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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels

Doelstelling

Het bestemmingsplan is gebaseerd op de Crisis- en herstelwet en opgesteld met het oog op de
Omgevingswet en met de volgende doelstellingen:
a. het oog op duurzame ontwikkeling gericht op het in onderlinge samenhang:
1. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit, en
2. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van
maatschappelijke functies.
b. het mogelijk maken van een flexibele transformatie naar een duurzaam en hoogwaardig woon-,
werk- en leefgebied, waarbij een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit wordt bereikt en in stand wordt gehouden.
c. Het verhalen van kosten op grondexploitanten die initiatieven ontplooien, die samenhangen met het
opstellen en realiseren van het bestemmingsplan.
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Artikel 2

Beleidsregels en regiekaart

a. Voor zover regels zijn opgenomen over de planregels en de toepassing daarvan uitleg behoeft, stelt
het college van burgemeester en wethouders en in voorkomend geval de gemeenteraad,
beleidsregels vast voor de beoordeling van een melding voor de activiteit, dan wel een aanvraag om
een omgevingsvergunning voor de activiteit.
b. De beleidsregels kunnen betrekking hebben op o.a. ruimtelijke kwaliteit, programma, sociale huur,
kostenverhaal, verkeer, milieu en waarden, energie en duurzaamheid en archeologie en
cultuurhistorie en zijn, voorzover mogelijk, opgenomen op de 'Regiekaart'. De 'Regiekaart' dient
daarbij als hulpmiddel (toegangsportaal).
c. Indien een beleidsregel als bedoeld onder a en b gedurende de planperiode gewijzigd wordt, moet
rekening worden gehouden met deze wijziging.
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Artikel 3

Begrippen en wijze van meten

In deze regels wordt verstaan onder:
3.1

Plan

Het bestemmingsplan Rijnhuizen met identificatienummer NL.IMRO.0356.BPRH2017-VO01 van de
gemeente Nieuwegein.
3.2

Omgevingsplan - Chw-Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisisen herstelwet, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
<..........> met de bijbehorende regels en bijlagen.
3.3

Verbeelding

De verbeelding die deel uitmaakt van het plan en als zodanig is gewaarmerkt. (identificatie nummer
NL.IMRO.0356.BPRH2017-VO01.

Alsmede de in bijlage 1 van de regels bij dit Chw-bestemmingsplan opgenomen begrippen en definities
alsmede de wijze van meten voor de toepassing van dit Chw-bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 2
Artikel 4

4.1

Definitieve bestemmingen

Woon-werkgebied (definitief)

Toegelaten activiteiten en functies

Ter plaatse van de functie 'Definitief woon-werkgebied' zijn met de volgende activiteiten toegestaan:
1. wonen;
2. bedrijfsactiviteiten uit categorie 1 van de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' die als bijlage 2 is
opgenomen bij deze regels;
3. dienstverlening en maatschappelijke dienstverlening;
4. horeca in de categorieën 1a, 1b en 2 van de 'Staat van horeca-activiteiten' die als bijlage 3 is
opgenomen bij deze regels;
5. extensieve recreatie;
met als uitgangspunt het programma als bedoeld in lid 4.4.2;
en voorts de volgende activiteiten en functies:
6. het houden van evenementen;
7. groen;
8. natuur;
9. (ondergrondse) infrastructuur;
10. activiteiten die verband houden met verkeer, parkeren en verblijven, waaronder ook geluidswerende
voorzieningen worden begrepen;
11. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterberging en waterlopen;
12. het opwekken van energie voor eigen gebruik;
13. nuts- en energievoorzieningen;
14. combinaties van de hierboven genoemde functies;
en de daarbij behorende activiteiten.
4.2

Gebruiksregels

Voor het gebruik van gronden en/of gebouwen gelden de volgende regels:
a. een aan huis verbonden beroep of - bedrijf is toegestaan
b. seksinrichtingen zijn niet toegestaan;
c. detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van detailhandel als ondergeschikt onderdeel van
de hoofdfunctie;
d. inrichtingen en/of installaties als bedoeld in bijlage C of D van het Besluit milieueffectrapportage,
waarbij de betreffende drempelwaarde genoemd in kolom 2 van de betreffende onderdelen worden
overschreden, zijn niet toegestaan.
e. geluidzoneringsplichtige inrichtingen zijn niet toegestaan;
f. risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan.
4.3

Vergunnings- en meldingsplicht

4.3.1

Beoordelingsregels omgevingsvergunning en melding

Een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en een melding als bedoeld in 4.3.2, worden mede getoetst aan de leden
4.4 tot en met 4.11.
4.3.2 Meldingsplicht (verbod behoudens melding)
a. Het is verboden een activiteit als bedoeld in 4.1 te beginnen of te veranderen zonder dit ten minste
vier weken daarvoor te melden bij het college van burgemeester en wethouders.
b. Een melding als bedoeld in lid a wordt ondertekend en bevat tenminste:
1. aard en omvang van de activiteit die zal worden verricht, en
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2. de aanduiding, inclusief de begrenzing, van de locatie waar de activiteit zal worden verricht;
3. de naam en het adres van degene die de activiteit gaat verrichten en de dagtekening.
4.4

Ontwikkelregels

Voor o.a. ruimtelijke kwaliteit, programma, sociale huur, milieu en waarden, verkeer, energie en
duurzaamheid, archeologie en cultuurhistorie zijn beleidsregels vastgesteld, die bij toepassing van de
ontwikkelregels worden gehanteerd voor de uitleg ervan. De 'Regiekaart' dient daarbij als hulpmiddel
(toegangsportaal).
4.4.1 Ruimtelijk Kwaliteitskader
a. Om te waarborgen dat Rijnhuizen wordt getransformeerd van een monofunctioneel werkgebied
naar een aantrekkelijk gemengd woon- en werkgebied met een hoge verblijfskwaliteit, zodat het
gebied aantrekkelijk is voor zowel bewoners als ondernemers, wordt:
1. de eenheid, identiteit en samenhang in het gebied versterkt,
2. de recreatieve waarde en verblijfskwaliteit versterkt,
3. het gebied toegankelijker gemaakt en de oriëntatiemogelijkheden verbeterd en
4. worden landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische waardevolle gebieden
behouden en beleefbaar gemaakt.
b. Daartoe worden initiatieven getoetst aan de "Tabel bij Beleidsregel_Kwaliteitskader Mooi
Rijnhuizen" (bijlage 5), en met dien verstande dat:
1. de spelregels voor de 5 sfeergebieden (Nieuwe Buitenplaatsen, Rondom het Fort, Aan de
Watertuin, Stads Rijnhuizen en Merwede Haven) zijn onderverdeeld in bindende,
richtinggevende en inspirerende spelregels;
2. van de bindende regels alleen kan worden afgeweken onder de voorwaarde dat geen afbreuk
wordt gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied;
3. het college is bevoegd af te wijken van het Ruimtelijk Kwaliteits Kader door het bindend
onderdeel als richtinggevend te beschouwen, indien het initiatief past binnen de beoogde hoge
kwaliteit en het aan één of meerdere van de in paragraaf 3.3 van bijlage 6 genoemde aspecten
aandacht heeft besteed. Deze regeling biedt de mogelijkheid voor 10% afwijking van de
randvoorwaarden die in het bestemmingsplan zijn geformuleerd. Het is aan de gemeente en
intervisor om te beoordelen of het plan hiervoor in aanmerking komt. Besluitvorming tot gebruik
maken van de 10% afwijking ligt bij het college;
4. de tabel is gebaseerd op de beleidsregel "Kwaliteitskader Mooi Rijnhuizen" (bijlage 6);
5. deze beleidsregel in ieder geval regels bevatten over: de inrichting en ontsluiting van het gebied
(het Raamwerk), groenstructuur, water, infrastructuur (o.a. profielen en wegcategorisering),
uitgangspunten per deelgebied, de overgang openbaar - privé, bebouwing (waaronder
woningtype, afstand tot de weg, bouwmassa, bouwhoogte);
6. deze beleidsregels, voorzover nodig, regels bevatten omtrent hoofdgebouwen, bijgebouwen en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.4.2 Programma
a. Gestreefd wordt naar circa 1.500 woningen, welk aantal wordt afgestemd op het
Woningbouwprogramma van de gemeente. Hiervoor worden nadere regels vastgesteld in
beleidsregels.
b. Uitgangspunt is circa 30% sociale woningbouw (dit is inclusief de circa 250 woningen in
bestemmingsplan Meanderpark aan de Martinbaan). Hiervoor zijn nadere regels vastgesteld in de
'Beleidsregel Sociale huur' (bijlage 7).
c. Bedrijven maximaal uit categorie 1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten en maximaal categorie 2,
mits aangetoond is dat sprake is van een aanvaardbaar woon-, leef- en ondernemersklimaat als
bedoeld in lid 4.4.3.
d. Dienstverlening: wijkgerichte, wijkgebonden consumentverzorgende ambachtelijke activiteiten tot
maximaal 250 m2 bvo per vestiging.
e. Maatschappelijke voorzieningen: kleinschalige (sociaal) maatschappelijke voorzieningen (geen
onderwijs) , tot maximaal 250 m2 bvo per vestiging.
f. Horeca:
1. maximaal 5 horeca-vestigingen in het plangebied, waarbij geldt dat per bedrijf het
bedrijfsvloeroppervlak maximaal 500 m2 mag bedragen;
2. horeca als ondergeschikte activiteit bij andere functies.
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g. Kleinschalige extensieve recreatie.
4.4.3 Milieu en waarden
1. Aangetoond dient te worden dat –ongeacht of er sprake is van het vestigen van een gevoelige of
een hinderveroorzakende functie- er geen onaanvaardbare effecten zijn op/voor een veilige en
gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit ten aanzien van de volgende
aspecten:
a. bestaande bedrijfsactiviteiten in dan wel in de directe omgeving van het plangebied mogen niet
onevenredig worden belemmerd. Sprake moet zijn van een aanvaardbaar woon-, leef- en
ondernemersklimaat;
b. bij nieuwe bedrijfsactivteiten moet sprake zijn van een aanvaardbaar woon-, leef- en
ondernemersklimaat;
c. externe veiligheid: er mogen geen onevenredige veiligheidsrisico's optreden;
d. geluid: er moet sprake zijn van een aanvaardbare geluidsituatie;
e. de luchtkwaliteit is voldoende geschikt voor de beoogde activiteit.
f. de bodemkwaliteit is voldoende geschikt voor de beoogde activiteit.
2. De belangrijkste milieuaspecten en waarden zijn vertaald op de Regiekaart, die als hulpmiddel dient
voor het beoordelen van de invloed van de ontwikkelingen op het woon-, leef- en
ondernemersklimaat.
4.4.4 Verkeer en parkeren
1. (Hoofd)ontsluiting: de (hoofd)ontsluitingen voldoen aan het gemeentelijk beleid en een adequate en
veilige verkeersafwikkeling is gegarandeerd.
2. De hoofdontsluiting in het gebied is opgenomen in het Raamwerk (zoals opgenomen in bijlage 6.
De uitwerking van de verkeersstructuur voor Rijnhuizen is passend binnen het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan+, (GMP+) zoals dat in 2014 vastgesteld is.
3. Functies en activiteiten zijn slechts toegestaan onder de voorwaarde dat voldoende
parkeergelegenheid voor auto's wordt gerealiseerd. Voor de uitleg van deze wordt verwezen naar
de Nota Parkeernormen 2011-2015 van de gemeente Nieuwegein, met dien verstande dat als
binnen de planperiode van het bestemmingsplan nieuwe gemeentelijke parkeernormen worden
vastgesteld door de gemeenteraad, deze nieuwe normen van toepassing zijn.
4.4.5

Archeologie, Cultuurhistorie

Rekening dient te worden gehouden met de in het plangebied aanwezige archeologische en
cultuurhistorische waarden, zoals bedoeld in de artikelen 10, 11 en 12.
4.4.6

Energie en klimaatadaptie

Nieuwegein is als gemeente bezig om energieneutraal te worden. Om een energieneutraal en
uiteindelijk klimaatneutraal Rijnhuizen te realiseren wordt ingezet op vier sporen:
a. Energiebesparing bij bestaande bebouwing.
b. Een duurzame energie infrastructuur waar nieuwe ontwikkelingen en bestaande afnemers op aan
kunnen sluiten en waarbinnen lokaal energie opgewekt kan worden.
c. Realisatie van energiezuinige en duurzame nieuwbouw en transformaties.
d. Het stimuleren van circulair bouwen bij nieuwbouw en transformaties.
Deze 4 sporen zijn uitgewerkt in het plan van aanpak 'Rijnhuizen geeft energie!' dat als inspiratiekader /
richtingegevend wordt gehanteerd bij de transformatie van Rijnhuizen.
Voor klimaatadaptie worden nadere beleidsregels vastgesteld.
4.5
Kostenverhaal
a. Het kostenverhaal in het kader van het bestemmingsplan Rijnhuizen is gebaseerd op de 14e, 15e
en 16e tranche (artikel 7v) op basis van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.
b. De kosten die voor verhaal in aanmerking komen, worden verhaald op gronden zie zijn gelegen
binnen het exploitatiegebied dat is aangegeven op de verbeelding.
c. Het kostenverhaal en de ontwikkeling van initiatieven moeten zo veel mogelijk gelijke tred houden
met de door de overheid te plegen investeringen in aanpassingen van de openbare ruimte.
d. Kosten worden verhaald op bouwplannen en wijzigingen van het gebruik zoals beschreven in
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voornoemd artikel 7v en voor zover deze worden uitgevoerd binnen het exploitatiegebied.
e. Kostenverhaal zal geschieden op onder d bedoelde bouwplannen en wijzigingen van het gebruik
naar rato van oppervlakte, gemeten in vierkante meter bruto vloeroppervlak, zoals opgenomen in de
Beleidsregels kostenverhaal (bijlage P.M.).
f. Kostenverhaal zal plaatsvinden met toepassing van een voorlopige bijdrage en dat er ook een
eindafrekening zal plaatsvinden. De voorlopige bijdrage wordt bepaald door achtereenvolgens:
1. de tabel zoals opgenomen in de Beleidsregels kostenverhaal welke tabel een overzicht bevat
van de functie binnen het exploitatiegebied en waarin tevens per categorie (nog definitie) een
gewichtsfactor is opgenomen;
2. de gewichtsfactor per categorie, zoals genoemd onder 1 te vermenigvuldigen met de
basiseenheid per categorie, zoals genoemd in de Beleidsregels kostenverhaal, waarmee het
aantal gewogen eenheden wordt berekend;
3. de totale voorlopige investeringen te delen door het totaal van alle gewogen eenheden,
waarmee de bruto bijdrage wordt berekend;
4. op basis van de verwachte waardesprong op het moment van het vaststellen van het
bestemmingsplan voor de toegestane functie ten opzichte van de op <....datum of moment
benoemen....> toegestane activiteit een correctie op de bruto bijdrage toe te passen, waarmee
de netto bijdrage wordt berekend;
5. op de netto bijdrage als bedoeld onder 4 een indexeringspercentage van 2% per jaar toe te
passen, te rekenen over de periode van het moment van bekendmaking van de Beleidsregels
kostenverhaal tot de datum van de indiening van de aanvraag om omgevingsvergunning;
g. Burgemeester en wethouders stellen binnen drie maanden na uitvoering van de in het
bestemmingsplan voorziene werken, werkzaamheden en maatregelen een afrekening vast, met
dien verstande dat bij de afrekening de betaalde bijdragen als bedoeld onder f herberekend worden
op grond de systematiek zoals bepaald onder f;
h. In uitzondering op het bepaalde onder g kan degene die ten tijde van betaling van een bijdrage als
bedoeld onder f houder was van de desbetreffende omgevingsvergunning, of diens rechtsopvolger
burgemeester en wethouders verzoeken om vijf, tien of vijftien jaar na vaststelling van het
omgevingsplan een afrekening vast te stellen, met dien verstande dat:
1. de regels in sub f van overeenkomstige toepassing zijn;
2. uiterlijk vier weken voorafgaand aan de hiervoor genoemde momenten schriftelijk een verzoek
om eindafrekening bij burgemeester en wethouders moet worden ingediend;
3. na een afrekening geen aanspraak meer gemaakt kan worden op een nieuwe afrekening.
i. Monitoring: P.M.
j. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de omgevingsvergunning te weigeren in het geval van
een exploitatietekort. Het is verboden te beginnen met een activiteit die voor kostenverhaal in
aanmerking komt (ook bij een melding) zolang de verschuldigde geldsom als bedoeld onder f niet is
betaald.
k. Voor zover de planregels met betrekking tot kostenverhaal in dit lid en de toepassing daarvan uitleg
behoeft, stelt de gemeenteraad beleidsregels vast voor de beoordeling van een melding voor de
activiteit (Beleidsregel Kostenverhaal), dan wel een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de
activiteit.
4.6

Bouwregels

Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in 4.1 wordt mede beoordeeld aan, voor zover
van toepassing, de ontwikkelregels in 4.4, regels voor kostenverhaal in 4.5 alsmede de
bijgebouwenregeling en regeling aan-huisverbonden beroep en bedrijf als bedoeld in bijlage 4.
4.7

Maatwerkregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd maatwerkvoorschriften te stellen aan het programma, de
situering, oppervlakte, bouwhoogte en/of het volume met het oog op het bereiken van een aanvaardbare
beeldkwaliteit, woon- en leefomgeving en/of ruimtelijke inpassing. Daarbij gelden de in de leden 4.4 t/m
4.6 genoemde beleidsregels en regiekaart als toetsingskader.
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4.8

