aan tijdelijk ruimtegebruik voor 

de periode tot 2030. Beoogd wordt om hiermee een bijdrage te genereren 

aan de financiële lasten van dit gebied, op weg naar de uiteindelijke invul-

ling volgens het Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal. In het kader van 

het ‘EnergieLab Galecopperzoom’ is de ambitie uitgesproken om er een plek 

van te maken die bruist en waar bewoners en ondernemers samenwerken, 

ontdekkingen doen en (leren) ondernemen. Zo zijn in dat verband ideeën 

verzameld op het gebied van recreatie, educatie en duurzame energie: een 

zonnepark, schooltuinen, dierenweides, theehuis of outdoor activiteiten, 

zoals een golfcentrum. 

 

 
Bewonersbijeenkomst, 13 januari 2013 

 

 

 

Tijdelijke mogelijkheden 
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Referentiebeelden tijdelijke invulling 

 

 

De voorliggende beheersverordening maakt de realisering van dergelijke 

maatschappelijk relevante (particuliere) initiatieven mogelijk. Daaraan wor-

den duidelijke randvoorwaarden gesteld; het moet voorzien in een tijdelijke 

invulling tot 2030 en het moet voldoen aan de algemene vereisten van een 

goede ruimtelijke ordening. Daarbij moeten de nieuwe invullingen een dui-

delijke maatschappelijke en/of financiële meerwaarde laten zien ten opzich-

te van het huidige gebruik. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om koste 

wat kost tot een invulling te komen. De besluitvorming is aan het college, via 

Wabo-procedures. 

 

 
Ondernemende dromen werden gedeeld in de VIPbus (6 en 7 november 2013) 
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De algemene vereisten van een goede ruimtelijke ordening voor de tijdelijke 

situatie omvat ruimtelijke aspecten (diskwaliteiten) en milieuaspecten.  

De diskwaliteiten hebben betrekking op onwenselijke bouw- en gebruiksas-

pecten: wat mag in ieder geval niet worden gebouwd, aangelegd, ontstaan of 

plaatsvinden in de tijdelijke situatie, ook voor wat betreft tijdelijke functies 

onderling. Het gaat ook om ruimtelijke aspecten die van belang zijn vanuit 

een goede ruimtelijke ordening. Diskwaliteiten zijn ook die situaties die een 

negatieve schaduwwerking hebben op het eindbeeld. 

 

In de als bijlage 3 bij deze toelichting bijgevoegde memo ‘Omgevingskader 

voor de tijdelijke situatie in Galecopperzoom’ (2013) wordt nader ingegaan 

op de volgende aspecten: ruimtelijk, landschap en auto-ontsluiting. Per as-

pect is de doorwerking in de beheersverordening verwoord. Dat leidt tot de 

volgende randvoorwaarden: 

 In het plangebied is sprake van een herkenbare structuur van opstrek-

kende verkaveling met een regelmatig slotenpatroon (cope-

landschap). Deze bestaande landschappelijke onderlegger moet wor-

den gehandhaafd.  

 Een initiatief voor een gebouw moet passen binnen een denkbeeldige 

oplopende hoogtemaat van 10 m aan de zuidkant tot 36 m aan de A12. 

Dit geldt niet voor masten en windmolens. 

 
Zicht vanaf de Galecopperdijk 

 

Voor wat betreft de milieuaspecten is sprake van een aanzienlijke mate van 

beleidsvrijheid, aangezien in het kader van een beheersverordening (bhv) 

geen toetsing aan de milieuwetgeving vereist is. Dat houdt niet in dat de 

milieuaspecten geen rol spelen; elk initiatief moet immers voldoen aan het 

uitgangspunt van een goede ruimtelijke ordening. In de memo ‘Omgevings-

kader voor de tijdelijke situatie in Galecopperzoom’ (zie bijlage) wordt na-

der ingegaan op de aspecten bedrijvenzonering, natuurwaarden, 

bodemkwaliteit, geluid wegverkeer, luchtkwaliteit, ruimtereservering 

hoofdwegennet, externe veiligheid, archeologie, water en hoogspanningstra-

cé. Per aspect wordt de doorwerking voor de afwijkingsbevoegdheden in de 

beheersverordening opgenomen.  

  

Randvoorwaarden 
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In dit verband spelen de volgende milieuaspecten een rol: 

 Er dient rekening gehouden te worden met de VNG-publicatie 'Bedrij-

ven en milieuzonering', uitgaande van een ‘rustige woonwijk’. Dat 

geldt ook in relatie tot de bestaande woningen nabij het plangebied. 

 De ontwikkeling mag niet tot onevenredige aantasting van natuur-

waarden leiden. Hierbij is met name de ecologische zone ‘BI Galecop-

perzoom’ relevant. 

 De bodemkwaliteit vormt op basis van onderzoek uit 2000 geen be-

lemmering voor de voorgenomen ontwikkelingen. Gelet op de relatie-

ve ouderdom van het onderzoek, verdient de aanbeveling om bij 

gevoelige functies te verifiëren of de situatie nog ongeveer gelijk is 

aan wat er in het jaar 2000 is vastgesteld. 

 Bij geluidgevoelige functies moet voldaan worden aan een maximale 

binnenwaarde van 43 dB. 

 Het initiatief mag geen aantasting van de verkeersveiligheid of ver-

keersafwikkeling tot gevolg hebben. Zo mag het niet leiden tot een 

onevenredige toename van verkeer tijdens de ochtend- en avondspits. 

 Voorzien moet worden in voldoende ruimte ten behoeve van het par-

keren of stallen van auto's, overeenkomstig de in de gemeente gang-

bare parkeernormen. 

 Rekening moet worden gehouden met een ruimtereservering voor het 

hoofdwegennet. Hiertoe is dan overleg met de wegbeheerder nodig. 

 Een ruimtelijke ontwikkeling moet minimaal voldoen aan de belang-

rijkste minimale voorwaarde: "het standstill beginsel". Dit beginsel 

houdt in dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishou-

ding mag ontstaan. In het kader van een watertoetsproces moeten de 

gemeente en het waterschap zoeken naar kansen om het watersys-

teem te verbeteren en duurzaam in te richten. 

 Elke ruimtelijke ontwikkeling kan invloed hebben op water. Niet al-

leen bouwen nabij of op een bestaande waterkering, maar ook een 

toename van verhard oppervlak (die leidt tot een versnelde wateraf-

voer). Een versnelde waterafvoer dient te worden gecompenseerd in 

open water. Dit kan ruimtelijke gevolgen hebben voor het plan. Voor 

elke toename van verharding van meer dan 500 m2 in stedelijk gebied 

en 1000 m2 in landelijk gebied is een Watervergunning nodig. 

 Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dient om advies ge-

vraagd te worden ten aanzien van negatieve effecten op de water-

huishouding in en om het plangebied. 

 Er dient voldaan te worden aan de wettelijke normen met betrekking 

tot externe veiligheid. Zo dient in het geval van verblijfsfuncties in 

een zone van 200 m uit het midden van de A2, de A12 en het Amster-

dam-Rijnkanaal het groepsrisico te worden verantwoord. 

 Er dient voldaan te worden aan de wettelijke normen met betrekking 

tot Luchtkwaliteit. 

 Er dient rekening te worden gehouden met een mogelijke onderzoeks-

plicht uit de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart en de 

vastgestelde gemeentelijke beleidsnota archeologie, met name in het 

gebied aan weerzijde van de Galecopperdijk en in de westhoek van 

het gebied. 

 Er dient rekening te worden gehouden met het aspect duurzaamheid, 

zoals bedoeld in de gemeentelijke nota ´Bouwen voor de toekomst; 

duurzaam bouwen beleid gemeente Nieuwegein´. 
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Op onderstaande ‘Samenvattende afbeelding Omgevingskader’ zijn de rele-

vante aspecten verbeeld. 
 

 
Samenvattende afbeelding Omgevingskader (uit: memo Omgevingskader voor 

de tijdelijke situatie in Galecopperzoom, 2013) 
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Het startpunt van de beheersverordening is dat, zoals weergeven in art 3.38 

Wro ‘het beheer van dat gebied overeenkomstig het bestaande gebruik 

wordt geregeld’. In dit verband wordt uitgegaan van ‘gebruik in enge zin’, 

waarbij het bestaande gebruik wordt ontleend aan de feitelijke bestaande 

situatie. Die wordt gekenmerkt door een gebruik voor extensieve landbouw 

en voor bos met een wielerbaan. Verder is de opstrekkende, cope-

verkaveling relevant. In bijlage 2 van de toelichting wordt nader ingegaan op 

die bestaande situatie. Een luchtfoto van het bestaande gebruik is tevens als 

bijlage aan de regels gekoppeld. 

 

Via afwijkingsregels worden tijdelijke bouw- en gebruiksmogelijkheden toe-

gelaten, zolang die zich voegen naar de tijdelijke situatie tot 2030 en niet in 

strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. In de als bijlage 3 bij de toe-

lichting bijgevoegde memo ‘Omgevingskader voor de tijdelijke situatie in 

Galecopperzoom’ (2013) wordt uiteengezet wat onder een goede ruimtelijke 

ordening moet wordt verstaan. Dat is vertaald naar de voorwaarden die aan 

de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid zijn verbonden. Daarbij wordt in 

tamelijk abstracte bewoordingen gevraagd om een zorgvuldige afweging, 

zonder deze specifiek aan een bepaalde waarde of een bepaald product te 

koppelen. Dat biedt de ruimte om per geval een bijpassende afweging te 

maken, die ook nog eens bestand is tegen veranderingen in de tijd. De ge-

bruikstoestemmingen komen via de Wabo tot stand. Aan de omgevingsver-

gunningen verbinden burgemeester en wethouders de noodzakelijke 

voorschriften krachtens artikel 2.22, tweede lid Wabo. 

 

Dit instrument biedt het college de ruimte om initiatieven een plek te geven, 

als een creatieve, zinvolle vorm van beheer van het plangebied. Daarmee is 

het mogelijk om het terrein een expliciete maatschappelijke en/of financiële 

meerwaarde te geven in de ‘tussentijd’ tot de uitvoering van de ambities uit 

het Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal.  

 

 

  

Juridische vormgeving  
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Artikel 1 Begrippen 
1.1 verordening 
de beheersverordening Tijdelijke invulling Galecopperzoom van de gemeente 

Nieuwegein. 

 

1.2 verordeningsgebied 
het gebied waarop deze verordening van toepassing is, zoals vervat in de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0356.BVGZ2014001.VA01 met de bijbehorende regels en bijlagen. 

 

Artikel 2 Beheerregels 
De binnen het plangebied gelegen gronden en bouwwerken worden gebruikt 

overeenkomstig het bestaande gebruik, bestaande uit agrarisch gebruik en 

gebruik als bos met een wielerbaan zoals weergegeven op de als bijlage I 

opgenomen luchtfoto van het plangebied. 