Wijzigingsbevoegdheid supermarkt

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Woon-werkgebied (definitief) te wijzigen ten
behoeve van de realisatie van maximaal één supermarkt, onder de voorwaarden dat:
a. een actuele ladder wordt overlegd;
b. het project qua verkeersbewegingen en -afwikkeling, mobiliteit en parkeren adequaat en veilig
ingericht is;
c. aan de regionale afspraken is voldaan.
4.9

Ontwikkelregels - toepassingsgebied

De ontwikkelregels zijn van overeenkomstige toepassing op de gronden als bedoeld in artikel 7, met
dien verstande dat:
a. voor de gronden met de aanduiding 'reeds getransformeerd, kantoorbestemming vervalt', de
kantoorbestemming is vervallen;
b. bouw- en gebruiksmogelijkheden die gelden op basis van dat artikel niet hoeven te voldoen aan de
ontwikkelregels, tenzij uitvoering is gegeven aan de leden 4.3 en 4.4 van dit artikel.
4.10

Wijzigingsbevoegdheid eindafrekening kostenverhaal

P.M. (een regeling voor het geval dat de ontwikkeling 'klaar' is voor een bepaald deelgebied en dat er
geen ontwikkelingen meer nogelijk zijn en geen kosten meer verhaald (kunnen) worden.)
4.11

Wijzigingsbevoegdheid naar functie 'Bestaand'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Woon-werkgebied (definitief) te wijzigen
naar Geldende bestemmingen (voorlopig) en met ontheffing, vrijstelling of afwijking verleende
vergunningen onder de voorwaarden dat:
de nieuwe bestemming Woon-werkgebied (definitief) niet realiseerbaar is of niet gerealiseerd is of
kan worden, bij voorbeeld omdat het deelgebied als 'afgerond' kan worden beschouwd en om
eventuele ontwikkelruimte over te kunnen hevelen naar een ander deelgebied;
er een periode van minimaal 3 jaar is verstreken nadat het Chw-bestemmingsplan onherroepelijk is
geworden.
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Artikel 5

5.1

Recreatie (Fort)

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Recreatie;
b. Maatschappelijke voorzieningen;
c. Horeca (uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wijnhandel';
d. Wonen, Maatschappelijk en beperkt kantoor, ter plaatse van de aanduiding;
e. Waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen, oeververbindingen en waterpartijen;
f. Behoud, herstel en/of ontwikkeling van natuur- en landschappelijke of cultuurhistorische waarden,
ter plaatse van de 'ecologische verbindingszone' en de 'stapstenen';
Ten dienste van en in verband met deze bestemming zijn toegelaten:
g. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
h. Bijbehorende voorzieningen, zoals wegen, verhardingen en paden.
5.2

Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met
inachtneming van de volgende bepalingen:
a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. De hoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte', mag niet worden overschreden;
c. Buiten het bouwvlak mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd,
welke van ondergeschikte betekenis zijn.
d. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
e. In afwijking van het bepaalde onder d mag de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 12 m
bedragen.
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Artikel 6

6.1

Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. waterberging;
b. waterhuishouding;
c. waterlopen en waterpartijen;
d. infiltratievoorzieningen;
e. afvoer van hoog oppervlaktewater, ijs en sediment;
f. scheepvaart en geleiding en beveiliging van de scheepvaart;
g. bestaande kruisingen en overbruggingen ten behoeve van (langzaam)verkeersdoeleinden;
h. ter plaatse van de dubbelbestemmingen 'zoekgebied langzaam verkeer brug' één nieuwe
overbrugging ten behoeve van langzaamverkeer voor één van de twee zoekgebieden;
i. taluds, oevers en onderhoudsstroken;
Ten dienste van en in verband met deze bestemming zijn toegelaten:
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2

Bouwregels

6.2.1

Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
6.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan voor de waterwegaanduiding en
geleiding, mag maximaal bedragen:
a. bruggen en viaducten: 8 m
b. lichtmasten: 12 m
c. vlaggenmasten: 6 m
d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3,5 m.
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Hoofdstuk 3

Geldende bestemmingen en gebruikswijzigingen

Artikel 7
Geldende bestemmingen (voorlopig) en met ontheffing, vrijstelling
of afwijking verleende vergunningen

7.1
Geldende bestemmingsplannen: voorlopige bestemmingen
1. Ter plaatse van de bestemming 'Bestaande bestemmingen en al dan niet met ontheffing, vrijstelling
of afwijking verleende vergunningen' zijn, zolang de in artikel 7 genoemde functies nog niet
gerealiseerd zijn, van toepassing:
a. de bestemmingen binnen bestemmingsplan Plettenburg - De Wiers (2009) (IMRO <........>);
b. de bestemmingen binnen bestemmingsplan Parapluregeling Evenementen;
c. de bestemmingen binnen bestemmingsplan Edisonbaan (vastgesteld 28 mei 2015);
en met dien verstande dat de algemene regels van die bestemmingsplannen niet van toepassing
zijn.
2. Bestaande functies, activiteiten en bebouwing, voorzover toegestaan op grond van de
bestemmingsplannen als bedoeld in lid 1, zijn toegestaan, en met dien verstande dat voor de
gronden met de aanduiding 'reeds getransformeerd, kantoorbestemming vervalt', de
kantoorbestemming is vervallen.
7.2

Vervallen geldende bestemming 3 jaar na vergunning

De vigerende bestemming vervalt direct nadat een onherroepelijke vergunning is verleend of
onherroepelijke melding is gedaan voor de realisatie van in de artikel 4.1 toegestane functies en of
activiteiten.
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Hoofdstuk 4
Artikel 8

8.1

Dubbelbestemmingen

Ecologische zone (Groen)

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groen, water, voet- en fietspaden;
b. geluidswerende voorzieningen;
c. ter plaatse van de aanduiding 'stapsteen' tevens voor het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van
natuurwaarden;
d. ter plaatse van de aanduiding 'ecologische verbindingszone' tevens voor een ecologische
verbindingszone;
e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen,
voorzieningen voor waterhuishouding als gemalen, stuwen, duikers en andere kunstwerken voor de
waterhuishouding.
Ten dienste van en in verband met deze bestemming zijn toegelaten:
f. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
g. Bijbehorende voorzieningen, zoals verhardingen en paden.
8.2

Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 10 m.
8.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt in elk geval begrepen:
a. Het dusdanig gebruik van gronden met de aanduiding 'stapsteen' dat er sprake is van een negatief
effect op de functie van het groen als stapsteen.
8.4

Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van artikel 13 lid 3 wanneer:
a. het groen op een andere wijze wordt gecompenseerd zodat de functie van stapsteen niet verloren
gaat.
8.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van
werkzaamheden
8.5.1

Verbod zonder aanlegomgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding 'ecologische verbindingszone'
zonder of in afwijking van een schriftelijke omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de
volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. Het aanleggen van paden en andere oppervlakteverhardingen;
b. Werken of werkzaamheden, welke wijziging van de waterhuishouding of de waterstanden beogen
of ten gevolge hebben;
c. Het aanbrengen van bovengrondse of ondergrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of
apparatuur;
d. Het aanbrengen of aanleggen van oeverbeschoeiingen, tenzij zulks in het belang is van de
waterhuishoudkundige betekenis noodzakelijk is;
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e. Het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren,
afgraven of ophogen;
f. Het bebossen van gronden die ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van het plan niet als
bosgronden konden worden aangemerkt;
g. Het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande
watergangen.
8.5.2

Uitzonderingen op het verbod

Het verbod als bedoeld in lid 8.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. Bestendig beheer en onderhoud ten dienste van de bestemming betreffen;
b. Reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. Reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
8.5.3

Voorwaarde voor een aanlegomgevingsvergunning

De werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden als bedoeld in lid 8.5.1 zijn slechts toelaatbaar,
mits door de genoemde werken en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij
indirect te verwachten gevolgen de functie van ecologische verbindingszone niet verloren gaat.
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Artikel 9

9.1

Geluidzone

Bestemmingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende
bestemming, mede bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting op nieuwe
geluidgevoelige bebouwing als gevolg van het industrielawaai vanwege het gezoneerde industrieterrein
Plettenburg-De Wiers.
9.2

Bouwregels

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' is het, al dan niet in afwijking van het
bepaalde in de voor die gronden geldende planregels, verboden geluidgevoelige objecten te bouwen.
9.3

Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2
voor het bouwen van een op grond van de aangewezen bestemmingen overeenkomstig de in artikel
toelaatbaar gebouw of de uitbreiding daarvan, welke aangemerkt kan worden als een geluidsgevoelig
object, indien de geluidsbelasting op de gevels van dit gebouw niet hoger zal zijn dan de daarvoor
geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.
9.4

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van niet geluidsgevoelige objecten als
geluidsgevoelige objecten.
9.5

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat op de gronden ter plaatse
van de aanduiding 'geluidzone - industrie' die aanduiding:
a. naar oppervlakte wordt verkleind, waarbij de buitengrens van die aanduiding dichter bij de
betreffende geluid veroorzakende inrichting komt te liggen, of uit het plan wordt verwijderd,
b. mits vast is komen te staan dat het geluid van de inrichting duurzaam is verminderd respectievelijk
niet meer waarneembaar is.
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Artikel 10

10.1

Waarde - Archeologie 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:
a. de bescherming van aanwezige of naar verwachting aanwezige archeologische waarden;
b. deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende
bestemmingen.
10.2

Bouwregels

10.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere, op deze gronden voorkomende
bestemmingen dient de aanvrager van de omgevingsvergunning voor bouwwerken met een oppervlakte
groter dan 500 m² en waarvoor graaf- en/of heiwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 30 cm
beneden maaiveld, een rapport te overleggen waarin:
a. de aanwezigheid van archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen
worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn
vastgesteld; en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard
en/of gedocumenteerd.
10.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien uit het in lid 10.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen of kunnen worden verstoord, kan het
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de
omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de
bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het
bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
10.2.3 Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 10.2.1 en 10.2.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op
vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij:
a. de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid; en
b. gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
10.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
10.3.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning
Behoudens het bepaalde in lid 10.2.3, is het verboden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag op en in de in lid 10.1 bedoelde gronden de volgende
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm en met een oppervlakte van meer dan 500 m², waartoe
worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van
gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het
aanleggen van drainage en het ophogen van de bodem;
b. het verlagen en verhogen van het waterpeil;

18

c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
10.3.2 Uitzondering op het aanlegverbod
Het in lid 10.3.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden:
a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een
terzake deskundige;
c. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening:
1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen vergunning was vereist;
2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende vergunning.
10.3.3 Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 10.3.1 kan pas worden verleend:
a. indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden;
b. nadat door de aanvrager een rapport is overgelegd waarin:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord
in voldoende mate zijn vastgesteld; en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard
en/of gedocumenteerd;
c. nadat ter beoordeling van het archeologisch rapport advies wordt ingewonnen bij een ter zake
deskundige.
10.3.4 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 10.3.3 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door
het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de
volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in
de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
10.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening het plan te wijzigen door:
a. De bestemming 'Waarde - Archeologie - 2' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis
van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
b. De bestemming 'Waarde - Archeologie - 2' aan gronden, grenzend aan deze bestemming, toe te
kennen indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van bedoelde
medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft.
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Artikel 11

11.1

Waarde - Archeologie 6

Bestemmingsomschrijving

De voor “Waarde-Archeologie 6” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor:
a. de bescherming en het behoud van aanwezige of naar verwachting aanwezige archeologische
waarden;
b. deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende
bestemmingen.
11.2

Bouwregels

11.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere, op deze gronden voorkomende
bestemmingen dient de aanvrager van de omgevingsvergunning voor bouwwerken met een oppervlakte
groter dan 10.000 m² en waarvoor graaf- en of heiwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 1,5 meter
beneden maaiveld, een rapport te overleggen waarin:
a. de aanwezigheid van archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen
worden verstoord, naar oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn
vastgesteld; en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard
en/of gedocumenteerd.
11.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien uit het in lid 11.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen of kunnen worden verstoord, kan het
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de
omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de
bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het
bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
11.2.3 Uitzonderingen
Het bepaalde in dit lid onder 11.2.1 en 11.2.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking
heeft op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
a. de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid; en
b. gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
11.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
11.3.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning
Behoudens het bepaalde in lid 11.3.2, is het verboden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag op en in de in lid11.1 bedoelde gronden de volgende
werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. grondwerkzaamheden dieper dan 1,5 m en met een oppervlakte van meer dan 10.000 m², waartoe
worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van
gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het
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aanleggen van drainage en het ophogen van de bodem;
b. het verlagen en verhogen van het waterpeil;
c. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
11.3.2 Uitzondering
Het in lid 11.3.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden:
a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een ter
zake deskundige;
c. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening:
1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen vergunning was vereist;
2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende vergunning.
11.3.3 Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning kan pas worden verleend
a. indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden;
b. nadat door de aanvrager een rapport is overgelegd waarin:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord
in voldoende mate zijn vastgesteld; en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard
en/of gedocumenteerd;
c. nadat ter beoordeling van het archeologisch rapport advies is ingewonnen bij een ter zake
deskundige.
11.3.4 Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 11.3.3 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden
door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere
van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in
de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
11.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening het plan te wijzigen door:
a. de bestemming ‘Waarde – Archeologie 6’ geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis
van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
b. de bestemming ' Waarde – Archeologie 6' aan gronden, grenzend aan deze bestemming, toe te
kennen indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van bedoelde
medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft.
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Artikel 12

12.1

Waarde - Cultuurhistorie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar geldende
bestemming(en) - tevens bestemd voor de bescherming van de op deze gronden voorkomende
cultuurhistorische waarden <.....> P.M.
12.2

Omgevingsvergunning voor het slopen

12.2.1 Sloopverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden bouwwerken met de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' zonder of in afwijking van
een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag geheel of gedeeltelijk te slopen.
12.2.2 Uitzondering op het sloopverbod
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 12.2.1 is niet vereist voor:
a. sloopwerkzaamheden, behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer;
b. het slopen ingevolge een aanschrijving van het bevoegd gezag;
c. het slopen van bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist;
d. sloopwerkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering waren of
konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde
omgevingsvergunning.
12.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
12.3.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in gronden met de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende
werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
b. egaliseren, ophogen, afgraven, grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm (zoals diepploegen) en
ontginnen;
c. graven en dempen van sloten, afdammen, herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater,
aanleggen van drainage, uitgezonderd het vervangen van bestaande drainage;
d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen en opgaand gewas, uitgezonderd
erfbeplanting.
12.3.2 Uitzonderingen op aanlegverbod
Het verbod als bedoeld in lid 12.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
12.3.3 Voorwaarden van een omgevingsvergunning
De werken of werkzaamheden als bedoeld zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de landschappelijke
kernkwaliteiten zoals omschreven in lid 12.1 en de daarbij behorende landschapselementen niet
onevenredig worden of kunnen worden aangetast.
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Artikel 13

13.1

Waterstaat

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering mede bestemd voor de waterkering.
13.2

Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en aangelegd en gelden de volgende regels:
a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 14.1 genoemde bestemming uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3,5 m;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming
van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd,
indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande
bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
13.3

Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 14.2 onder b, indien de bij de betrokken
bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het waterkeringsbelang door de
bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad.
13.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
13.4.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in lid 13.1 bedoelde
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden;
b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en
andere oppervlakteverhardingen;
c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen;
d. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of
communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
e. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van
gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen.
13.4.2 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 13.4.1 wordt niet eerder verleend dan nadat advies is
verkregen van de waterbeheerder.
13.4.3 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod
Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 13.4.1 is nodig voor:
a. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en
beheer betreffen;
b. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die op het moment van het van kracht
worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat
tijdstip aangevraagde dan wel verleende omgevingsvergunning.
c. werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden genoemd onder a en c, welke door
Rijkswaterstaat worden uitgevoerd;
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Hoofdstuk 5
Artikel 14

Algemene regels

Algemene zorgplicht

a. Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben
voor de fysieke leefomgeving, is verplicht:
1. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die
gevolgen te voorkomen,
2. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken;
3. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor
zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd.
b. Aan de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval voldaan, voor zover in het
omgevingsplan of een beleidsregel of een andere gemeentelijke verordening specifieke regels zijn
gesteld met het oog op de leefomgeving, en die regels worden nageleefd.
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Artikel 15

Maatwerkregels

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de doelstelling zoals genoemd in artikel 1 en de
zorgplicht als genoemd in artikel 14, maatwerkvoorschriften geven voor de activiteiten genoemd in
artikel 4:
a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ten behoeve van de situering van parkeervoorzieningen op eigen terrein;
d. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
e. ter waarborging van de sociale veiligheid;
f. ter waarboring van de milieusituatie;
g. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
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Artikel 16

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 17

17.1

Algemene bouwregels

Ondergronds bouwen

17.1.1 Ondergrondse werken
Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden gelden,
behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen.
17.1.2 Ondergrondse bouwwerken
Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen
afwijkingen, de volgende regels:
a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane
oppervlak aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m²;
c. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 meter onder
peil;
d. bij het berekenen van de blijkens de verbeelding of deze regels geldende bebouwingspercentages,
of van het in deze regels maximaal te bebouwen oppervlak, wordt de oppervlakte van ondergrondse
gebouwen mede in aanmerking genomen.
17.1.3 Afwijken ten behoeve van ondergronds bouwen
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 17.1.2
sub d voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van
maximaal 10 meter onder peil onder de voorwaarden dat:
a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;
b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.
17.2

Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten,
luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding
van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.
17.3

Bestaande afstanden en andere maten

17.3.1 Maximale maatvoering
Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken
die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op het tijdstip van
de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is
voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.
17.3.2 Minimale maatvoering
In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande
bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op
het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder bedragen dan ingevolge
hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden
aangehouden.
17.3.3 Heroprichting
In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 17.3.1 en 17.3.2 uitsluitend van
toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats.
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Artikel 18

Algemene gebruiksregels

18.1
Verbod
a. Het is verboden de in hoofdstuk 2 bedoelde gronden en bouwwerken te (doen of te laten)
gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, zoals die
nader is aangeduid in de bestemmingsomschrijving, of met een gebruik waarvoor ingevolge de
bepalingen van dit plan een omgevingsvergunning is verleend.
b. Onder verboden gebruik als bedoeld onder sub a wordt in ieder geval verstaan het gebruik ten
behoeve van:
1. een seksinrichting, (raam- en/of straat)prostitutie en/of escortbedrijf;
2. een coffeeshop;
3. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen,
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval;
4. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen,
5. (permanente) buitenopslag van goederen, stoffen en materialen voor de voorgevellijn.
een en ander behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming
gerichte gebruik van de grond.
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Artikel 19

19.1

Algemene afwijkingsregels

Afwijken algemeen

Indien niet op grond van een andere bepaling kan worden afgeweken van deze regels kan het bevoegd
gezag door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het volgende:
a. het afwijken van de in de regels voorgeschreven maatvoering, waaronder inhoudsmaten en
percentages, met ten hoogste 10%;
b. het in geringe mate afwijken van een grens van een aanduiding - voor zover zulks van belang is
voor een technisch betere realisering van bouwwerken danwel voor zover zulks noodzakelijk is in
verband met de werkelijke toestand van het terrein, waarbij de overschrijding niet meer dan 3 meter
mag bedragen en het vlak van de aanduiding ten hoogste 10% wordt vergroot;
c. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van waterlopen, wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien waterhuishoudkundige
aspecten en/of de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geven;
d. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een
meetverschil daartoe aanleiding geeft;
e. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot
maximaal 10 meter;
f. de bouw van niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor voorzieningen van algemeen nut, voor
zover deze gebouwtjes geen grotere oppervlakte hebben dan 30 m2 en geen grotere hoogte
hebben dan 3,5 meter.
19.2

Afwijken t.b.v. zend-, ontvang- en/of sirenemasten

Het bevoegd gezag is door middel van een omgevingsvergunning bevoegd af te wijken van het bepaalde
in hoofdstuk 2 ten aanzien van de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, en kan toestaan dat
de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of
sirenemasten, wordt vergroot tot maximaal 40 meter, onder de volgende voorwaarden:
a. losse masten met hekwerken, gebouwtjes e.d. zijn alleen toegestaan:
1. buiten de bebouwde kom en in landschappelijk minder gevoelige gebieden, langs grote
verkeerswegen en dan bij voorkeur bij parkeerplaatsen, benzinestations, knooppunten,
viaducten, bedrijventerreinen en horecagelegenheden;
2. binnen de bebouwde kom op bedrijventerreinen en sportparken;
b. installaties op of aan een gebouw zijn alleen toegestaan:
1. op hoge gebouwen; bij voorkeur op een plat dak en zo ver mogelijk van een dakrand, met dien
verstande dat bijzondere en waardevolle gebouwen in beginsel geheel dienen te worden
ontzien, zonodig in overleg met de monumentencommissie;
2. tegen gevels aan; wanneer de invloed van die installaties geen afbreuk doen aan de aanwezige
kwaliteiten.
19.3

Afwegingskader

De in dit artikel 19 bedoelde omgevingsvergunningen worden slechts verleend, onder de voorwaarden
dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de milieuhygienische uitvoerbaarheid, waaronder begrepen leidingbelangen;
d. de verkeersveiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
f. de landschappelijke en natuurwaarden, archeologische, cultuurhistorische of aardkundige
waarden.
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Artikel 20

20.1

Algemene wijzigingsregels

Wijzigen algemeen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten
behoeve van:
a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met
de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3
meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;
b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van waterlopen, wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien waterhuishoudkundige
aspecten en/of de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding
mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10%
worden vergroot;
c. het wijzigen van de Lijst van bedrijfsactiviteiten die als bijlage 2 aan deze regels is gehecht, indien
technologische ontwikkelingen of vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven;
d. het aanpassen van opgenomen bepalingen in dit bestemmingsplan, waarbij verwezen wordt naar
bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de
tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd;
e. het aanpassen van opgenomen bepalingen in dit bestemmingsplan, waarbij verwezen wordt naar
bepalingen in beleidsregels, indien deze beleidsregels na het tijdstip van de tervisielegging van het
ontwerpplan worden gewijzigd.
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Artikel 21

21.1

Overige regels

Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op
het moment van vaststelling van het plan.
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Hoofdstuk 6

Artikel 22

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

22.1
Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen,
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits
de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.
c. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
22.2
Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of
te laten hervatten.
d. Sub a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 23

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het Chw bestemmingsplan 'Rijnhuizen'.
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1 Begrippen en wijze van meten
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Bijlage 1: begrippen en wijze van meten

Begrippen
1. Aan huis verbonden beroep of - bedrijf
Het beroepsmatig verlenen van diensten of het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, alsmede aangegeven in de 'Lijst van bedrijfsactiviteiten functiemenging', in een woning, waarbij de
woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke en visuele uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie
ter plaatse.
2. Beleidsregels kostenverhaal
Beleidsregels waarin is aangegeven op welke wijze de kosten voor de realisatie van het bestemmingsplan worden verhaald op initiatiefnemers. Deze beleidsregels zijn vastgelegd in “Beleidsregels kostenverhaal”.
3. Ecologische verbindingszone
Samenhangend stelsel van (te ontwikkelen) landschapselementen die als verbindingsweg fungeren tussen verschillende leefgebieden van planten en/of dieren.
4. Horeca
Een bedrijf waar hoofdzakelijk dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin logies wordt verstrekt, zoals bijvoorbeeld een café, restaurant, hotel, pension, en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen bedrijven, een en ander al dan
niet in combinatie met een vermaaksfunctie met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie.
5. Klimaatadaptie
Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.
6. Mantelzorg
Het bieden van zorg in één woning en bijbehorende aan-en uitbouwen, dus alleen in afhankelijke woonruimte, aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale
vlak waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke
werking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.
7. Regiekaart
De regiekaart bevat verschillende kaartlagen voor o.a. ruimtelijke kwaliteit, kostenverhaal, functioneel programma, verkeer, milieu en waarden, energie en duurzaamheid, archeologie en cultuurhistorie. Deze kaartlagen zijn gecombineerd in één overzichtelijk geo-gerefereerd kaartbeeld waaruit de planessentie voor een locatieontwikkeling blijkt. De Regiekaart is uitgevoerd
als een planviewer, waarbij men een aantal lagen ´aan´ en ´uit´ zet of over elkaar heen laat vallen. Dit biedt ook mogelijkheden om verschillende stedenbouwkundige (ruimtelijke) varianten op
te nemen.

8. Stapsteen
Geïsoleerd liggend groengebied dat als 'steunpunt' dient voor het Natuurnetwerk Nieuwegein,
waardoor planten en dieren zich sprongsgewijs kunnen verspreiden.

Wijze van meten

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten
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Toelichting bij de lijst van bedrijfsactiviteiten
Algemeen
De lijst van bedrijfsactiviteiten is gebaseerd op de richtafstandenlijsten voor milieubelastende activiteiten uit de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de VNG1. Uit de richtafstandenlijsten zijn die bedrijfsactiviteiten geselecteerd, die in beginsel passen binnen de beoogde bestemming.
Richtafstanden
In de lijst van bedrijfsactiviteiten wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de
ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste afstand van
deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie.
Bij het bepalen van de richtafstanden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 het betreft 'gemiddeld' moderne bedrijfsactiviteiten met gebruikelijke productieprocessen en voorzieningen;
 de richtafstanden hebben betrekking op het omgevingstype ‘rustige woonwijk en rustig
buitengebied’ of ‘gemengd gebied’;
 de richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van activiteiten;
 bij activiteiten met ruimtelijk duidelijk te onderscheiden deelactiviteiten (zoals productie, opslag, kantoren, parkeerterreinen) kunnen deze deelactiviteiten desgewenst als
afzonderlijk te zoneren activiteiten worden beschouwd, bijvoorbeeld bij ligging van de
activiteit binnen zones met een verschillende milieucategorie.
De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming, die bedrijven (of andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van
een woning, die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is.
Omgevingstype
Allereerst zijn er richtafstanden, die zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit, zoals die
wordt nagestreefd in een rustige woonwijk2 of een vergelijkbaar omgevingstype.
Gemotiveerd kunnen kleinere richtafstanden worden aangehouden bij het omgevingstype
gemengd gebied3, dat gezien de aanwezige functiemenging of ligging nabij drukke wegen
1
2

3

Bedrijven en milieuzonering, VNG, 2009.
Een rustige woonwijk is een woonwijk, die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien
van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor.
Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een
vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.
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. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.
Gebieden, die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot dit omgevingstype. Hier
kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen.
Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.
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al een hoge milieubelasting kent. Verdere reducties zijn in de meeste gevallen niet te verantwoorden, omdat niet aannemelijk kan worden gemaakt dat het woon- en leefklimaat
niet wordt aangetast en het functioneren van bedrijven niet in gevaar wordt gebracht.
In onderstaande tabel worden de richtafstanden weergegeven afhankelijk van het omgevingstype.
milieucategorie

richtafstand tot omgevingstype rustige

richtafstand tot omgevingstype gemengd ge-

woonwijk en rustig buitengebied

bied

1

10 m

0 m

2

30 m

10 m

3.1

50 m

30 m

3.2

100 m

50 m

4.1

200 m

100 m

4.2

300 m

200 m

5.1

500 m

300 m

5.2

700 m

500 m

5.3

1.000 m

700 m

6

1.500 m

1.000 m

Aanvullende toelichtende informatie bij de richtafstanden

In de kolom met richtafstanden voor geluid is – waar van toepassing – de letter C van continu opgenomen. Hiermee is aangegeven dat bij de betreffende milieubelastende activiteiten de voor geluid bepalende activiteiten continu (dag en nacht) in bedrijf zijn.
Voorts is - waar van toepassing - de letter Z van zonering opgenomen. Het gaat hierbij om
inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken in de zin van de Wet
geluidhinder (vroeger ook wel A-inrichtingen genoemd), die als zodanig zijn aangewezen in
artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

In de kolom “gevaar” zijn de richtafstanden aangegeven, die bij gemiddelde activiteiten van
dat type aangehouden kunnen worden. Het betreft alle gevaarsaspecten, inclusief brandgevaar en stofexplosies. In deze kolom is voor activiteiten die mogelijk onder de werking van
het Bevi vallen of gaan vallen de letter R van risico opgenomen.
In dezelfde kolom is voor activiteiten waarop het Vuurwerkbesluit van toepassing is de letter
V van vuurwerk opgenomen. Voor deze activiteiten dient altijd te worden getoetst aan de
veiligheidsafstanden uit het Vuurwerkbesluit.

Toelichting Lijst van Bedrijfsactiviteiten

Bij de bepaling van de richtafstanden voor de onderscheiden bedrijfstypen is uitgegaan van
een 'gemiddeld' nieuwe activiteit met gebruikelijke productieprocessen en voorzieningen.
Bij alle activiteiten dient daarom rekening te worden gehouden met een zekere variatie.
Voor activiteiten met een grote variatie in productieprocessen is de letter D van divers opgenomen.

Naast de genoemde milieuaspecten kan ook de verkeersaantrekkende werking van belang
zijn voor de toelaatbaarheid van milieubelastende activiteiten op een bepaalde locatie. Dit
aspect kan niet worden vertaald naar afstanden maar is weergegeven met een kwalitatieve
index, die loopt van 1 tot en met 3, met de volgende betekenis:
1: potentieel geringe verkeersaantrekkende werking;
2: potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking;
3: potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen goederenvervoer (G) en personenvervoer (P).
Overige aandachtspunten van activiteiten
In de lijsten zijn tenslotte enkele andere aandachtspunten benoemd. Deze zijn bedoeld als
aanvullende informatie waarmee in specifieke gevallen rekening gehouden kan worden gehouden.

De index voor visuele hinder is een indicator voor de (visuele) inpasbaarheid van activiteiten.

De index voor bodem kan een hulpmiddel zijn bij de selectie van toelaatbare inrichtingen op
gevoelige gronden, zoals bodembeschermingsgebieden. In het provinciale beleid met betrekking tot de bodembescherming speelt dit aspect een rol. Uitwerking van dit beleid vindt
plaats in de provinciale milieuverordeningen. In deze kolom is de letter B opgenomen indien
een activiteit een verhoogde kans op bodemverontreiniging geeft, bijvoorbeeld door calamiteiten, incidenten of 'sluimerende' lekkages.

De uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht is niet te vertalen in een richtafstand die bij
voorkeur tot woningen (of andere gevoelige locaties) in acht genomen zou moeten worden.
Toch kan de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht in planologisch opzicht relevant
zijn. Denk aan de neerslag van geëmitteerde schadelijke stoffen op gevoelige bodems, gewassen en flora. Ook doen zich in de praktijk regelmatig problemen voor met de afstand tot
woningen bij het toepassen van ontsmettings- en bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw.

Toelichting Lijst van Bedrijfsactiviteiten

Bij activiteiten waar dit mogelijk relevant is, is de L van 'luchtverontreiniging' vermeld.
Gebruikte afkortingen
De volgende afkortingen worden in de tabel gebruikt:
<
>
=
cat.
e.d.
kl.
n.e.g.
o.c.
p.c.
p.o.
b.o.
v.c.
u
d
w
j
B
C
D
L
Z
R
V

niet van toepassing of niet relevant
kleiner dan
groter
gelijk aan
categorie
en dergelijke
klasse
niet elders genoemd
opslagcapaciteit
productiecapaciteit
productieoppervlak
bedrijfsoppervlak
verwerkingscapaciteit
uur
dag
week
jaar
bodemverontreiniging
continu
divers
luchtverontreiniging
zonering op basis van Wet geluidhinder
risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing)
vuurwerkbesluit van toepassing

Toelichting Lijst van Bedrijfsactiviteiten

Lijst van bedrijfsactiviteiten

Basisinformatie voor milieuzonering
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Bijlage 3 Staat van horeca
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Bijlage: Staat van Horeca-activiteiten
Categorie I 'lichte horeca'
Horecabedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, overwegend overdag en 's
avonds zijn geopend. Dit hoofdzakelijk voor de verstrekking van etenswaren, maaltijden en dranken al
dan niet in combinatie met het tegen vergoeding verstrekken van logies. Hierdoor veroorzaken zij
slechts beperkte hinder voor omwonenden. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieen onderscheiden:
1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca
Horecabedrijven zoals:
- broodjeszaak, crêperie, croissanterie;
- cafetaria, koffiebar, theehuis;
- lunchroom;
- ijssalon;
- snackbar.
1b. Overige lichte horeca
Horecabedrijven zoals:
- bed & breakfast;
- bistro, eetcafé;
- hotel;
- hotel-restaurant;
- kookstudio;
- poffertjeszaak/pannenkoekenhuis;
- pension;
- restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice);
- shoarmazaak/grillroom;
- wijn- of whiskyproeverij.
1c. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking
Horeca bedrijven zoals:
- bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een vloeroppervlak1) van meer dan 200 m²;
- restaurant met bezorg- en/of afhaalservice.
Categorie 2 'middelzware horeca'
Bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, overwegend ook delen van de
nacht zijn geopend. Dit hoofdzakelijk voor de verstrekking van dranken al dan niet in combinatie met
het verstrekken van etenswaren en maaltijden. Hierdoor kunnen zij aanzienlijke hinder voor omwonenden veroorzaken:
Horecabedrijven zoals:
- bedrijven uit categorie 1 die gelet op de aard van hun omgeving ook delen van de nacht geopend
zijn;
- bar, bierhuis, café, pub;
- biljartcentrum;
- café-restaurant;
- zalenverhuur (geen regulier gebruik).
Categorie 3 'zware horeca'
Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn. Dit hoofdzakelijk voor de verstrekking van dranken al dan niet in combinatie met etenswaren en maaltijden en die tevens een groot
aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen:
Horecabedrijven zoals:
- bar-dancing;
- dancing;
- discotheek;
- nachtclub;
- zalenverhuur/partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek/dansevenementen).

Bijlage: Staat van horeca-activiteiten Rijnhuizen (Nieuwegein)

Bijlage 4 Bijgebouwenregeling en aan-huis-verbonden beroep en
bedrijf
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Bijlage 4: Bijgebouwenregeling
Aan- en uitbouwen en bijbehorende bouwwerken
1. Voor het bouwen aan- en uitbouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. maximaal 50% van het erf mag bebouwd worden;
b. de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken en overkappingen mag ten hoogste 30 m² bedragen;
c. de diepte van aan-/uitbouwen ten opzichte van de oorspronkelijke achtergevel van het
hoofdgebouw mag ten hoogste 3 meter bedragen;
d. de hoogte van een aan-/uitbouw mag niet meer bedragen dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw
en mag niet hoger zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
e. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 meter bedragen;
f. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 4 meter bedragen;
g. de bouwhoogte van overkappingen mag maximaal 3 meter bedragen.
in aanvulling op het bepaalde onder a geldt voor de rest van het erf dat:
h. een entreeportaal met een maximaal oppervlak van 3 m² en een bouwhoogte van 2,5
meter aan het hoofdgebouw mag worden aangebouwd;
i. erkers over maximaal 3/5 van de naar de weg toegekeerde gevel en zijgevel van het
hoofdgebouw mogen worden opgericht met een maximaal diepte van 1 meter; de
bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het
hoofdgebouw.
Bouwwerken geen gebouwen zijnde
2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.
Afwijken van de bouwregels
3. In afwijking van het bepaalde in lid 1, onder b mag het oppervlak van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van mantelzorg tot maximaal 60 m² worden vergroot, mits
er geen onaanvaardbare gevolgen zijn voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
Specifieke gebruiksregels
Aan-huis-verbonden beroep
4. Ten aanzien van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf gelden de
volgende voorwaarden:
a. het vloeroppervlak ten behoeve van een aan huis verbonden beroep of -bedrijf mag niet
meer dan 35% van het woonvloeroppervlak met een maximum van 75 m² bedragen;
b. de activiteiten mogen zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspecten geen afbreuk doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
c. in geval van bedrijfsactiviteiten, zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten in maximaal categorie A
van de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' toegestaan en bedrijfsactiviteiten waarvoor geen
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is vereist;

d. de activiteiten mogen geen detailhandel, risicovolle inrichtingen, seksinrichting en/of horeca
betreffen;
e. in afwijking van het bepaalde onder 6.5.1.c zijn webwinkels wel toegestaan;
f. de activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken;
g. er dient een relatie te zijn tussen ten minste 1 bewoner en de uitgeoefende activiteit(en).

Gebruik
5. Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
a. Het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning is niet toegestaan;
b. Het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting is niet toegestaan.
Nadere eisen
6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering, oppervlakte, bouwhoogte en/of het volume met het oog op het bereiken van een aanvaardbare
beeldkwaliteit en/of ruimtelijke inpassing.
7. Afwijking van de gebruiksregels
a. In afwijking van het bepaalde in lid 4, onder f is een aan huis verbonden beroep toestaan,
zonder dat er een relatie bestaat tussen ten minste 1 bewoner en de uitgeoefende activiteiten,
voor zover het medische beroepen betreft;
b. In afwijking van het bepaalde in lid 5, onder a is mantelzorg in een vrijstaand bijgebouw toestaan, mits het een tijdelijke voorziening betreft.

Bijlage bij de bijgebouwenregeling: Lijst van bedrijfsactiviteiten functiemenging
Toelichting regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten
Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is gebruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies
(zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk voldoende
worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten.
Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een
aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk relevante milieuaspecten van belang:





geluid;
geur;
stof;
gevaar (met name brand- en explosiegevaar).

Daarnaast kan de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant zijn.
Toepassing Lijst van Bedrijven 'functiemenging'
Algemeen
In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn twee Voorbeeldstaten voor milieuzonering opgenomen, namelijk de 'Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen' en de ' Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging'.
De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte Lijst van Bedrijven 'functiemenging'
(LvB 'functiemenging') is gebaseerd op de tweede VoorbeeldStaat in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009). De LvB 'functiemenging' wordt gehanteerd in gebieden waar bedrijven of andere milieubelastende functies verspreid zijn gesitueerd tussen woningen en/of andere gevoelige functies. Onderstaand wordt hier meer in detail op ingegaan. Het gaat in dergelijke gebieden in het algemeen om relatief kleinschalige bedrijvigheid die op korte afstand van
woningen kan worden toegestaan. De toelaatbaarheid van activiteiten wordt voor dergelijke gebieden in de VNG-publicatie (en de LvB 'functiemenging') bepaald met behulp van op deze situaties toegesneden toelatingscriteria.
Functiemengingsgebieden
In bestaande gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar
bewust functiemenging wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand
te brengen), wordt de LvB 'functiemenging' toegepast. Zoals in de VNG-publicatie reeds is aangegeven kan bij functiemengingsgebieden gedacht worden aan:





stadscentra, dorpskernen en winkelcentra;
horecaconcentratiegebieden;
zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen;
(delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.

Daarnaast kan ook in (delen van) woongebieden waar enige vorm van bedrijvigheid aanwezig
of gewenst is de LvB 'functiemenging' worden toegepast.
Kenmerken van de activiteiten
De activiteiten in dergelijke gebieden verschillen in het algemeen qua aard en schaal sterk van
de activiteiten op een bedrijventerrein. Behalve in historisch gegroeide situaties gaat het in
hoofdzaak om:




kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;
bedrijven waarbij de productie en/of laad- en loswerkzaamheden alleen in de dagperiode
plaatsvindt;
activiteiten die hoofdzakelijk inpandig geschieden.

De toegepaste Lijst van Bedrijven 'functiemenging'
De bovenvermelde criteria liggen mede ten grondslag aan de selectie van activiteiten die zijn
opgenomen in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging'. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging'
zijn de aspecten geluid, geur, stof en gevaar en de index voor verkeersaantrekkende werking
(zoals aangegeven onder het kopje 'Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering') in de categorisering opgenomen. Deze Lijst is samengesteld volgens
dezelfde methodiek als de betreffende Voorbeeldstaat uit de VNG-publicatie. Op twee punten is
een andere werkwijze toegepast:
1. In dit plan wordt alleen de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten gekoppeld aan de Lijst. In
de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' zijn daarom alleen de activiteiten opgenomen die passen
binnen de definitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit bestemmingsplan. De toelaatbaarheid van andere functies wordt in dit plan indien nodig op een andere wijze
in de regels en op de plankaart van dit bestemmingsplan geregeld (bijvoorbeeld horecabedrijven via een afzonderlijke Lijst van Horeca-activiteiten). Toegevoegd zijn enkele regelmatig voorkomende bedrijfsactiviteiten die in de lijst van de VNG-publicatie niet specifiek zijn opgenomen,
maar wel aan de vermelde criteria voldoen zoals een ambachtelijke glas-in-loodzetterij en caravanstalling. Voor aannemers, SBI-code 45, heeft een nadere specificatie van de activiteiten
plaatsgevonden met bijbehorende categorie-indeling die is afgestemd op de verwachte milieueffecten van deze activiteiten.
2. In de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is in de categorie-indeling een nader onderscheid
gemaakt tussen categorie B1 en B2. Voor de toepassing in dit bestemmingsplan blijkt het onderscheid tussen categorie A en categorie B zoals beschreven in de VNG-publicatie te groot om
de toelaatbaarheid van activiteiten voldoende af te kunnen stemmen op de kenmerken van de
functiemengingsgebieden en het daarin te volgen beleid.
Categorie-indeling
Zoals in de VNG-publicatie is aangegeven kan, vanwege de bijzondere kenmerken van gebieden met enige vorm van functiemenging, niet worden gewerkt met een systematiek van richtafstanden en afstandsstappen: vanwege de zeer korte afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies is een dergelijke systematiek niet geschikt voor functiemengingsgebieden.
De Lijst van Bedrijven 'functiemenging' hanteert vier categorieën A, B1, B2 en C met specifieke
criteria voor de toelaatbaarheid die onderstaand uiteen zijn gezet.
Categorie A
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies zijn toegestaan, desgewenst in daarvoor omschreven zones binnen rustige woongebieden. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B1
Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies in een
daarvoor omschreven gebied met functiemenging zijn toegestaan. De activiteiten zijn zodanig
weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.
Categorie B2
Bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter bouwkundig
afgescheiden van woningen/andere gevoelige functies. Bouwkundig afgescheiden betekent
dat de panden los van elkaar dienen te staan. Uitzondering hierop vormen binnenterreinen omringd door voornamelijk woningen: ook al zijn bedrijven bouwkundig afgescheiden van woningen, op deze locaties zijn hooguit categorie B1 bedrijven toegestaan.
Categorie C
Activiteiten vermeld onder categorie B2, waarbij vanwege relatief grote verkeersaantrekkende
werking een directe ontsluiting op hoofdinfrastructuur gewenst is.
Flexibiliteit
De Lijst van Bedrijven 'functiemenging' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om
hinder door bedrijfsactiviteiten in te schatten. De inschalingen gaan uit van een gemiddeld bedrijf met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf als
gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het college van burgemeester
en wethouders een dergelijk bedrijf toch kan toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene
toelaatbaarheid past. Bij de Lijst van Bedrijven 'functiemenging' is deze mogelijkheid beperkt tot
maximaal 1 categorie (dus bijvoorbeeld categorie B1 in plaats van A of categorie B2 in plaats
van B1). Om te kunnen afwijken moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed
op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in de
Lijst van Bedrijven 'functiemenging' niet zijn vermeld, maar die qua aard en invloed overeenkomen met bedrijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het
college van burgemeester en wethouders kan afwijken en vestiging van een dergelijk bedrijf kan
toestaan. Om te kunnen afwijken moet op basis van milieutechnisch onderzoek worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met direct toegelaten
bedrijven.
Lijst van afkortingen in de Lijst van Bedrijven 'functiemenging':
- niet van toepassing of niet relevant
< kleiner dan
> groter
= gelijk aan
cat. categorie
e.d. en dergelijke
kl. klasse
n.e.g. niet elders vermeld o.c. opslagcapaciteit

p.c. productiecapaciteit
p.o. productieoppervlak
b.o. bedrijfsoppervlak
v.c. verwerkingscapaciteit
u uur
d dag
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SBI-CODE
1993

SBI-CODE 2008

nummer

OMSCHRIJVING

01

01

-

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN
BEHOEVE VAN DE LANDBOUW

CATEGORIE

SBI-CODE
1993

SBI-CODE 2008

nummer

OMSCHRIJVING

014
014

016
016

0
2

014

016

4

Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:
- algemeen (onder andere loonbedrijven), b.o <
500 m²
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven,
b.o. < 500 m²

15

10, 11

-

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN

151
151

101, 102
101

0
6

1552
1581

1052
1071

2
1

1584

10821

0

1584

10821

3

1584

10821

6

1593 t/m
1595
17
174, 175
176, 177

1102 t/m 1104

Slachterijen en overige vleesverwerking:
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o.
< 200 m²
Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m²
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen,
v.c. < 7.500 kg meel/week
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
- cacao- en chocoladefabrieken, vervaardigen
van chocoladewerken met p.o. < 200 m²
- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden,
p.o. < 200 m²
Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke

13
139
139, 143

-

18

14

-

181
20

141
16

-

203, 204,
205
205
22

162

1

162902
58

-

2222.6
2223
2223
2224
2225
223

18129
1814
1814
1813
1814
182

24

20

-

2442
2442
26

2120
2120
23

0
2
-

2615
262, 263
262, 263
267
267

231
232, 234
232, 234
237
237

0
1
0
2

2681

2391

A
B

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Vervaardiging van textielwaren
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
en artikelen
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN
EN VERVEN VAN BONT
Vervaardiging kleding van leer
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN DERGELIJKE
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m²
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproductie en zetten
Overige grafische activiteiten
Reproductiebedrijven opgenomen media
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN
Farmaceutische productenfabrieken:
- verbandmiddelenfabrieken
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK,
CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN
Glasbewerkingsbedrijven
Aardewerkfabrieken:
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
Natuursteenbewerkingsbedrijven:
- zonder breken, zeven en drogen indien p.o. <
2.000 m²
Slijp- en polijstmiddelen fabrieken

CATEGORIE
B1
B1

B2
B1
B1

B1
B1
B1

B2
B2

B2

B2
B1

B1
A
B1
B1
B1
A

B1

B2
B1
B2
B2

SBI-CODE
1993

SBI-CODE 2008

nummer

OMSCHRIJVING

28

25

-

281
284

251, 331
255, 331

1a
B1

2852

2562, 3311

2

287

259, 331

B

30

26, 28, 33

-

30

26, 28, 33

A

VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF MACHINES/ TRANSPORTMIDDELEN)
- gesloten gebouw, p.o. < 200 m²
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en
dergelijke, p.o. < 200 m²
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig,
p.o. < 200 m²
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig,
p.o. < 200 m²
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES
EN COMPUTERS
Kantoormachines- en computerfabrieken, inclusief reparaties

33

26, 32, 33

-

33

26, 32, 33

A

36

31

-

361
362
363
3663.1
40

9524
321
322
32991
35

2

40

35

C0

40
40
40

35
35
35

C1
D0
D3

40

35

D4

40
40
41
41
41
45
45

35
35
36
36
36
41, 42, 43
41, 42, 43

E0
E2
B0
B1
3

50

45, 47

-

501, 502,
504
5020.4
5020.5
503, 504

451, 452, 454
45204
45205
453

B

51

46

-

5134
5135
5136

4634
4635
4636

-

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke, inclusief reparaties
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²
Fabricage van munten, sieraden en dergelijke
Muziekinstrumentenfabrieken
Sociale werkvoorziening
PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM,
AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
- < 10 MVA
Gasdistributiebedrijven:
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties categorie A
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
- blokverwarming
WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
- < 1 MW
BOUWNIJVERHEID
Aannemersbedrijf met werkplaats, b.o. <
1.000 m²
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en
servicebedrijven
Autobeklederijen
Autowasserijen
Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires
GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Groothandel in drank
Groothandel in tabaksproducten
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

CATEGORIE

B2
B2
B2
B2

B1

B

A
B1
B1
B1

B1
A
B1

B1

B1
B1

B1
A
B1
B1

C
C
C

SBI-CODE
1993

SBI-CODE 2008

5137

4637

514
5148.7
5148.7

464, 46733
46499
46499

0
1

5153
5153
5153
5153.4
5153.4
5154

4673
5153
4673
5153.4
46735
4674

0
1
2
4
6
0

5154
5154
5156
52

5154
4674
4676
47

1
2

527

952

60
6022
6024

49
493
494

603

495

63

52

-

64
641
71

53
531, 532
77

-

711
712

7711
7712, 7739

713

773

72

62

-

72

62

A

72
73
732

58, 63
72
722

B
-

74

63, 69 t/m 71, 73,
74, 77, 78, 80 t/m
82
74203
82992
37, 38, 39
3700
96
96013

-

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
Groothandel in overige consumentenartikelen
Groothandel in vuurwerk en munitie:
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag <
10 ton
Groothandel in hout en bouwmaterialen:
- algemeen
- indien b.o. < 2.000 m²
Zand en grind:
- indien b.o. < 200 m²
Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
- algemeen
- indien b.o. < 2.000 m²
Groothandel in overige intermediaire goederen
DETAILHANDEL EN REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN
Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen)
VERVOER OVER LAND
Taxibedrijven
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m²
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen
DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN
HET VERVOER
POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen
COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke
Datacentra
SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek
OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

B
A

Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke
MILIEUDIENSTVERLENING
Rioolgemalen
OVERIGE DIENSTVERLENING
Wasverzendinrichtingen

7481.3
7484.4
90
9001
93
9301.3

nummer

-

0

-

OMSCHRIJVING

CATEGORIE
C
C
B1

C
B1
B1

C
B1
C

A

B1
C
B1

C

B2
C
C

A
B1
A

C
A
B1
B1
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Bijlage: Tabel bij de Beleidsregel “Kwaliteitskader Mooi Rijnhuizen” t.b.v. de planregels
Wat is bindend?
Alleen die elementen die vertaald kunnen worden in het bestemmingsplan op de verbeelding en in de planregels. Of ook via andere instrumenten
bindend (vanuit integraal perspectief en vanuit nut voor ontwikkelende partijen).
Wat is richtinggevend?
Richtinggevende uitspraken zijn onderdeel van het afwegingskader, beeldkwaliteit, welstand en onderdeel van de gesprekken intervisor /accounthouder
gemeente. Bevat ook elementen die wel bindend zijn maar lastig of niet via het bestemmingsplan vastgelegd kunnen worden in regels/verbeelding.
Wat is dan inspirerend?
Alle overige uitspraken

B

R

5.0 Algemene uitgangspunten, geldend voor alle deelgebieden
Waterberging
• Hemelwater infiltreren in groene bermen en/of zichtbaar af laten stromen naar oppervlaktewater (nu niet in 5.4)
Parkeren
• Dubbelgebruik van parkeerplekken op eigen terrein (door bewoners en werknemers) wordt gestimuleerd .
Dit gebeurt altijd in samenspraak met de gemeente, waarbij er ook een doorkijk wordt gegeven naar de langere
termijn. De afspraken moeten formeel worden vastgelegd.
Duurzame materialen
• Toepassen van duurzame materialen met een warme, natuurlijke uitstraling, die op een mooie manier verouderen
Toegankelijkheid
•

1

Entrees van woningen en andere functies moeten toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking.