 

Artikel 3 Algemene afwijkingsregels 
3.1 Afwijking 
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning een af-

wijking van de beheerregels toestaan voor het toestaan van tijdelijke bouw- 

en gebruiksmogelijkheden op het gebied van recreatie, educatie en duurza-

me energie, of andere initiatieven die voorzien in een maatschappelijke 

behoefte. 

 

 

 
 

3.2 Voorwaarden 
De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.1 wordt verleend indien voldaan 

is aan de voorwaarden dat: 

1. de bouw- en gebruiksmogelijkheid uiterlijk tot 2030 in stand blijft, 

waarbij na beëindiging van de activiteit de landschappelijke onderleg-

ger niet is aangetast; 

2. het bestaande slotenpatroon van de cope-verkaveling wordt gehand-

haafd; 

3. het woon- en leefklimaat voor de bestaande functies in en om het 

plangebied in termen van milieuhinder, privacy en bezonning niet on-

evenredig wordt aangetast, waarbij geen bedrijven in de categorieën 

4.1 en hoger van de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ zijn 

toegelaten; 

4. de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken niet meer bedraagt dan 

een denkbeeldige oplopende hoogtemaat van ten hoogste 10 meter, 

gemeten op de zuidelijke plangrens, tot ten hoogste 36 meter aan de 

A12, gemeten op de noordelijke plangrens, met dien verstande dat dit 

niet geldt voor masten en windmolens; 

5. het initiatief geen onevenredige aantasting van de verkeersveiligheid 

of verkeersafwikkeling tot gevolg heeft; 

6. voorzien wordt in voldoende ruimte ten behoeve van het parkeren of 

stallen van auto’s en fietsen; 

7. voldaan wordt aan de wettelijke normen met betrekking tot flora en 

fauna; 

8. voldaan wordt aan een maximale binnenwaarde van 43 dB bij geluid-

gevoelige functies; 

9. de bodemkwaliteit geschikt is voor de nieuwe functie;  

Regels 



 

 

10. voldaan wordt aan de voorwaarden ten aanzien van archeologie, zoals 

aangegeven op de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart en 

de vastgestelde gemeentelijke beleidsnota archeologie; 

11. voldaan wordt aan de wettelijke normen met betrekking tot luchtkwa-

liteit; 

12. voldaan wordt aan de wettelijke normen met betrekking tot externe 

veiligheid; 

13. het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om advies is gevraagd 

ten aanzien van de effecten op de waterhuishouding van de directe 

omgeving; 

14. de wegbeheerder wordt gehoord indien het een initiatief betreft bin-

nen de ruimtereservering voor het hoofdwegennet. 

 

 

Artikel 4 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking van het 

raadsbesluit. 

 

 
Artikel 5 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: beheersverordening Tijdelijke invul-

ling Galecopperzoom. 

  



 

 

Bijlage bij de regels 
 

Bijlage I. Bestaand gebruik 
 

 
Luchtfoto van het plangebied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bijlagen bij de toelichting 
 
Bijlage 1. Achtergrond juridisch instrumentarium 
Een beheersverordening is een instrument uit de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) bedoeld voor gebieden waar geen ontwikkelingen zijn voorzien. Zo 

stelt artikel 3.38 onder 1. Wro expliciet dat de gemeenteraad ‘voor die delen 

van het grondgebied van de gemeente waar geen ruimtelijke ontwikkeling 

wordt voorzien, in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening 

(kan) vaststellen waarin het beheer van dat gebied overeenkomstig het be-

staande gebruik wordt geregeld.’ De voorliggende beheersverordening (bhv) 

voorziet daar in, met het tijdelijke gebruik als ultieme vorm van beheer van 

het gebied. Dat tijdelijke gebruik stelt de gemeente immers in staat om het 

gebied tot 2030 op een verantwoorde wijze te beheren, zonder dat het leidt 

tot permanente planologisch-juridische rechten. De bhv kent namelijk geen 

bestemmingen toe aan gronden, maar sluit aan bij de bestaande situatie. Die 

bestaande situatie vormt ook het toetsingskader voor het toelaatbare gebruik 

en bebouwing dat via afwijkingen mogelijk gemaakt wordt. In die zin is geen 

sprake van een ruimtelijke ontwikkeling en is het instrument van de bhv hier 

geëigend. De toepassing van die afwijkingen is een bevoegdheid van het 

college, wat een doortastende realisatie van een geschikte tijdelijke ge-

bruiksfunctie garandeert. 

 

Er is bewust niet gekozen voor een bestemmingsplan. Het is niet wenselijk 

om nieuwe planologisch-juridische rechten te introduceren die afbreuk kun-

nen doen aan het beoogde eindbeeld van het Verstedelijkingsperspectief A12 

Centraal, of die de realisering van dat eindbeeld kunnen frustreren. Dat risi-

co is reëel aanwezig als er nu een nieuw bestemmingsplan voor dat gebied 

wordt vastgesteld. Daarbij kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een 

maximale planhorizon van 10 jaar, terwijl nu mogelijkheden aan de orde zijn 

voor een periode van ruim 15 jaar (tot 2030).  

Ook het instrument van de voorlopige bestemming, zoals bedoeld in artikel 

3.2. Wro, is hier niet passend. Naast de voorlopige bestemming moet immers 

dan ook de definitieve bestemming in het bestemmingsplan zijn opgenomen. 