B = Bindend (= vertaald in regels/verbeelding)

;

R = Richtinggevend (nadrukkelijk deel afwegingskader, welstand, onderdeel gesprekken);

X

X

X

X

I = Inspirerend

I1

B

R

I2

5.1
Nieuwe Buitenplaatsen
De nieuwe buitenplaatsen vormen voor het duurdere segment binnen de gemeente Nieuwegein een onderscheidend groen woonen werkmilieu met een heel eigen sfeer en kwaliteit. Het gebied profiteert volop van de ligging naast landgoed Rijnhuizen, het
fortpark Rijnhuizen, de boomgaard, het oeverpark en het zicht op de historische bebouwing van Jutphaas aan de overkant. Hier
kun je prachtig wonen en werken op een nieuw landgoed, in een groene setting met ruim uitzicht over het water
Algemene uitgangspunten
• De bijzondere historie van dit gebied is leidend voor de ontwikkelingen, iedere ontwikkeling draagt bij aan het vertellen van
het verhaal van de plek .
• Iedere ontwikkeling in de zone kan een eigen sfeer en identiteit krijgen, de groene context en de historie vormen het
verbindende thema .
• Ontwikkelingen in dit gebied zijn geïnspireerd op (nieuwe) buitenplaatsen waarbij altijd sprake is van een samenhangend
concept op het gebied van stedenbouw-landschap-architectuur .
• Bebouwing is te gast in het groen (minimaal 30% onverhard). Dat zegt iets over de verhouding openbaarprivé (( 40%-60%) en over het laadvermogen van de plek . De buitenplaatsen hebben een grote mate van
openbaarheid en/of collectiviteit
• De historische verkavelingsrichting vormt het uitgangspunt voor een stedenbouwkundig ontwerp. Zo ook de
bestaande beplantingstructuur: inventarisatie van bestaand groen voorafgaand aan planontwikkeling is noodzakelijk
• De ambitie voor de ruimtelijke kwaliteit is zeer hoog, dat betekent een hoog afwerkingsniveau voor de bebouwing en
veel zorg en aandacht voor detaillering en materialisatie van zowel bebouwing als de openbare ruimte .
• Er moeten zichtrelaties worden gelegd met de overzijde (Jutphaas) en de zichtbaarheid van Rijnhuizen moet
vergroot worden naar buiten toe .
• Aandacht voor visuele relaties tussen ontwikkelingen onderling, zichtlijnen en geënsceneerde routes die verbindingen
vormen in de hele zone .
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B = Bindend (= vertaald in regels/verbeelding)

;

R = Richtinggevend (nadrukkelijk deel afwegingskader, welstand, onderdeel gesprekken);
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I = Inspirerend

Uitgangspunten per afzonderlijke ontwikkeling/buitenplaats
• Iedere buitenplaats heeft een herkenbare entree aan de hoofdontsluiting (‘poort’)
• Iedere buitenplaats heeft minimaal éen ontmoetingsplek die is verbonden met het Raamwerk .
• De buitenplaatsen hebben een alzijdige oriëntatie .
• Het landschapsontwerp van de buitenplaats vormt de drager voor een uniek woonmilieu, ontwikkelaars worden
uitgedaagd bijzondere typologieën te ontwikkelen die hier bij passen
• De gebouwen vormen per ontwikkeling/buitenplaats een ensemble in stijl, kleur- en materiaalgebruik, passend bij de
historische setting .
• Bij transformatie van gebouwen vindt er een substantiële vergroening ( m in ima a l 2 0 % e x t r a g r o e n ) plaats van de
omliggende buitenruimte

x
x
X
x
x
X

Uitgangspunten per afzonderlijke ontwikkeling/buitenplaats
• Hoog kwaliteitsniveau inrichting en inrichtingselementen openbaar gebied; gebakken materialen toepassen in het
openbaar gebied .
• Parkeren niet dominant in het openbaar gebied aanwezig, oplossen uit het zicht .
• Rijloper zo smal mogelijk (maximaal 5,5 meter), verharding beperken .
• Onderzoeken of collectieve vormen van groen (met een gezamelijk beheer) mogelijk zijn in plaats van privé-tuinen .
Overgang openbaar-privé
• Buitenruimtes zijn altijd meeontworpen, groene overgangen openbaar-privé realiseren of gebouwde
terrassen/buitenruimtes
• Voortuinen of bebouwing direct met de voeten in het groen .
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Bebouwing
• Samenhangende bebouwing/bebouwingscluster waarbij beeldkwaliteit van de individuele woning ondergeschikt is
aan geheel

x

• Bebouwing wordt onder architectuur ontworpen

X

• Nauwe samenhang tussen woningtype en stedenbouwkundige setting. In principe zijn zowel appartementen als
(bijzondere) grondgebonden typen denkbaar

X

• Vriendelijke en toegankelijke architectuur waarbij op een eigentijdse manier wordt gerefereerd aan de historie van het
gebied .

X

• Toepassen duurzame materialen met een warme, natuurlijke uitstraling, die op een mooie manier verouderen en
materialen geïnspireerd door het landhuis
Bouwhoogte
• De maximale bouwhoogte loopt op van west naar oost. In het westelijk deel is laagbouw met kappen wenselijk.
Hier is sprake van een goothoogte van 6/7 meter en een bouwhoogte van 11 meter. In het oosten geldt een
maximale bouwhoogte van 12 meter
• In het verlengde van de nieuwe fietsbrug en in Rijnhuizen-Noord bij de entree van de Kasteellaan kan een hoogteaccent
gerealiseerd worden van maximaal vijf bouwlagen hoog. Deze markeren de entrees naar het gebied ..
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5.2 Rondom het Fort
Dit gebied heeft de kans te profiteren van de ligging tegen het Fort aan. Hier kun je ontspannen wonen en werken in een
groene setting. Met uitzicht op het Fort waan je je terug in de tijd.
In dit deelgebied vinden transformaties plaats waardoor er mogelijkheden ontstaan die de relatie tussen de gebouwen en de straat
en met het Fort te verbeteren.
Algemene uitgangspunten
• Er is sprake van een afwisselende buurt waarbij de nabijheid van het Fort voelbaar is.
• Het Fort vormt een inspiratiebron voor de architectuur van nieuwe initiatieven (robuust, stoer, functioneel,
sculpturaal, eenvoudige volumes).
• Door de vele langzaam verkeersroutes rondom het Fort heeft het gebied een recreatief karakter.
• Losse bebouwingstructuur met veel doorzichten richting het Fort zodat het Fort vanuit het gebied en vanuit de
Plettenburgerbaan goed zichtbaar is. (Minimale maat tussen gebouwen = 0,5xde hoogte van de bebouwing)
• Het Archeologisch monument kasteel Wijnestein omvormen tot ontmoetings-/gebruiksplek.
• Voorkanten van ontwikkelingen naar het Fort, de Plettenburgerbaan en Structuurbaan.
• Bij toevoegen woningen een speelplek voor kinderen dicht bij huis toevoegen, aanvullend op de plek op het Fort.
• Bestaande beplanting wordt gespaard
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Uitgangspunten openbaar gebied
• Eenheid in het gebied versterken door afstemming van materialisatie en beplanting in het openbaar gebied.
• Parkeren voor bezoek mag in aangelegde parkeerhavens langs de straat, mits dit ten goede komt aan
vergroening op de kavels of een betere relatie tussen gebouw en straat tot stand brengt .
Overgang openbaar-privé
• Rondom de losse bebouwing liggen tuinen. Aan de straatzijde altijd een voortuin/groene voorruimte van minimaal
2 meter
• Creëren samenhang in openbaar gebied door eenheid in erfafscheidingen en beplanting
• Erfafscheidingen zijn groen of gecombineerd met een hekwerk .
• Bij toepassen van hekwerken aansluiten op de sfeer van het Fort en het daar toegepaste hekwerk op de brug naar het
Fort .
• Typerend voor het gebied is de aanwezigheid van veel fruitbomen. Deze behouden en waar mogelijk nieuwe soorten
toevoegen .
• Veel natuurlijk groen, wilde bloemenbermen, aansluitend op reeds aanwezige soorten. ( m in im a a l 3 0 % g r o e n )
• Voordeuren op straatniveau (geen opgetilde begane grond vloer).
Bebouwing
• Bebouwing aan de Plettenburgerbaan robuust, dichter tegen het Fort; kleinschalig maar stoere en eenvoudige
volumes.
• Mix van woningtypen mogelijk: bij transformatie appartementen in robuuste volumes, nieuwbouw in de vorm van
laagbouw heeft een stoere en doelmatige sfeer die past bij de historische context van het fort.
• Materialen geïnspireerd door het Fort: rode of roodbruine baksteen met toevoegingen in onbehandeld of zwart hout, of
geheel houten volumes. Grijze keramische pannen.
• Metselwerk dat rijk gedetailleerd is, verschillende metselverbanden of een bijzondere steen in formaat of textuur.
• Duurzame materialen met een warme, natuurlijke uitstraling, die op een mooie manier verouderen.
Bouwhoogte
• Dichtbij het fort is de bebouwing lager 6/7 m . en 11m . bouwhoogte en de korrel kleiner.
• Aan de Plettenburgerbaan en Structuurbaan mag 15 meter hoog gebouwd worden .
• Aan het Plettenburg en aansluitend op het Plettenburg vrijstaande woonhuizen met kap, maximaal 1 laag met kap,
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aansluitend op de bestaande bebouwing .
5.3 Aan de Watertuin
De Watertuin is het groene hart van het zuidelijk deel van Rijnhuizen. Het aangrenzende gebied (tussen de Marconibaan en de
Watertuin) heeft de kans uit te groeien tot een gevarieerd woon- en werkgebied met een duurzame uitstraling en een hoge
verblijfskwaliteit. De beleving van natuur en ecologie staan centraal rondom de Watertuin.
Algemene uitgangspunten
•
Een afwisselende buurt met gevarieerde bebouwing waar veel contact is met het groen en water uit de omgeving.
•
Bijzondere aandacht voor duurzaamheid en klimaatbestendig ontwerpen in deze buurt.
•
De bebouwing heeft ten opzichte van andere deelgebieden een kleine korrel met afwisseling in rooilijn, hoogte,
kapvorm .
•
De bebouwing is georiënteerd op de straat en het ruimtelijk raamwerk. Soms betekent dit dat een gebouw een
alzijdige uitstraling heeft. De bebouwing vormt de wanden van het openbaar gebied, rooilijnen zijn evenwijdig aan
de straat.

Toevoegen van een speel- en/of ontmoetingsplek aan de Watertuin.
Uitgangspunten openbaar gebied
• Maximaliseren van de bereikbaarheid van de oevers van de Watertuin door de aanleg van paadjes en het maken van
(verblijfs)plekken aan het water met bijvoorbeeld visvlonders.
• De openbare ruimte zoveel mogelijk richten op en verbinden met de Watertuin, liefst fysiek, minimaal visueel .
• Versmallen van de rijbaan wanneer dat mogelijk is ten gunste van parkeren en een stoep.
• Met bomen of beplanting continuïteit brengen in het straatbeeld.
• Bij parkeren op eigen terrein: uit het zicht (bij voorkeur tussen de bebouwing, niet ervoor)
• Parkeren voor bezoek mag langs de straat, mits dit ten goede komt aan vergroening op de kavels of een betere relatie
tussen gebouw en straat tot stand brengt..
Overgang openbaar-privé
• Veel aandacht voor de overgangszone tussen gebouw en buitenruimte; gevelopeningen, plasticiteit, erkers, veranda . Een
voortuin of een mee-ontworpen overgangszone die ook in de gevel is verbijzonderd
• Bij transformatie van gebouwen optisch verkleinen van de afstand tussen straat en gebouw door het uitlokken van
gebruik van de tussenruimte (en parkeren verwijderen) .
• Voordeuren op straatniveau (geen opgetilde begane grond vloer) .
• Overgang privé gebied/tuin naar het water bij bouwinitiatieven mee ontwerpen en aanleggen . Creëren van een
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uniform beeld met lage terrassen aan het water en een hoogte verschil in de tuin . Geen hoge beschoeiingen .
• Aan de voor- en zijkanten van privé terreinen een groene erfscheiding, bij voorkeur een haag .
Bebouwing
• Een ontworpen en representatieve zijde aan de Watertuin
• Lichte, luchtige en transparante uitstraling van de architectuur. Lichte en transparante materialen toepassen: glas, staal, gele
steen, wit gekeimd en natuurlijke materialen als (onbehandeld) hout.
• Transparante balkons aan de gevel, erkers, veranda’s en pergola’s.
• Duurzame materialen; groene gevels en/of groene daken, een dak met zonnepanelen eventueel in combinatie met een
groen dak.
• Mix in woningtypen mogelijk: appartementen en laagbouw.
• Entrees van woningen en andere functies moeten toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking
Bouwhoogte
• Hoogte aan Watertuin 10 à 12 meter . Een uitzondering is een hoogteaccent op de kop aan de Edisonbaan; als
oriëntatiepunt op de kruising van verschillende routes in het gebied en aansluitend op de grote maat van de waterpartij .
Hoogte maximaal 6 lagen .
Binnen het deelgebied de watertuin bevinden zich twee bijzondere deelgebieden; de griend en een deel van landgoed
Rijnhuizen . Onder voorwaarden kan hier gebouwd worden .
De griend
Op een deel van de griend kan op een bijzondere manier gewoond worden . Maximaal 10% van het bouwvlak in het
bestemmingsplan mag worden bebouwd met een goothoogte van maximaal 6/7 meter en een nokhoogte van maximaal 11
meter .
Een bijzondere manier van bouwen is noodzakelijk om het natte karakter van het gebied te behouden bijvoorbeeld met
wonen op palen of een veranda in plaats van een tuin .
Het patroon van het vroegere cope-landschap is de inspiratiebron voor de verkaveling; de herkenbaarheid van het
perceelsgewijze landschap in de vorm van het slotenpatroon en zichtlijnen is van belang .
Landgoed Rijnhuizen
• De strook tussen Laan en Watertuin op het terrein van landgoed Rijnhuizen, hoort ruimtelijk en functioneel bij
het landgoed, maar is geen onderdeel van het Rijksmonument . In deze zone kan gebouwd worden maar door de ligging
aan de laan kan de bebouwing formeler zijn dan die in de tuin . Ook is de landschappelijke setting natter . Dit verschil
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moet bij de invulling zichtbaar zijn . De strook kan in zijn geheel worden uitgegeven mits er voldoende ruimte
(minimale maat tussen gebouwen= 0,5xde hoogte van de bebouwing) en doorzicht bestaat tussen de bouwvolumes .
De bouwhoogte is beperkt, maximaal 6/7 meter goothoogte en een nokhoogte van maximaal 11 meter .
• Aan de oostzijde van deze locatie bevindt zich de ecologische verbinding . Uitgangspunt is dat hiervoor voldoende
ruimte gerealiseerd wordt (hoeveel, aanduiding op de kaart?) . Ter hoogte van deze zone zijn geen bebouwing,
verharding of parkeren toegestaan . De inrichting bestaat uit water en groen volgens ecologische principes .
• Inpassing van deze bebouwing is passend bij de Lange Laan en het defensielandschap.
5.4
Stads Rijnhuizen
Voor het deelgebied Stads Rijnhuizen ontstaat de kans een gemengd gebied te maken met een meer stedelijke uitstraling. Een
mix van functies, nieuwe en bestaande, past hierbij. Bestaande kantoorgebouwen behouden hun functie of kunnen
transformeren naar wonen. De afmetingen van de kavels zijn ook geschikt voor het realiseren van bouwblokken met
appartementen en/of laagbouw. De orthogonale kavelstructuur verandert in een netwerk van straten en paden waaraan het
prettig wonen en werken is. De losse bebouwing aan de noordzijde van de Plettenburgerbaan gaat hier over in meer
aaneengesloten bebouwing waardoor de wijk Rijnhuizen naar buiten het gezicht krijgt van een aantrekkelijk woon en werk
milieu. In stads Rijnhuizen woon je met fijne buren in een dynamische en creatieve omgeving.
Algemene uitgangspunten
• Bebouwing vormt de wanden van het openbaar gebied en draagt bij aan het maken van een straatwand. Er is sprake van
duidelijke rooilijnen, waarbij nieuwe bebouwing aan sluit op de rooilijnen van naastgelegen percelen.
• Binnen het stedelijk patroon toevoegen van 2 groene plekken voor spelen en ontmoeten. Eén daarvan ligt op de hoek
Plettenburgerbaan en Perkinsbaan.Voor de andere moet ruimte gemaakt worden op een zichtbare plek.
Uitgangspunten openbaar gebied
• Bij ontwikkelingen nieuwe routes toevoegen om tot een fijnmaziger netwerk te komen.
• Parkeren op eigen terrein zoveel mogelijk uit het zicht . Bij parkeren achter, onder of tussen de gebouwen; cluster
inritten waar mogelijk.
• Parkeren voor bezoek mag langs de straat, mits dit ten goede komt aan vergroening op de kavels of een betere relatie
tussen gebouw en straat tot stand brengt .
• Wanneer er sprake is van half verdiepte parkeeroplossingen moet de overgang naar het maaiveld op een aantrekkelijke
en sociaal veilige manier worden opgelost zodat ontoegankelijke en gesloten bouwdelen niet in het zicht komen . Te
denken valt aan een landschappelijke inpassing met grondlichamen of een entree en verblijfruimte aan de straat die
hoort bij de woning op de eerste verdieping (‘rugzaktype’) .
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• De maximale hoogte van een dichte plint waarop zich een woning of buitenruimte bevindt is 80 cm, mits de
begane grond een aantrekkelijke uitstraling heeft.

X

Overgang openbaar-privé
• Bij transformatie van gebouwen optisch verkleinen van de afstand tussen straat en gebouw door het uitlokken van
gebruik van de tussenruimte (en parkeren verwijderen).
• Een goede relatie tussen gebouw en openbaar gebied, afwisseling en een menselijke maat en schaal in de plint.
• Fijnmazigheid in de gevel, meerdere adressen, hybride zone en flexibiliteit in programma: veelzijdig gebruik plint.
• Een hek of muurtje als erfscheiding, meeontworpen met de bebouwing.
Bebouwing
• Menging van functies stimuleren tussen gebouwen maar ook binnen gebouwen (plint en bovenbouw) .
• Mogelijkheden hiervoor openhouden door inbouwen van flexibiliteit in plattegrond indeling en verdiepingshoogte .
• Stedelijke woningtypen en meer aaneengesloten bebouwing: appartementen en herenhuizen . Nieuwe
bebouwing/transformaties meer woonuitstraling geven.
• Relatief grote korrel van de bebouwing met binnen de bouwblokken sterke onderlinge samenhang. Daarbinnen zijn
individuele panden duidelijk herkenbaar door verschillen in kleur, architectuur, gevelindeling of bouwhoogte .
• Plastiek in de gevel waardoor variatie ontstaat en de menselijke maat afleesbaar blijft . Gevels hebben een verticale
geleding . Bij transformatie het toevoegen van buitenruimten (en erkers of loggia’s) gebruiken om meer plastiek te creëren
in de gevel. Zo ook bij het toevoegen van entrees met luifels en nissen .
• Hoofdzakelijk baksteen oranjerood - bruinrood - antraciet grijs . Aandacht voor baksteen details en metselverbanden .
• Afwisseling in bouwhoogte .
• Stedelijke uitstraling: aandacht voor hoeken met een alzijdige uitstraling .
• Hoge ambitie in architectonische kwaliteit met name aan de Plettenburgerbaan .
Bouwhoogte
• Bij sloop-nieuwbouw: een hoge plint (minimaal 3,5 meter) aan de Marconibaan en een aan de Fultonbaan oostzijde (aan de
Plettenburgerbaan) .
• Bouwhoogte maximaal 15 meter, minimaal 10 meter Hoogteaccent tot 25 m . in de oksel van de Marconibaan Plettenburgerbaan, het hoekpunt Perkinsbaan-Plettenburgerbaan tot 22 m
5.5
Merwede Haven
In het zuidelijkste stukje van het gebied Rijnhuizen ligt Merwede Haven. Een gebied dat de mogelijkheden heeft zich te ontwikkelen
als een compact klein-stedelijk woonmilieu rondom de bestaande haven en mogelijk nieuw te graven haventjes. Hier kun je wonen
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met een bootje voor de deur, met het groen van de Watertuin, het Oeverpark en de griend binnen handbereik en het stadshart op
slechts 5 minuten fietsafstand. Merwede Haven is een levendig woonmileu met water voor de deur en de sfeer van een
havenstadje.
Algemene uitgangspunten
• Het woonmilieu is te omschrijven als kleinstedelijk; de referentie is een levendig industrieel haven- woonmilieu in
de sfeer van Nieuw Vreeswijk
• Merwede Haven vormt de beëindiging van de Watertuin, de natuurlijke en landschappelijke sfeer krijgt hier een meer
stedelijk karakter .
• De hele ontwikkeling vormt een nieuw, samenhangend stedenbouwkundig buurtje .
• Samenhang door architectonische eenheid in de bebouwing en materialisatie van het openbaar gebied die de
havensfeer versterkt .
• Bebouwing vormt (aaneengesloten) wanden aan de straat, verkaveling zoveel mogelijk met bouwblokken.
Uitgangspunten openbaar gebied
• Water en kades bepalen het beeld in deze bijzondere buurt . Groen vooral in achter- en zijtuinen en als bomen in de
straat . Richting de griend groener en landschappelijker
• Naast het bestaande water en de kades kunnen er haventjes en grachten worden toegevoegd . Deze volgen de
historische verkavelingsrichting .
• Smal en stenig openbaar gebied in de vorm van straten, hofjes en pleinen met enkele (grote) bomen als blikvanger.
• Toepassen hoogwaardig en karakteristiek bestratingsmateriaal: gebakken klinker .
• Speelplek en ontmoetingsplek toevoegen in het gebied aansluitend, op de kleinstedelijke bedrijvigheid rond de haven .
• Openbare plekken zoveel mogelijk in relatie met het water .
• Beperkt parkeren in de straat als langsparkeren verder in de blokken (al dan niet collectief) .
Overgang openbaar-privé
• Stedelijke overgangen openbaar-privé of een compacte voortuin waar een boom in past.
• Een gevelstoepje van 80 cm tot 1,20 meter of een voortuin van 3 meter .
• Voordeuren op straatniveau (geen opgetilde begane grond vloer) .
Bebouwing
• De buurt vormt een architectonische eenheid . Bij aftrap kiezen voor een kleurenpallet voor de bebouwing met beperkte
variatie . De eerste ontwikkeling is daarbij bepalend voor erop volgende ontwikkelingen .
• Een kleine korrel waarbij het individuele woonhuis herkenbaar is, bijvoorbeeld door een pandsgewijze architectuur.
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• Variatie in materiaal, rooilijn, hoogte en kap; maximaal variatie per woning, minimaal variëren per 3 woningen .
• Bebouwing met een verticale geleding in de gevel . Of aansluiten bij het bedrijvige en industriële karakter van de
haven met meer robuuste bebouwing .
• Bebouwing op de grens van Merwede Haven en Watertuin heeft een groener openbaar gebied en groene overgangen
naar het water
• Bebouwing kan losser, maar met eenzelfde architectuurbeeld.
• Een samenhangend ontwerp met variatie in woningtypen: rijwoningen, geschakelde woningenen kleinschalige
appartementengebouwen.
Bouwhoogte
• Bouwhoogte; loopt op van 10-15 meter .
• Afwisseling van kapvormen .
• Hoogteaccent aan de voet van de brug over het Merwedekanaal .
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Onderdelen Raamwerk kennen ook bindende uitspraken
Bij water:
In diverse groenstroken kan ruimte worden gereserveerd voor een wadi, mits dit samen gaat met behoud van bestaande bomen en behoud van het beeld
van cultuurhistorisch waardevolle lijnen. Bij wegen gelegen aan groen, wordt bij herinrichting de bestaande band vervangen door een lage band.
Toevoegen van water maakt onderdeel uit van een integrale planvorming bij transformaties en initiatieven
De Watertuin wordt, als onderdeel van het raamwerk, een beeldbepalend element in Rijnhuizen. Daarbij wordt meer openheid gecreëerd, breder water
en aan de oostzijde beter toegankelijke oevers, met een recreatieve betekenis. Hetzelfde geldt voor het water van het Merwedekanaal en de
watergangen op de buitenplaatsen: meer openheid draagt bij aan een beter recreatief gebruik. Ook kan water worden toegevoegd. Aan de zuidzijde van
Rijnhuizen kan bijvoorbeeld naast de bestaande jachthaven en binnen het bestaande middeleeuwse slotenpatroon, water worden toegevoegd ten
behoeve van een gewenst woonmilieu.
Groen:
Bij EVZ: In Rijnhuizen verbindt de EV de gebieden met de functie natuur (kerngebieden) met elkaar: de grienden in het zuiden, naast de begraafplaats en
het kasteelpark. De EV kan gebruikt worden voor extensieve tot matig intensieve recreatie.
Infrastructuur:
Profielen en wegcategorisering opgenomen in kwaliteitskader.

Voor de verschillende onderdelen van het raamwerk worden uitspraken gedaan waarvan een aantal vertaald kunnen worden in het
bestemmingsplan, zoals:

Fortpark
De ambitie is om het Fort beter zichtbaar te maken vanuit de straten rondom het gebied. Zowel het Fortpark als
een oost-west zichtlijn over het terrein van het Fort zelf. De ambitie is daarnaast om het Fort beter bruikbaar te
maken door wandelroutes op het Fort te verbinden met wandelroutes in de omgeving en een nieuwe wandelbrug
te realiseren. Rond het Fort moet zo autoluw mogelijk worden, zodat ruim baan ontstaat voor fietsers en
voetgangers.
-

Door de realisatie van de Kasteellaan aan de noordzijde is het mogelijk Rond het Fort autoluw te maken en alleen
bereikbaar voor calamiteiten en bestemmingsverkeer.
Het terrein van het Fort is ingericht als plek om te spelen en ontmoeten, aansluitend op het karakter van het Fort.
Dit vindt plaats met respect voor dit RIjksmonument dat onderdeel van het UNESCO werelderfgoed. De
Monumentale waarden van het fort moeten behouden en indien mogelijk versterkt worden.
Er ligt een aantal routes met bruggen, waaronder één richting de Newtonbaan, De aldaar aanwezige
parkeerplaatsen worden gebruikt voor recreanten.
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Oeverpark
De ambitie is om het groene karakter langs het Merwedekanaal zoveel mogelijk toegankelijk te maken door het
creëren van een doorgaande route voor wandelaars. Het groene karakter wordt in stand gehouden en versterkt.
De relatie met de overzijde (Jutphaas) wordt versterkt door het realiseren van doorzichten en (verblijfs)plekken aan
het water. De doorgaande groene zone langs het kanaal wordt park.
• Het park is een aaneengesloten zone van minimaal 20 meter breed met een groene inrichting.
• Van noord tot zuid loopt een doorgaande, 2 meter brede wandelroute door het park. In principe binnen
de 20 meter zone, dus met een minimale omloopbeweging als gevolg van een watergang (haventje) een
bijzonder programma aan het water, of ten gevolge van de kasteeltuin van landgoed Rijnhuizen. Met
de eigenaar van kasteel Rijnhuizen wordt onderzocht of een wandelroute door de kasteeltuin overdag
toegankelijk gemaakt kan worden.
• De route is aangesloten op een nieuwe brug over het Merwedekanaal.
• De onderbeplanting is grotendeels weggehaald, bomen zijn deels opgekroond. Vanuit het park is het

X
X

water en de overzijde zichtbaar.
• In het park is de sfeer van de aangelegen buitenplaats voelbaar. Inrichtingselementen komen voort uit
de buitenplaats (in karakter en beplantingstypologie) en bebouwing is door het Oeverpark zichtbaar.
Het Oeverpark staat dus nergens op zichzelf maar zoekt relaties met de buitenplaatsen waardoor iedere
buitenplaats een eigen gezicht heeft aan het Merwedekanaal. De route zorgt voor het continue karakter.
(om dit te bereiken moet afstemming plaatsvinden ten behoeve van de route.)
• De boomgaard en de griend zijn onderdeel van het Oeverpark en als zodanig herkenbaar. De
cultuurhistorische waarde hiervan blijft zichtbaar door behoud van de beplanting.
• Enkel ten behoeve van een publieksfunctie is incidentele bebouwing in het Oeverpark denkbaar.
Aangetoond moet worden dat de bebouwing de kwaliteit van het park ten goede komt. Daarnaast is
overleg met het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat nodig.
• Er is sprake van een zachte overgang tussen Oeverpark en de nieuwe bebouwing van de buitenplaats.
Bebouwing heeft hier een representatieve zijde en is niet aaneengesloten maar biedt ruimte voor
relaties tussen het Oeverpark en de openbare ruimte van de buitenplaats. Er loopt geen autoverbinding
in de lengterichting door of langs het Oeverpark en er wordt niet geparkeerd aan het park.

X

Landgoed Rijnhuizen
Een deel van het grote landgoed Rijnhuizen is momenteel Rijksmonument. Het monumentale complex
bestaat uit het kasteel en bijgebouwen, de kasteeltuin met toegangshek, oprijlaan, en de boomgaard langs
het Merwedekanaal.
De ambitie is het behouden of versterken van de monumentale gebouwen, de compositie/natuurwaarde van het
landgoed en het versterken van de relatie tussen de boomgaard en het landgoed Rijnhuizen. De Lange Laan kan
Rond het Fort met de griend verbinden. De ambitie is van de Lange Laan een openbare fietsverbinding te maken.
Daarnaast om de wandelroute langs het Merwedekanaal te verbinden met toekomstige wandelroutes aan de
noord- en zuidzijde én deze route toegankelijk te maken voor bezoekers. Onderzocht wordt of er bij de eigenaar
draagvlak is voor het overdag open stellen van zijn terrein.
Eindbeeld
• Op het terrein kan in een lage dichtheid nieuwbouw gerealiseerd, met een nadruk op exclusief en
extensief wonen.
• Het terrein is autoluw. Parkeren wordt zorgvuldig ingepast en is niet zichtbaar vanaf de Lange Laan of
het Fortpark.
• De bebouwing en de stedenbouwkundige opzet sluit goed aan op de historische setting en het karakter

X

van de tuin in Engelse landschapsstijl.
• Het deel van de boomgaard moet zoveel mogelijk ongemoeid gelaten worden.
• Op het landgoed of in het landhuis kunnen recreatieve programma’s worden toegevoegd. De
programma’s sluiten aan op de historische en landschappelijke context.
• Het terrein is toegankelijk en de Lange Laan is een openbare route voor langzaam verkeer.
Nieuwe bebouwing op het landgoed moet daarnaast voldoen aan dezelfde randvoorwaarden als benoemd
staan bij het deelgebied buitenplaatsen (H5.1). De bebouwing in de tuin en aan de laan (en in de Watertuin)
kunnen van elkaar verschillen. Recreatieve programma’s worden alleen toegestaan als zij de recreatieve
waarde van het gebied ondersteunen en het past binnen de historische, landschappelijke en technische
mogelijkheden.
De Watertuin
De ambitie is om het waterrijke karakter te behouden, de beleving te versterken en de doorstroming te verbeteren.
Het water heeft een belangrijke rol in de waterhuishouding van het gebied; verzamelen en bufferen van (regen)
water. De ambitie is om de Watertuin tevens in te richten tot een ecologische verbinding tussen het fort en de
griend.
Eindbeeld
• De watergang heeft overal minimaal 3 meter open water.
• Er wordt naar gestreefd oevers minimaal 1:5 te maken. Voor de zijde van de ecologische zone is het
minimaal 1:5, andere oevers zijn minimaal 1:3.
• Oevers zijn toegankelijk mits dit te combineren is met de de ecologische waarde
• Langs de westzijde van de watergang ligt een natuurvriendelijke oever (naast de Lange laan). Deze
oever bestaat uit een laagte, opgaande beplanting én bomen. Een plasberm van 3 meter en een zone
van minimaal 7 meter voor beplanting en bomen.
• De privé-oevers aan de oostzijde worden zo vormgegeven dat de ligging aan water wordt benut (zie ook
hoofdstuk 5.4),
• Aan de oostzijde vindt recreatief medegebruik plaats en er is openheid tussen water en aangrenzend
gebied; wandelen, spelen en ontmoeten. De waterrand bestaat uit een lage beschoeiing met op diverse
plekken ruimte om aan het water te verblijven en het water te beleven.
• Parkeren en ontsluiting vindt plaats buiten de Watertuin. Daar waar parkeren noodzakelijk is gebeurt dit
zoveel mogelijk uit het zicht.
• Direct aan het water staat losse bebouwing of vrijstaande volumes, zodat doorzicht van de oost- naar de
westzijde behouden is, waardoor het water en groen zichtbaar zijn.

X
X
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X
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• De bebouwing aan de Watertuin profiteert van uitzicht: terrassen, grote vensters, veranda etc.

In de Watertuin zijn twee bijzondere plekken waar gebouwd kan worden. Voor deze plekken gelden
aanvullende ambities en randvoorwaarden:
De griend
De ambitie is om het dichtgegroeid historisch landschap in de griend (de middeleeuwse ontginningssloten)
weer zichtbaar te maken. Doel is openheid aan de randen van het griendbosje te creëren, zodat de structuur
van het bosje als perceelsgewijs bos te midden van graslanden beleefbaar wordt. Op een deel van de griend
kan zeer beperkt en op een bijzondere manier gewoond worden.
Landgoed Rijnhuizen
De strook tussen Laan en Watertuin op het terrein van landgoed Rijnhuizen, hoort ruimtelijk en functioneel
bij het landgoed, maar is geen onderdeel van het Rijksmonument. Ook is de landschappelijke setting natter.
De ambitie is dit in de invulling tot uiting te laten komen.
De realisatie van de oostzijde van de Watertuin gaat gelijk op met de ontwikkeling/transformatie van de
aangelegen terreinen, die moeten voldoen aan bovenstaande randvoorwaarden. Voorstellen worden door
de intervisor beoordeeld op kwaliteit en samenhang. De aanleg van de ecologische verbindingszone wordt
gefinancierd uit de gebiedsbijdrage en is onafhankelijk van particuliere initiatieven.