Juist daarover wil en kan de gemeente Nieuwegein nog geen uitspraken 

doen, althans niet in de vorm van een bestemmingsplan. Daarnaast is de 

daarin gestelde termijn van 5 jaar in dit verband te kort, ook in het geval de 

wettelijke termijn van de voorlopige bestemming wordt opgerekt naar 

10 jaar. Om die redenen is hier het instrument van de beheersverordening 

toegepast. 

 

 



 

 

Bijlage 2. Bestaande situatie 
Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Reinesteijnseweg, 

in het noorden door Rijksweg A12 en in het oosten door de afslag van de A12 

/ A.C. Verhoefweg. Aan de zuidzijde vormt de Galecopperwetering de grens. 

De bebouwde percelen aan de Galecopperdijk en die weg zelf zijn niet in het 

plangebied opgenomen. Dat geldt ook voor enkele bebouwde percelen aan 

de Reinesteijnseweg en tot ontwikkeling gebrachte percelen aan de weg 

Galecopperzoom (zoals een petanquevereniging en een kynologenvereni-

ging).  

 

 
Straatnamen Galecopperzoom (kaartgegevens @2014 Google) 

 
Bestaande situatie plangebied en omgeving 

 

Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 58 ha. De gemeente is 

eigenaar van de gronden. Het gebied is momenteel hoofdzakelijk in gebruik 

als agrarische grond, terwijl het westelijke deel een boscomplex omvat 

waarin ook een wielerbaan voorkomt. 

In het plangebied is sprake van een herkenbare structuur van opstrekkende 

verkaveling met een regelmatig slotenpatroon (cope-landschap), doorsneden 

door de ontginningsassen/ontginningskaden Galecopperdijk en de Reineste-

ijnseweg.  

 

Ten zuiden van het plangebied, in de zone tussen de Galecopperwetering en 

de Galecopperlaan is een parkachtige zone aanwezig met uiteenlopende 

sport- en spelvoorzieningen, maar ook een basisschool met buitenschoolse 

opvang. 



 

 

Ten zuiden daarvan is het woongebied Galecop tot ontwikkeling gebracht. 

Die wijk bestaat voornamelijk uit grondgebonden eengezinswoningen in twee 

bouwlagen met een kap. 

Ten noorden van het plangebied bevindt zich de hooggelegen rijksweg A12, 

met het kantorenpark Papendorp aan de overzijde hiervan. Het plangebied 

grenst aan afrit 16 (‘Nieuwegein’), maar de onderliggende wegenstructuur 

(A.C. Verhoefweg) heeft zijn maximale verkeerscapaciteit reeds bereikt, met 

name gedurende de spitsperioden. 

Het beeld aan de A12 wordt bepaald door (kantoor-)bebouwing ten noorden 

van deze rijksweg (tot een hoogte van 36 meter) en het solitaire Rijkswater-

staatgebouw, aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal. 

 

 
Kaartuitsnede bestemmingsplan ‘Galecop en Nieuwraven’ 

 

De bestaande juridische situatie wordt bepaald door twee bestemmingsplan-

nen ‘Uitbreidingsplan in hoofdzaken voor de gemeente Jutphaas, herziening 

I’ (1957). In het gebied ten oosten van de Galecopperdijk geldt het bestem-

mingsplan ‘Uitbreidingsplan in hoofdzaken voor de gemeente Jutphaas, her-

ziening I’ uit 1957. Het gebied heeft in dat plan de bestemming ‘Veeteelt’. 

Ten westen van de Galecopperdijk geldt ‘Galecop en Nieuwraven’ (1991), 

waarin de gronden de bestemming ‘Uit te werken Recreatieve doeleinden en 

Bos (URB)’ hebben. Deze bestemming is nooit verder uitgewerkt. Verder is 

binnen de bestemming URB de aanduiding ‘CB’ opgenomen, voor het Cen-

trum voor beeldhouwkunst. 

 

  



 

 

Bijlage 3. Memo omgevingskader voor de tijdelijke situatie in Galecopper-
zoom, d.d. 29 november 2013 
 

Inleiding 
Het omgevingskader voor de tijdelijke situatie bevat twee categorieën: mi-

lieuzonering en diskwaliteiten. Bij milieuzonering gaat het om de in acht te 

nemen minimale afstanden ten opzichte van gevoelige of kwetsbare functies. 

Daarbij is sprake van een aanzienlijke mate van beleidsvrijheid, in het kader 

van een beheersverordening (bhv) geen toetsing aan de milieuwetgeving 

vereist is. Dat houdt niet in dat de milieuaspecten geen rol spelen; elk initia-

tief moet immers voldoen aan het uitgangspunt van een goede ruimtelijke 

ordening. In het navolgende wordt uiteengezet wat daaronder kan worden 

verstaan. 

De diskwaliteiten hebben betrekking op onwenselijke bouw- en gebruiksas-

pecten: wat mag in ieder geval niet worden gebouwd, aangelegd, ontstaan of 

plaatsvinden in de tijdelijke situatie, ook voor wat betreft tijdelijke functies 

onderling. Het gaat ook om ruimtelijke aspecten die van belang zijn vanuit 

een goede ruimtelijke ordening. Diskwaliteiten zijn ook die situaties die een 

negatieve schaduwwerking hebben op het eindbeeld. In de voorliggende 

memo wordt daar kort op ingegaan. 

 

De bedoeling is via het instrument van een bhv bouw- en gebruiksmogelijk-

heden te bieden voor de ‘tussentijd’ tot 2030, zonder dat dat tot bestendige 

rechten leidt. Immers na 2030 moet de ruimte bestaan om onverkort uitvoe-

ring te geven aan het Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal. Daarbij is de 

tijdelijke situatie een verdienmodel, zij het met relatief lage financiële ver-

wachtingen. Daarnaast wordt een maatschappelijke meerwaarde beoogd 

voor de inwoners van Nieuwegein; het gebied dient een toevoeging op te 

leveren aan hun woon- en leefomgeving. Dat zegt iets over de bandbreedte 

van het programma die de bhv moet accommoderen. Om die reden wordt in 

dit stadium, op voorhand, nog niets uitgesloten. In beginsel is alles toelaat-

baar, zolang het zich voegt naar de tijdelijke situatie tot 2030 en het niet in 

strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

 

Randvoorwaarden milieu 
Hierna worden de verschillende onderzoeksaspecten beschreven, zoals dat 

gebruikelijk is in een ruimtelijk plan. Per aspect wordt de doorwerking voor 

de afwijkingsbevoegdheden in de beheersverordening opgenomen. Zoals 

hiervoor beschreven hoeft de uitvoerbaarheid strikt genomen niet aange-

toond te worden. Wel wordt op basis van artikel 3.1 onder 1 Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) een goede ruimtelijke ordening nagestreefd en dient de 

rechtszekerheid voor belanghebbenden in en om het plangebied in voldoende 

mate beschermd te worden. In dat opzicht kan een parallel worden getrok-

ken met artikel 3.1.6 onder 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

waarin de eisen over de uitvoerbaarheid zijn opgenomen waaraan een toe-

lichting op een bestemmingsplan moet voldoen.  

 

Per aspect wordt de van belang zijnde wet- en regelgeving benoemd, met de 

mogelijke gevolgen voor de bhv. 

 

1. Milieuzonering 
De (bedrijfs)activiteiten, waaronder cultuur, sport en recreatie, die hinder 

kunnen vormen voor omliggende woningen zijn opgenomen in de bedrijven-

lijst van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. De publicatie richt 

zich op industriële en dienstverlenende bedrijvigheid, landbouw, vormen van 

publieke dienstverlening en recreatie. Per (bedrijfs)activiteit wordt de mili-



 

 

eucategorie aangegeven. Deze milieucategorie verwijst naar de afstand die 

aangehouden moet worden tot woningen in een rustige woonwijk.  

 

Omgevingstypen  

De brochure maakt een onderscheid in de omgevingstypen ‘rustige woonwijk’ 

en ‘gemengd gebied’. In onderstaand kader zijn de definities opgenomen. 

Het uitgangspunt is de ‘rustige woonwijk’, indien de afstanden voor ‘ge-

mengd gebied’ worden toegepast, moet onderbouwd worden dat daadwerke-

lijk sprake is van een afwijkend gebiedskarakter. De richtafstandenlijsten 

vermelden de richtafstanden die bij voorkeur worden aangehouden tussen 

bedrijven en de omgevingstypen ‘rustige woonwijk’ en ‘rustig buitengebied’. 

Bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’ kunnen de afstanden uit de richtaf-

standenlijst met één afstandstap worden verminderd (dus bijvoorbeeld 30 m 

in plaats van 50 m voor een bedrijf van milieucategorie 3.1).  

Er is geen sprake van een gemengd gebied, daarom dient voor de beoordeling 

van het toelaten van activiteiten uitgegaan worden van een ‘rustige woon-

wijk’. Met behulp van deze richtafstanden wordt bij nieuwe ontwikkelingen 

voldoende afstand in acht genomen tussen activiteiten en gevoelige functies 

(zoals woningen). 

 

Conclusie bhv: 

- Rekening dient gehouden te worden met de VNG-publicatie 'Bedrijven 

en milieuzonering', uitgaande van een ‘rustige woonwijk’. 

 
2. Natuurwaarden 
- Flora en fauna 

De Galecopperwetering heeft een ecologische oever. Van de wielerbaan, 

langs de hele Galecopperwetering en in de slootjes in de weilanden is bekend 

dat hier heikikkers zijn gesignaleerd. Daarnaast komen diverse andere be-

schermde flora- en faunasoorten voor in het plangebied. Het gehele plange-

bied moet vanwege de harde eis bij toekomstige ontwikkeling worden 

onderzocht en afhankelijk van het resultaat volgen maatregelen. 

 
- Ecologische zone 

In de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), vastgesteld op 4 februa-

ri 2013 door Provinciale Staten, is de ecologische zone niet meer opgeno-

men, daarmee is deze een lokale aangelegenheid geworden. In lokaal beleid 

is de ecologische zone opgenomen in de structuurvisie en in het BI Galecop-

perzoom: bundelen van groen richting de woonbuurt. In een later stadium is 

verder onderzoek noodzakelijk naar de uitgangspunten en randvoorwaarden 

voor de exacte wijze van invulling van de ecologische zone. Ontwikkelingen 

mogen de ontwikkeling en invulling van de ecologische zone niet frustreren. 

 

Conclusie bhv: 

- Voldaan dient te worden aan de wettelijke normen met betrekking tot 

flora en fauna. 

- Opname op verbeelding en regeling dat de ecologische waarden wor-

den gewaarborgd. 