X

X
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1. Inleiding
Inleiding
Voor het gebied Rijnhuizen is eind 2014 een gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad van
Nieuwegein. In deze visie is een ruimtelijk raamwerk gedeﬁnieerd waarbinnen ontwikkeling van Rijnhuizen
kan plaatsvinden. Het raamwerk bestaat uit lanen en landschappelijke deelgebieden, verbonden door ﬁetsen wandelpaden. Het ruimtelijk raamwerk is in de visie op hoofdlijnen gedeﬁnieerd en beschreven.
Inmiddels komen verschillende ontwikkelingen in het gebied op gang en is er behoefte aan een nadere
uitwerking van de gebiedsvisie tot een kwaliteitskader. Een kader dat handvaten moet bieden voor de
gemeente en voor initiatiefnemers, bij de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van plannen in het gebied.
Maar ook een kader dat moet uitdagen in het gebied een kwaliteitsslag te maken die zal leiden tot een
waardevermeerdering in het gebied.
Het kader geeft inzicht in de inrichting van het openbaar gebied en geeft inrichtingsprincipes weer voor
onderdelen van het raamwerk zoals lanen, groenzones en parkeeroplossingen. Daarnaast benoemt het
de sfeer en identiteit van de verschillende delen van Rijnhuizen en worden de kernwaarden benoemd
waaraan een vernieuwd Rijnhuizen moet voldoen; een toekomstbestendige, leefbare wijk, waarin de
menselijke maat centraal staat en die recht doet aan zijn cultuurhistorische verleden. Het kader geeft
de mogelijkheden en randvoorwaarden aan voor bouw- en ontwikkelvelden. Het kader is zowel inspirerend
als richtinggevend.
Van belang bij het opstellen van dit kwaliteitskader is dat hierbij een goede afweging wordt gemaakt
tussen enerzijds het creëren van eenheid en anderzijds het bieden van ﬂexibiliteit voor de toekomst. In het
kwaliteitskader worden alleen die elementen vast gelegd die noodzakelijk zijn om te komen tot een nieuwe
en sterke identiteit van Rijnhuizen als gemengd woon- en werkgebied.
Rijnhuizen wordt gemaakt door de mensen die er wonen, werken en ondernemen. Zij proﬁteren het meest
van de kwaliteitsslag die gemaakt wordt, maar leveren ook een belangrijke bijdrage in de realisatie ervan. Bij
het tot stand komen van dit kwaliteitskader hebben initiatiefnemers, eigenaars en bewoners in het gebied
hun inbreng gegeven. Tijdens workshops van Club Rhijnhuizen waarbij deze gebruikersgroepen aanwezig
waren zijn veel ideeën opgehaald die verwerkt zijn in het stuk. Op deze bijeenkomst is een ‘meeleesgroep’
geformeerd, bestaande uit belanghebbenden. Deze kregen een conceptversie toegestuurd en en hebben
hierop gereageerd. Het stuk is op grond hiervan aangepast. Na het afronden van het kwaliteitskader wordt
het document enige maanden getest (zogenaamde botsproeven) voordat het deﬁnitief vastgesteld wordt.
Hierdoor zal blijken of het document goed werkt en in de praktijk het beoogde resultaat oplevert. Na de
botsproeven zullen eventuele aanpassingen verwerkt worden en vervolgens zal het document tegelijk met
het bestemmingsplan worden vastgesteld in het college en de raad. Streven is om beide eind 2017 vast te
laten stellen. Het document wordt opgesteld voor een langere tijd. Mogelijk veranderen eisen of wensen in
de loop der jaren. Daarom zal ook na vaststelling er regelmatig een tussenevaluatie plaats moeten vinden. Zo
nodig wordt op basis daarvan het document aangepast.

Club Rhijnhuizen
Na vaststelling van de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen is Club Rhijnhuizen opgericht met het
doel de gebiedstransformatie van Rijnhuizen aan te jagen en partijen aan elkaar te verbinden.
Daarnaast wil zij het imago van het gebied te verbeteren door de kwaliteiten zichtbaar te maken.
Club Rhijnhuizen opereert zelfstandig, aangestuurd door leden. Iedereen die in en om Rijnhuizen
woont, werkt, eigendom heeft of ontwikkelt, kan deelnemen. De club werkt samen aan een
hogere gebiedskwaliteit en organiseert evenementen en activiteiten zoals (mobiele) horeca,
bedrijfsbezoeken, gebiedsmarketing en placemaking. Club Rhijnhuizen is nauw betrokken
geweest bij het opstellen van het ruimtelijk kwaliteitskader en heeft een belangrijke rol gespeeld
in het organiseren van bijeenkomsten om dit kader te bespreken en bekend te maken.
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Waarom een kwaliteitskader?
Voor alle partijen, zowel zittende bewoners en gebruikers, als nieuwe initiatiefnemers en de gemeente is het
behouden en verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving wenselijk. Het kwaliteitskader geeft richtlijnen die
zorgen voor een goede openbare ruimte, een aantrekkelijke bebouwing en behoud van bestaande kwaliteiten.
Uiteindelijk is dit in ieders belang. De waarde van het vastgoed zal stijgen en kapitaal wordt aangetrokken.
Bestaande en nieuwe bewoners krijgen een leefomgeving waar ze prettig kunnen wonen. Bestaande bedrijven
zien dat hun werkomgeving levendiger en mooier wordt en er ontstaan nieuwe kansen voor leegstaande kavels.
Kwetsbare kwaliteiten zoals cultuurhistorie en ecologie worden beschermd. De gemeente kan nieuwe doelgroepen
huisvesten en een goed woonmilieu bieden voor woningzoekenden. Bij kwaliteit is iedereen gebaat en dit
kwaliteitskader geeft handvaten om dit te stimuleren en bewaken en samen te zorgen voor een ‘Mooi Rijnhuizen’
nu en in de toekomst.
Rijnhuizen is een uniek gebied binnen de gemeente Nieuwegein. De combinatie van een rijk cultuurhistorisch
verleden waarvan nog veel elementen zichtbaar zijn, de menging van wonen met werken en de aanwezige
(ontwikkel) ruimte biedt kansen voor creëren van onderscheidende (woon) milieus en nieuwe doelgroepen. In
het gebied is volop ruimte om te experimenteren en aan te sluiten om veranderende trends in de samenleving.
Met betrekking tot tijdelijke of mobiele woonruimte en werk- en vergaderruimten. Met verschillende soorten
woon-werk woningen, of werken met een verblijfsfunctie. Met collectieve woonvormen en collectief beheer van
(cultuurhistorisch) waardevolle (groen) gebieden. De gemeente doet zijn best om bijzondere ideeën en initiatieven
die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van het gebied en het versterken van de identiteit maximaal te
faciliteren.
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2. Leeswijzer
Het kwaliteitskader vormt een verdere uitwerking van de Gebiedsvisie uit 2014. In dit document worden alle
randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke kwaliteit beschreven waaraan initiatieven getoetst worden.
Het kwaliteitskader gaat enerzijds over de verdere uitwerking van de principes en spelregels voor het openbaar gebied, anderzijds ook over de sfeer en identiteit van de verschillende deelgebieden en de spelregels
voor transformatie en nieuwbouw binnen het betreﬀende deelgebied.
Verschillende lezersgroepen zullen het met een ander doel lezen. Zo is een ambtenaar die in het gebied met
een herinrichting van de openbare ruimte aan de slag moet op zoek naar andere informatie dan een kaveleigenaar die wil weten aan welke stedenbouwkundige randvoorwaarden een (ver)bouwplan moet voldoen
en welke procedure hij/zij moet doorlopen. Het document is zo opgezet dat de verschillende onderwerpen
gemakkelijk zijn te vinden en ook al losse onderdelen te lezen zijn.
In hoofdstuk 3 wordt allereerst het proces toegelicht. De stappen om te komen tot een bouwplan worden
beschreven en puntsgewijs worden de ambities genoemd waaraan een bouwinitiatief moet voldoen om
bij te dragen aan de een toekomstbestendige, leefbare wijk. Deze ambities vormen als het ware de agenda
voor het gesprek met de intervisor van de gemeente op basis waarvan de uiteindelijke beoordeling zal plaats
vinden. Tot slot is ook een checklist opgenomen voor de initiatiefnemers.
In hoofdstuk 4, een toekomstbestendige wijk wordt een aantal algemene ambities (aanvullend op de
gebiedsvisie)beschreven op het gebied van levendigheid, ontmoeting, functiemenging en duurzaamheid en
klimaatbestendigheid. Dit hoofdstuk is bedoeld om initiatiefnemers te inspireren een breder te denken dan
alleen het realiseren van woningen in het gebied.
In hoofdstuk 5 worden de verschillende sfeergebieden beschreven met de bijbehorende spelregels voor
ontwikkeling. Er wordt een beeld geschetst van de sterke eigen en onderscheidende kwaliteit en worden
randvoorwaarden benoemd waaraan bebouwing en buitenruimte moet voldoen om dit te bereiken. Van
ieder initiatief (zowel voor bebouwing als voor inrichting openbaar gebied) zal beoordeeld moeten worden
of het past binnen de kaders van het sfeergebied.
In hoofdstuk 6 wordt de verdere uitwerking van het raamwerk van Rijnhuizen beschreven. Daarnaast
worden voor verschillende thema’s (inrichtings-) principes beschreven en hoe het eindbeeld tot stand met
komen. Dit hoofdstuk is vooral bedoeld voor professionals die in het openbaar gebied aan de slag gaan of
zij die meer willen weten over de wijk als geheel. Maar ook voor een initiatiefnemer is het belangrijk te kijken
aan welk type openbare ruimte zijn/haar ontwikkellocatie grenst en welke uitgangspunten en mogelijkheden daar voor gelden.
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Dit is een basisschema. Afhankelijk van de omvang
van het project kan het traject langer of korter duren.

PROCESSCHEMA INITIATIEVEN RIJNHUIZEN
PLANOLOGISCH TRAJECT
STEDENBOUWKUNDIGE FASE

ARCHITECTONISCHE FASE

Indienen principeverzoek
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

Principebesluit
go/no-go

Uitwerken bouwplan

Omgevingsvergunning

plankostenbrief
Aanmelden inititatief

Take-in gesprek met
accountmanager/
stedenbouw/ projectleider
- vaststellen initiatief
- toetsing gebiedsvisie/
Ruimtelijk Kwaliteitskader
- grootste belemmeringen/
uitdagingen in beeld
brengen

Uitwerken inititatief

Twee keer gesprek met
intervisor, stedenbouwkundige en accounthouder van de
gemeente:
- massa
- rooilijn
- parkeren
- context
- programma
- uitstraling

*

Ambtelijk advies
met eventueel aandachtspunten voor uitwerking
anterieure overeenkomst

Afstemming met commissie ruimtelijke kwaliteit
door stedenbouwkundige
van de gemeente

Planbegeleiding
door commissie
ruimtelijke kwaliteit en
intervisor
(max. 2 gesprekken)

*

Beoordeling bouwplan
advies commissie ruimtelijke kwaliteit

buitenplaatsen en bij monumenten is ook
* Voor
advies van de monumentencommissie nodig.
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3. Proces
Het eigendom van Rijnhuizen is versnipperd onder een groot aantal eigenaren. Vanwege de
eigendomssituatie vinden transformaties stapsgewijs plaats, waarbij het initiatief bij de eigenaren ligt.
Veelal zal het kleinschalige initiatieven betreﬀen voor een enkel gebouw of perceel. Het kan gaan om
sloop-nieuwbouw of om transformatie en hergebruik van bestaande gebouwen. Iedere transformatie
draagt binnen zijn eigen mogelijkheden bij aan het realiseren van het in dit kwaliteitskader geschetste
toekomstbeeld.
De gemeente speelt hierbij een faciliterende en kaderstellende rol en borgt de samenhang. In dit hoofdstuk
wordt beschreven wat de procedure is die gevolgd moet worden voor het indienen van een bouwplan.
Op welke momenten er getoetst wordt, hoe en door wie en waaraan getoetst wordt. Er is een checklist
opgenomen waarop de producten staan die nodig zijn om een voorstel te kunnen beoordelen.
Rol intervisor
Voor bewaking van de samenhang en kwaliteit heeft de gemeente Nieuwegein een intervisor aangesteld.
De rol van de intervisor bestaat uit het samenbrengen van partijen in gebiedsontwikkeling (op het gebied
van haalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit) en het bewaken van de ruimtelijke samenhang en kwaliteit op
de lange termijn. De intervisor behoudt het overzicht tussen de verschillende initiatieven en kan plannen
vanuit de context beoordelen. Ook zorgt de intervisor ervoor dat de ambities van de gebiedsvisie en het
kwaliteitskader op een inspirerende wijze uitgedragen worden, zodat er een stimulerend klimaat voor
hoogwaardige stedenbouw en architectuur ontstaat. In een gebied met veel verschillende eigenaren spelen
evenveel verschillende belangen. De intervisor schakelt tussen deze belangen zodat zowel de kwaliteit als de
uitvoerbaarheid gewaarborgd is.
De intervisor geeft op twee onderdelen advies: ten eerste advies aan de gemeente bij het opstellen van
beleids- en inrichtingsplannen en ten tweede bij particuliere initiatieven advies aan externe partijen en
gemeente.

3.1

Proces om te komen tot een omgevingsvergunning

Stedenbouwkundige fase
In deze fase staat de stedenbouwkundige opzet van een bouwplan centraal (massa, rooilijn, parkeren,
context, cultuur historie, programma, architectuur/uitstraling). Na een startgesprek tussen de initiatiefnemer
en de accounthouder van de gemeente Nieuwegein, worden hierover één à twee gesprekken gevoerd
met de intervisor, de stedenbouwkundige en de accounthouder van de gemeente. Ook wordt in deze
fase het initiatief door de intervisor afgestemd met de commissie ruimtelijke kwaliteit en zo nodig de
monumentencommissie voor een eerste advies. In deze gesprekken wordt het initiatief beoordeeld onder
meer aan de hand van dit kwaliteitskader. Hierna volgt een ambtelijk advies en een principebesluit. Na
afronding van deze fase wordt een anterieure overeenkomst gesloten.
Architectonische fase
In de tweede fase staat de architectonische uitwerking centraal. De initiatiefnemer werkt het bouwplan
verder uit en voert hierover één à twee vooroverleggen met een vertegenwoordiger van de commissie
ruimtelijke kwaliteit en de intervisor. Na akkoord van de intervisor wordt het plan besproken in de commissie
ruimtelijk kwaliteit en zo nodig de monumentencommissie.
Tegelijk met deze tweede fase wordt ook een planologisch traject doorlopen resulterend in een
omgevingsvergunning.
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3.2

Agenda voor gesprek met intervisor

De Gebiedsvisie en het voorliggende kwaliteitskader bieden initiatiefnemers veel ﬂexibiliteit in de aard en
omvang van ontwikkelingen. Het hier exact optekenen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor
iedere denkbare plek in het gebied doet geen recht aan deze ﬂexibiliteit. Tegelijkertijd moeten plannen
wel binnen bepaalde randvoorwaarden plaatsvinden, om bij te kunnen dragen aan de in dit document
beschreven ambities. Aan de hand van de volgende 7 onderwerpen zullen de intervisor en de gemeente
beoordelen of het betreﬀende bouwplan voldoende bijdraagt aan de ontwikkeling van Rijnhuizen om te
komen tot een positief advies:

1. De ontwikkeling heeft een meerwaarde voor het totaal: het initiatief past binnen de Gebiedsvisie
Rijnhuizen en draagt bij aan de gewenste identiteit van het betreﬀende sfeergebied en de
leesbaarheid van het geheel. U gaat bouwen in een unieke cultuurhistorische locatie in Nieuwegein,
daar dient aandacht naar uit te gaan. Het initiatief draagt bij aan het behoud en versterken van de
cultuurhistorische waarde van de Buitenplaats
2. De ontwikkeling houdt rekening met de omgeving: bij ieder initiatief moet onderzocht zijn of
het belemmeringen oplevert voor naastgelegen bouwvelden cq. of het betrekken van naastgelegen
percelen een betere oplossing mogelijk maakt, bijvoorbeeld op het gebied van verkaveling, oriëntatie of
parkeren.
3. De ontwikkeling heeft een goede oplossing voor het parkeer/mobiliteitsvraagstuk: Er is nagedacht
over een goede parkeeroplossing die bijdraagt aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.
Parkeerconcentraties liggen zoveel mogelijk uit het zicht.
4. Het initiatief draagt bij aan het verduurzamen van Rijnhuizen: er is nagedacht over een
integraal duurzaamheidsconcept voor het gebouw en het omliggende terrein, maar ook over het
klimaatbestendiger maken van de wijk.
5. De ontwikkeling draagt bij aan een gevarieerde en gemengde wijk: het gaat hierbij om een
gediﬀerentieerd woningbouwprogramma (woningtypen, categorieën) maar ook om functiemenging (in
plinten) langs de belangrijkste wegen. In de uitstraling van de bebouwing dienen de functies aﬂeesbaar
te zijn.
6. De ontwikkeling draagt bij aan een sociale en veilige en aantrekkelijke omgeving: het gaat
hierbij om het creëren van een menselijke maat en schaal, levendige en afwisselende plinten,
goede overgangen tussen het uitgeefbaar en openbaar gebied en ﬂexibiliteit die toekomstige
functieverandering mogelijk maakt.
7. De ontwikkeling levert een bijdrage aan het verhogen van de woon- en leefkwaliteit van
Rijnhuizen: door te vergroenen, door het toevoegen van speel- en ontmoetingsplekken en het
aanpassen van straatproﬁelen ten behoeve van sociaal- en verkeersveilige straten.
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3.3

10% Bonusregeling bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is een 10% regeling opgenomen. Deze regeling biedt de mogelijkheid voor 10%
afwijking van de randvoorwaarden die in het bestemmingsplan zijn geformuleerd. Het is aan de gemeente
en intervisor om te beoordelen of het plan hiervoor in aanmerking komt. Besluitvorming tot gebruik maken
van de 10% afwijking ligt bij B&W. Indien het initiatief past binnen de beoogde hoge kwaliteit en het aan
één of meerdere van onderstaande aspecten aandacht besteedt, is het gebruik maken van de 10% regeling
bespreekbaar:
t Een goede en duurzame oplossing voor de plint: extra verdiepingshoogte op de begane grond
(minimaal 3,5 meter), bijzonder programma wat zorgt voor levendigheid en maatschappelijk belang.
t Bijzondere parkeervisie en oplossing: deelauto’s, of gezamenlijke oplossing met meerdere eigenaren.
t Toevoegen extra groene kwaliteit of grote ecologische waarden; inpassing van grote bomen, toevoegen
van groene gevels, aanleggen van een speelvoorziening voor de buurt
t Een ﬂexibel gebouwconcept dat van functie kan veranderen in de tijd en daardoor extra waarde heeft in
duurzaamheid en/of een bijzondere mix in programma
t Een aanzienlijke bijdrage aan klimaat adaptatie: groene daken, minder verharding, toevoegen
oppervlaktewater
t Het aantoonbaar versterken van de cultuurhistorische waarde én het zichtbaar/aﬂeesbaar maken van de
geschiedenis van Rijnhuizen door het verhaal van de plek te vertellen.