 

 
3. Bodem en bodemkwaliteit 
Vanaf maaiveld is klei aanwezig tot een diepte van 0,5 tot 1,0 m. Daaronder 

is veen aanwezig tot minimaal 2,3 m beneden maaiveld (m-mv). In het meest 

westelijke deel kan het veen ontbreken. De deklaag is volgens informatie uit 

het onderzoeksrapport aanwezig van 0 tot 10 m-NAP. Daaronder is het eerste 



 

 

watervoerend pakket aanwezig van 10-66 m-NAP. Het watervoerend pakket 

bestaat uit grof grindig zand, afgewisseld met kleilagen. 

De Galecopperzoom is in het jaar 2000 grootschalig onderzocht. De bevindin-

gen van toen waren dat het gebied voor het overgrote deel geschikt is voor 

alle gebruikstoepassingen. Alleen aan de westelijke zijde, waar een paar 

boerderijen (hebben ge-)staan kunnen verhogingen voorkomen die voor het 

gebruik “wonen met intensief gebruik groen” minder geschikt zijn. In het 

hele gebied zijn geen gevallen van ernstige bodemverontreiniging aange-

toond. Er zijn dus geen “wettelijke saneringslocaties” aanwezig. 

Het gaat overigens om onderzoeksresultaten die feitelijk te oud zijn om het 

als toetsingsgrondslag voor de vergunning Bouwen te kunnen gebruiken: 

doorgaans wordt een termijn van 5 jaar gehanteerd. De reële verwachting is 

dat hier niets heeft plaats gevonden dat in de tussenliggende tijd tot veront-

reiniging heeft geleid, maar het verdient wel aanbeveling om te verifiëren of 

de situatie nog ongeveer gelijk is aan wat er in het jaar 2000 is vastgesteld, 

zeker als het gebruiksvormen betreft die hiervoor gevoelig zijn.  

Daarnaast wordt aanbevolen om bij bepaalde gebruiksvormen, zoals moes- of 

volkstuinen, te toetsen of de grond hiervoor daadwerkelijk geschikt is, in 

verband met puinresten e.d. in de grond. 

 

Conclusie bhv: 

- Geen 

 

4. Geluid wegverkeer 
Het beschermingsniveau ten aanzien van geluid is geregeld in de Wet geluid-

hinder en Besluit geluidhinder: voorkeursgrenswaarde 48 dB op een gevel van 

een woning (art. 82 Wgh). De hoogst toelaatbare waarden voor woningen is 

hier 53 dB. Voor woningen in een zone van een autosnelweg geldt altijd het 

beschermingsniveau voor buitenstedelijk gebied, ook als de woningen binnen 

de bebouwde kom liggen. Dit volgt uit de definitie van stedelijk- en buiten-

stedelijk gebied (art. 83 lid 1 Wgh). Voor een tijdelijke situatie van maxi-

maal 5 jaar is de Wgh niet van toepassing. 

 

De afbeelding van de geluidsbelastingen in het gebied geven aan dat er grote 

delen zijn waarin de hoogst toelaatbare waarde (53 dB) wordt overschreden. 

Traditioneel is bouwen alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk, zoals 

afscherming en dove gevels/gevelisolatie. 

Maximale geluidsbelasting in dB  

 

Uit het uitgangspunt volgt om eventuele gevoelige functies zo ver mogelijk 

van de hinderbronnen (A12 en A2) te situeren en maatregelen te nemen. 

Aangezien de Wet geluidhinder niet van toepassing is, zijn ook de binnen-

waarden uit artikel 3.3 van het bouwbesluit niet van toepassing. Getoetst 



 

 

wordt in dit geval uitsluitend aan de minimale gevelwering van 20 dB (artikel 

3.2 van het Bouwbesluit). Dit kan op sommige plaatsen leiden tot een onaan-

vaardbaar hoge binnenwaarde. Er zal daarom een maximale binnenwaarde 

van 43 dB worden toegestaan.  

 

Conclusie bhv: 

- randvoorwaarden opnemen om te voldoen aan een maximale binnen-

waarde van 43 dB. 

 

5. Luchtkwaliteit 
Kleinschalige ontwikkelingen, die niet in betekende mate bijdragen aan de 

staat van de luchtkwaliteit, zijn uitvoerbaar. De Galecopperzoom is opgeno-

men in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) met 

een ontwikkeling van 7 ha bedrijventerrein of 600 woningen. Ontwikkelingen 

die een vergelijkbaar aantal vervoersbewegingen genereren zijn uitvoerbaar. 

In het ‘Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteit)’ is aangegeven, dat 

aan de bouw van bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven en bejaardenhui-

zen, in een zone van 300 m vanaf de rijksweg, randvoorwaarden zijn verbon-

den. De luchtkwaliteit is ook bij wet geregeld. Dit resulteert in twee 

uitgangspunten voor tijdelijke invulling. Ten eerste wordt de omvang van de 

functionele invulling beperkt en ten tweede zijn gevoelige functies pas op 

300 m van de snelweg inpasbaar.  

Voor het overige geldt dat de ontwikkelingen inpasbaar moeten zijn in rela-

tie tot de heersende luchtkwaliteit, wettelijk normen en regelingen.  

Conclusie bhv: 

- voldaan dient te worden aan de normen met betrekking tot Luchtkwa-

liteit. 

 

6. Ruimtereservering hoofdwegennet 
De ruimtereservering betreft een voorstel van Rijkswaterstaat, in het kader 

van 2e tranche AMvB Ruimte, om 50 m te reserveren voor toekomstige uit-

breidingen van het hoofdwegennet. Tot nu toe is VROM altijd tegen een der-

gelijke bepaling geweest. Vanuit de A12 wordt hiervoor een zone van 50 m 

vrijgehouden. Dit kan worden gecombineerd met een ruimtereservering voor 

externe veiligheid. 

 

Conclusie bhv: 

- geen kapitaalintensieve ontwikkelingen ter plaatse van de ruimtere-

servering voor het hoofdwegennet. 

 

7. Externe Veiligheid 
Langs de A2, A12 en het Amsterdam-Rijnkanaal dient voor een gebied van 

200 m gemeten vanaf het midden van de weg/kanaal het groepsrisico ver-

antwoord te worden. Het groepsrisico kan dus zorgen voor beperkingen aan 

ontwikkelingen. Een indicatieve risicoberekening (vervoer gevaarlijke stoffen 

over A12) voor een invulling met woningen geeft aan dat er geen significante 

toename is van het groepsrisico. Voor de invulling met een grote publieks-

trekker van maximaal 1000 personen per object vindt wel een significante 

toename van het groepsrisico plaats, maar deze lijkt niet van dien aard te 

zijn dat dit een onoverkomelijk probleem is. In het geval dat er maatregelen 

genomen moeten worden in verband met rampenbestrijding en zelfredzaam-

heid kan dit kostenverhogend werken. 

Ten slotte heeft de A12 een plasbrand-aandachtszone van 30 m gerekend 

vanaf de rechterrand van de rechter rijstrook en een veiligheidszone van 

25 m (contour plaatsgebonden risico) gerekend vanaf het midden van de 



 

 

weg. Het Amsterdam Rijn Kanaal heeft een plasbrandaandachtsgebied van 

25 m. Binnen deze strook kan niet gebouwd worden. 

 

Conclusie bhv: 

- voldaan dient te worden aan de normen met betrekking tot externe 

veiligheid. Voordat in de zone van 200 m verblijfsfuncties worden toe-

gestaan dient B&W een positief besluit te nemen over het groepsrisi-

co.” De verantwoording van het groepsrisico is immers een 

bestuurlijke afweging waaraan alleen invulling kan worden gegeven 

nadat de precieze ruimtelijke ontwikkeling bekend is. 

 

8. Archeologie 
In december 2012 is door de gemeenteraad het archeologiebeleid vastge-

steld. Voor het plangebied geldt een op basis van de archeologische beleids-

advieskaart een onderzoeksplicht bij bepaalde bodemingrepen. 

 
Conclusie bhv: 

- rekening dient te worden gehouden met de onderzoeksplicht uit de 

gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart en het vastgestelde 

gemeentelijke beleidsnota archeologie, met name in het gebied aan 

weerzijde van de Galecopperdijk en in de westhoek van het gebied. 

 

9. Water 
Het vragen om advies van waterbeheerders is wettelijke verankerd (de wa-

tertoets) in het Besluit ruimtelijke ordening, artikel 3.1.1. voor bestem-

mingsplannen. Dit geldt niet voor een beheersverordening. In zijn 

algemeenheid geldt voor elke ontwikkeling in het plangebied dat bij aanleg 

van nieuw verhard oppervlak dit leidt tot versnelde afvoer van hemelwater 

naar de watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, 

is de aanleg van extra waterberging van belang. Zo wordt het verlies aan 

waterberging in de bodem gecompenseerd. In de voorliggende situatie zou 

dat wat genuanceerd kunnen worden, door te stellen dat een initiatief in de 

Galecopperzoom in ieder geval geen negatief effect mag hebben op de wa-

terhuishouding in de omgeving. 

 

Conclusie bhv: 

- er mag geen negatief effect ontstaat om de waterhuishouding van de 

directe omgeving, waarbij het Hoogheemraadschap om advies ge-

vraagd dient te worden. 

 

10. Hoogspanningstracé 
In het plangebied is geen reservering benodigd voor een buis- en hoogspan-

ningstracé. Het uitgangspunt is dat deze op de huidige locatie (in Galecop) 

wordt ingepast door aanpassing van de masten of door deze ondergronds te 

brengen.  

 

Conclusie bhv: 

- geen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Samenvatting omgevingskader milieuzonering 
Op onderstaande kaart ‘Omgevingskader’ zijn de diverse aspecten verbeeld. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Belemmeringen: diskwaliteiten 
De diskwaliteiten hebben betrekking op onwenselijke bouw- en gebruiksas-

pecten, wederom bezien vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke orde-

ning.  

 

11. Ruimtelijk 
De zone van de Galecopperzoom heeft twee gezichten; naar de rijksweg 

A12/A27 en naar het woongebied Galecop. Dat zijn twee gezichten die uit-

eenlopende ruimtelijke mogelijkheden met zich mee brengen. Het woonge-

bied wordt gekenmerkt door een relatief kleine schaal van overwegend twee 

bouwlagen met een kap; de beleving is er vanuit een stationaire situatie. 

De snelweg verdraagt veeleer een grote schaal, mede doordat het een bele-

ving met hoge snelheid betreft. Bovendien ligt de A12 (grotendeels) ver-

hoogd, wat ook gevolgen heeft voor de wijze waarop objecten in het gebied 

ervaren worden. Voorgesteld wordt om in het kader van de bhv –en dus voor 

de ‘tussentijd’ tot 2030 - een bouwhoogte mogelijk te maken die aansluit bij 

de maximale hoogte zoals die ook op Papendorp aan de overzijde van de A12 

wordt gehanteerd; 36 m. Die maat geldt voor gebouwen en niet voor objec-

ten, zoals masten of windmolens. 

Er wordt een oplopende hoogte gedefinieerd van 10 m aan de zuidkant oplo-

pend tot maximaal 36 m aan de A12. Elk initiatief, zoals ook stellages, dient 

te worden getoetst aan deze theoretische hoogte-opbouw, waarbij de hoog-

tes berekend worden vanaf het maaiveldniveau in de Galecopperzoom.  

 

Conclusie bhv: 

- een initiatief wordt geacht te passen binnen een denkbeeldige oplo-

pende hoogtemaat van 10 m aan de zuidkant tot 36 m aan de A12. Dit 

geldt niet voor masten en windmolens. 

 
 

12. Landschap 
Het plangebied is onderdeel van een cultuurhistorisch interessant cope-

landschap. Er is sprake van een herkenbare structuur van opstrekkende ver-

kaveling met een regelmatig slotenpatroon, de herkenbaarheid van de Gale-

copperdijk en de Reinesteijnseweg als ontginningsas/ontginningskade met 

pre-stedelijke erven aan weerzijden. Dat vormt de landschappelijke onder-

legger die ook herkenbaar is in het woongebied Galecop, ten zuiden van het 

plangebied. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan om het landschappelijke 

patroon in tact te laten, zodat het ook voor de definitieve invulling beschik-

baar blijft. Dan kan in 2030, aan de hand van de dan geldende inzichten, 

beoordeeld worden of en in welke mate de landschappelijke onderlegger 

gehanteerd gaat worden. 

 

Conclusie bhv: 

- handhaven van de bestaande landschappelijke onderlegger. 

 

13. Auto-ontsluiting 
Betreffende het thema auto-ontsluiting spelen drie vraagstukken met eigen 

randvoorwaarden en uitgangspunten. Ten eerste zal de capaciteitsverbete-

ring van de A12 en de aansluitingen naar het OWN pas na 2020 worden aan-



 

 

gepakt. Totdat de resultaten van de planstudie Ring Utrecht bekend zijn, 

wordt uitgegaan van de huidige situatie en capaciteit.  

Ten tweede is de kruising Galecopperlaan – A.C. Verhoefweg – Taludweg 

bepalend voor de capaciteit die nog mogelijk is voor de ontwikkeling van 

Galecopperzoom. Uit berekening blijkt dat deze kruising in zowel de och-

tend- als de avondspits geen enkele restcapaciteit meer biedt (belasting is 

ca. 100%). Er mag vanuit het perspectief van de afwikkelcapaciteit van het 

kruispunt Galecopperzoom – A.C. Verhoefweg - Taludweg geen enkele functie 

bijkomen die tot extra verkeer in de spits leidt. 

Buiten die perioden, namelijk in de avondsituatie en in iets minder mate in 

de dagsituatie, is er nog wel afwikkelcapaciteit te vinden binnen de huidige 

vormgeving. In de dagperiode kan de kruispuntbelasting grofweg nog met 17% 

toenemen en in de avondperiode nog met 22,5%. Dat houdt in dat er buiten 

de spits een extra intensiteit mogelijk is van ca. 300 auto’s/uur (van of naar 

de Galecopperlaan, in een richting). Een verdere verzwaring van de belasting 

van het kruispunt mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid.  

Ten derde is voor de lange termijn bundeling van infrastructuur wenselijk 

(ten behoeve van Rijnenburg en de ontsluiting van het plangebied Galecop-

perzoom) met andere hinderveroorzakende elementen zoals hoogspanning, 

kabels en leidingen stroken, bedrijven etc. in de nabijheid van de A12. Dit 

idee komt voort uit eerder genoemde raadsvoorstel BI Galecopperzoom. In 

het GMP+ is opgenomen dat er geen auto-ontsluiting met Rijnenburg komt. 

 

Conclusie bhv: 

- de ontwikkeling er niet toe leidt dat in onvoldoende mate is voorzien 

in ruimte ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's. 

- het uitgangspunt is om geen functies te plannen die extra verkeer 

genereren tijdens de spitsperioden.  

- geen aantasting van de verkeersveiligheid of verkeersafwikkeling tot 

gevolg heeft. 

 

14. Duurzaam bouwen 
In de beleidsnota ‘Bouwen voor de toekomst; duurzaam bouwen beleid ge-

meente Nieuwegein’ uit 2007 wordt voorgesteld om een beperkt aantal ba-

sismaatregelen vast te leggen in combinatie met een prestatie-eis gekoppeld 

aan de gebouwfunctie. In dit verband is een projectgebonden aanpak zinvol, 

waarbij een voortzetting plaats heeft van wat goed loopt. Dat betreft vanaf 

het begin een brede vertegenwoordiging en inbreng van alle betrokken afde-

lingen en van projectontwikkelaars/corporaties. 

Daarbij is in het Collegeprogramma 2010-2014 aangegeven, dat de gemeente 

Nieuwegein streeft naar een klimaat neutrale duurzame stad in 2040. De 

keuze voor projecten met een duurzaam karakter kan daar een bijdrage aan 

leveren. Gelet op het tijdelijke karakter van initiatieven ligt het niet in de 

rede daar aanvullende duurzaamheidseisen te stellen. 

 

 

 

  



 

 

Bijlage 4. Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal 
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