3.4

Checklist

Om een snel en eﬃciënt proces te bevorderen is een checklist opgesteld van het aan te leveren materiaal
bij een planinitiatief. Deze checklist geeft de opdrachtgever en ontwerper een handvat bij het opstellen
van planinitiatieven en bevordert zo het maken van een plan wat past binnen het kwaliteitskader. Wanneer
punten uit deze checklist ontbreken kan een plan niet goed worden beoordeeld en zal het nog niet in
behandeling genomen worden.
Checklist aan te leveren materiaal bij planinitiatief:
t Plan in context (met aanliggende percelen) getekend op een GBKN ondergrond
t 3D model of maquette incl omgeving
t Visie op (de cultuurhistorische-) context en een korte motivatie over de inpasbaarheid
t Cultuurhistorie en archeologie: hoe verwerkt indien van toepassing
t Samenwerking met buurkavels aantoonbaar verkend
t Sluitende parkeerbalans
t Schets voor inrichting ruimte om het gebouw heen inclusief maatvoering
t Doorsnede met speciﬁek aandacht voor de aansluiting op het maaiveld en de omliggende openbare
ruimte
t Voorstel voor oriëntatie van bebouwing en de situering van entrees
t Indicatieve gevelbeelden of referentie van beoogde architectuur
t Oplossing voor privé buitenruimten en overgang openbaar-privé
t Indien van toepassing bomen inventarisatie
t Duurzaamheid en klimaat: welke maatregelen worden voorgesteld

11 | BGSV

ontmoeten en plinten

van inrichtingsplan en behoefte
en doelgroep afhankelijk
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4. Een toekomstbestendige wijk
Rijnhuizen is een wijk die prettig groen is en goed bereikbaar. Deze kwaliteiten zijn vastgelegd in het
ruimtelijk raamwerk, zoals opgetekend in de gebiedsvisie. Een drietal overkoepelende thema’s die niet zijn
op te tekenen maar net zo essentieel zijn voor een toekomstbestendige wijk zijn leefbaarheid, duurzaamheid
en cultuurhistorie.

4.1

Een leefbare wijk waar ontmoeting centraal staat

De ambitie is Rijnhuizen te maken tot een gebied waar het prettig samenleven is. Waar bewoners en gebruikers
elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en begrip hebben voor elkaar. In het openbaar gebied spelen kinderen en
maken werknemers een lunchwandeling. Bij een lunchroom, de winkel of het kinderdagverblijf maakt men een
praatje. Op straat voelt men zich prettig doordat de schaal van de bebouwing aansluit op de menselijke maat en
er veel contact is met functies die zich bevinden op de begane grond. Ontmoetingsplekken vormen het hart van
de buurt, levendigheid in de plinten maken het openbaar gebied prettig om in te verblijven. Behalve het creëren
van fysieke plekken heeft de Club Rijnhuizen, als platform voor alle partijen in het gebied, placemaking hoog op de
agenda staan.

spelen en ontmoeten
In Rijnhuizen wordt een netwerk gecreëerd van ontmoetingsplekken. Onderdeel hiervan zijn speelplekken
voor kinderen, plekken voor sport en spel voor jongeren en volwassenen, lunchplekken voor werknemers,
een terras aan het water voor recreanten en steigertjes om bij het water te komen. Het aanleggen van
goede speelplekken verhoogt de verkoopwaarde van de ontwikkeling. De ontmoetingsplekken zijn zoveel
mogelijk gekoppeld aan de cultuurhistorisch waardevolle plekken in het gebied, gelegen op markante
plekken in het raamwerk en dragen bij aan het verbinden van plekken. Daarnaast zijn de plekken gelijkmatig
verspreid over het gebied zodat iedere bewoner of werknemer straks, zonder de hoofdontsluiting te kruisen,
één van de ontmoetingsplekken kan bereiken. Ontmoetingsplekken kunnen ook bestaan uit bijzondere
(commerciële) programma’s en voorzieningen. Ook zij liggen op een herkenbare en een markante plek
binnen het raamwerk, maar zijn ook goed bereikbaar aan de hoofdontsluiting. De gemeente kan hierin
faciliterend optreden maar initiatieven moeten uit de markt komen. De intervisor zal bij concrete initiatieven
beoordelen of er voldoende gebruik gemaakt wordt van de kansen die er liggen. Er zal bij het toevoegen van
ontmoetings- en speelplekken altijd overleg plaatsvinden met bewoners en omwonenden.
Op de kaart zijn een aantal ontmoetings/speelplekken aangegeven die in het openbaar gebied liggen. Het
inrichten van deze plekken gebeurt in samenwerking tussen de gemeente en de verschillende partijen in het
gebied. In overleg kunnen de plekken ook anders gesitueerd worden. Voor alle andere plekken moet ruimte
gemaakt worden op particulier terrein, gekoppeld aan initiatieven ter plekke. De exacte positie voor een
ontmoetingsplek is daarbij niet vastgelegd, maar er geldt wel een aantal randvoorwaarden:
t
t
t
t
t
t

Een plek/bijzonder programma is gekoppeld aan de sfeer van het gebied, legt daarmee een link en geeft
zo mogelijk informatie over die plek.
Een ontmoetingsplek tast de aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden niet aan.
In ieder deelgebied bevindt zich een speelplek en er bevinden zich een aantal ontmoetingsplekken in
het gebied (zie kaart).
Bebouwing is bij voorkeur met voordeuren maar minimaal met een transparante gevel op de
ontmoetingsplek gericht.
De inrichting kan mede bepaald worden door gebruikers rondom.
Grote ontwikkelingen (voor een doelgroep met kinderen) moeten een speelvoorziening voor de jongste
kinderen in hun voorstel integreren
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Cultuurhistorisch waardevolle gebieden in Rijnhuizen
Voor ontwikkelingen in deze gebieden is advies van de
monumentencommissie nodig

Functie menging en plinten
De manier waarop bebouwing aan het openbaar gebied grenst, is essentieel voor de leefbaarheid in het
gebied. Daarnaast draagt functiemenging bij aan een toekomstbestendige wijk. Overal zijn levendige plinten
en goede hybride zones noodzakelijk. Bij nieuwbouw moeten zich aan de gevel verblijfsruimten bevinden
die zorgen voor sociale controle. In de plint zorgen plastiek in de gevel, luifels, gevelstoepen, muurtjes en
loggia’s voor variatie en een zachte overgangszone tussen openbaar en privé. Door het scheppen van enige
afstand wordt voldoende privacy geboden met behoud van een nauwe relatie tussen binnen en buiten,
gebouw en openbaar gebied. Plinten die (deels-) gesloten zijn door de aanwezigheid van bergingen of
een parkeergarage worden in Rijnhuizen niet toegestaan. Bij half verdiepte parkeeroplossingen wordt een
anonieme plint voorkomen door bijvoorbeeld de garage in te pakken met woningen (‘rugzakwoning’), met
entrees voor de erboven gelegen woning of door een oplopend maaiveld te creëren. Ook een parkeerveld
gelegen tussen straat en nieuwbouw, is bij nieuwbouw niet toegestaan. Een extra grote verdiepingshoogte
zorgt behalve voor een aantrekkelijk beeld ook voor meer ﬂexibiliteit in gebruik en daarmee voor ﬂexibiliteit
naar de toekomst en eventueel toekomstig gebruik. Dit is op veel plekken wenselijk. Voor de plinten van
bebouwing bij de entrees van het gebied, gelegen op strategische plekken in het raamwerk en langs de
hoofdontsluiting, is de extra plinthoogte van minimaal 3.5 m. randvoorwaardelijk. Daarnaast is op diverse
plekken aandacht nodig voor een overhoekse oriëntatie op de hoek. Op de kaart zijn de locaties aangegeven.
Bij transformatie is het realiseren van een goede plint soms beperkt door de aard van de aanwezige
bebouwing. In dat geval zal op creatieve wijze gezocht moeten worden naar oplossingen om de situatie op
dit gebied te verbeteren.

4.2

Een cultuurhistorisch waardevolle wijk

De ambitie is om zorgvuldig met de geschiedenis en met cultuurhistorisch waardevolle elementen binnen
Rijnhuizen om te gaan. Daartoe worden elementen met een cultuurhistorische betekenis herkenbaar ingepast en
waar mogelijk versterkt (zie ook de Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen pag.80).
De waarde zit vooral in de volgende onderdelen (zie ook kaart cultuurhistorische waarden).
t
'PSU+VUQIBBT POEFSEFFMWBOEF/JFVXF)PMMBOETF8BUFSMJOJF
t
MBOEHPFE3JKOIVJ[FOBMTSJKLTNPOVNFOU JODMVTJFGEFCPPNHBBSE EFLBTUFFMMBBOFOEFHSJFOE
t
IFUBSDIFPMPHJTDINPOVNFOUIVJT8JKOFTUFJO SFTUBOUFOLBTUFFM
t
EFWFSLBWFMJOHTSJDIUJOHNFUEFOPHBBOXF[JHFNJEEFMFFVXTFWFSLBWFMJOHTTMPUFO
t
IFU.FSXFEFLBOBBMFOEFTUSVDUVVSNFULMFJOFIBWFOUKFT
t
IFUCFCPVXJOHTMJOU1MFUUFOCVSH
Er zijn verschillende manieren waarop bij een ontwikkeling of initiatief cultuurhistorie een rol kan spelen:
Het simpelweg behouden en toegankelijk maken (kasteeltuin, Wijnestein), door het toekennen van een
bijzondere functie (drager in de hoofdstructuur, ontmoetingsplek) en met name het opnemen ervan in een
OFUXFSLWBOSPVUFT GPSU+VUQIBBT -BOHF-BBO %BBSOBBTUJTIFUWBOCFMBOHIJFSEFWFSLBWFMJOHTSJDIUJOH
te respecteren en als uitgangspunt te nemen, en in materialisatie en beplanting (walnoten en fruitbomen)
aan te sluiten bij het bestaande erfgoed. De rijke cultuurhistorie is van grote waarde voor het gebied
en dient zichtbaar en beleefbaar te worden ingepast. Waardevolle plekken binnen en buiten Rijnhuizen
worden met elkaar verbonden en zoveel mogelijk openbaar toegankelijk gemaakt. Waar nieuwe en
oude, cultuurhistorisch waardevolle bebouwing samenkomt, worden contrasten in kleur, materiaal en
bouwmassa beperkt.
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4.3

Een duurzame en klimaatbestendige wijk

De ambitie is om Rijnhuizen te transformeren naar een toekomstbestendige wijk. Een wijk die sociaal duurzaam is,
waar het gebruik van fossiele brandstoﬀen wordt beperkt en die klimaat bestendig is. De raad heeft in september
2017 uitgesproken dat de gemeente een verhoogde inspanning levert om in 2040 energieneutraal te worden zoals
vastgelegd in de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040 en dat de gemeente een visie op klimaatadaptie
opstelt, waarin meer nodig is dan alleen ‘meekoppelen’ van maatregelen en expliciet wordt ingegaan op een
preventieve aanpak. Om dit te bereiken worden maatregelen genomen in de bebouwing en in het openbaar
gebied. Voor wat betreft het verbeteren van de waterhuishouding, liggen in het gebied veel kansen. De ambitie
daarbij is het beter zichtbaar en beleefbaar maken van het water op en rondom de locatie. Daarnaast is het
verbeteren van de waterkwaliteit en verminderen van overlast uitgangspunt.
Voor bouwinitiatieven wordt een hoge duurzaamheidsambitie meegegeven. Zowel op energie als op
het vasthouden en vertraagd afvoeren van water. Groene daken en een groene terreininrichting leveren
hier een belangrijke bijdrage aan. De locatie kent nu ondanks het groene karakter grote versteende
oppervlaktes (grote parkeerterreinen, brede wegproﬁelen). Bij herontwikkeling mag het verharde oppervlak
niet toenemen, reductie ten gunste van (openbaar) groen en inﬁltratie is noodzakelijk om (water)overlast te
voorkomen. Het reduceren van de verharding en toevoegen van water en groen helpt daarnaast hittestress
voorkomen. Daarnaast heeft groen een positieve invloed op de uitstraling en de ruimtelijke kwaliteit van de
wijk.
Duurzaamheid in al zijn aspecten; energie, bodem, materiaal gebruik ﬂora en fauna, klimaatadaptie, geluid
en externe veiligheid, wordt hiernaast weergegeven.
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Energie

Flora, Fauna & Biodiversiteit

De ontwikkelingen in Rijnhuizen dragen bij aan de transitie naar een

Met het groen wordt bijgedragen aan het versterken van de groene netwerken

energieneutraal Nieuwegein in 2040. Dat houdt in dat Nieuwegein (bin-

en de biodiversiteit in de stad in en buiten Mooi Rijnhuizen. Naast de buiten-

nen de gemeentegrens) per saldo geen toename van CO2 in de atmosfeer

ruimte wordt ook ingezet op groene daken en gevels.

veroorzaakt. Stappen daarvoor zijn het verminderen van de energievraag,

Maatregelen waar aan gedacht wordt zijn;

benutten van duurzame energiebronnen (elektriciteit, warmte en mobiliteit)

t

streekeigen beplanting (kruidachtigen, heesters en bomen)

en energieopslag. Uitgangspunt is geen aardgasaansluitingen en energieneu-

t

Luchtzuiverende bomen en beplanting

trale gebouwen tenzij aangetoond wordt dat dit niet haalbaar is

t

nestgelegenheid voor stadsvogels op de kavel (bijv. nestkast) of aan de

Voorbeelden van technieken die al worden toegepast
t

bebouwing (bijv. nestbaksteen of -dakpan)

een gebouw zo ontworpen dat het minimaal energie verbruikt of zelfs

t

natuur- en diervriendelijke oevers

netto energie oplevert; nul-op-de-meterwoningen, gebouwen voorbe-

t

diervriendelijke afrastering - langs groene zones wordt gestimuleerd

reid op BENG-eis (BENG = bijna energie neutraal gebouw is vanaf 2020

zodat de in het gebied aanwezige dieren zich via deze kavels kunnen

de norm volgens de Europese Energy Performance of Buildings Directive)
t

altijd minimaal warmteverlies gebouw(en) (compact bouwen, optimali-

schuilgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren (denk aan dichtheid

oneel) gebouwgebruik)

en wintergroene beplanting)

t

optimale oriëntatie op de zon (van slaapkamers, keuken en woonkamer
alle daken (zowel plat als schuin, liefst beide zijden) geschikt voor en

t

t

t

bloemen en planten die voedsel bieden aan vlinders en/of solitaire bijen
en/of andere dieren.

voorzien van zonnepanelen, geïntegreerd in het ontwerp van het dak

t

vleermuisvriendelijk bouwen en na-isoleren

geen nieuwe aardgasaansluitingen en uitfaseren van aardgas waar dat

t

binnentuinen zijn openbaar toegankelijk en bieden mogelijkheid voor

kan
t

zodanige groenbeplanting in of langs groene zones dat deze dient als

seren gebouwvorm, isolatiemaatregelen, gebouwindeling, (multifuncti-

t
t

verplaatsen
t

moestuinen

slimme aansluitpunten voor het opladen van elektrische voertuigen
m.n. auto’s (bi directionele laadpalen)

Klimaatadaptatie

duurzame gebouwverwarming: lagetemperatuurverwarming-systeem,

Klimaatadaptatie is het vermogen van de stedelijke ruimte op de beheersing

zonneboiler, bodemenergie, warmte-koudeopslag, energie uit opper-

van wateroverlast, perioden van droogte en de vermindering van hittestress,

vlaktewater, warmtepompen, restwarmtebenutting

welke optreden als gevolg van de wereldwijde klimaatveranderingen. De

collectieve duurzame energie-infrastructuur voor (delen) van het gebied

kavel en de gerealiseerde bebouwing op de kavel zorgen met maatregelen en

Rijnhuizen: wellicht zijn er kansen en is het voordeliger en toekomstbe-

het ontwerp voor een optimale bijdrage aan de inpassing van de gevolgen

stendiger om naar collectieve duurzame warmtenetten over te gaan (al

van klimaatverandering (klimaatadaptatie). De volgorde voor de verwerking

of niet in combinatie met mogelijkheden hiervoor in de omgeving van

van regenwater vasthouden, buﬀeren, inﬁltreren, vertraagd afvoeren.

Rijnhuizen (denk aan koppeling met KWR-project ‘Power to X’ elders op

Gedacht wordt aan onderstaande maatregelen

de Plettenburg),

t

Verharding draagt bij aan een klimaatadaptieve inrichting, bijv door
toepassing van tijdelijke waterberging (zoals verdiepte parkeerplaat-

Geluid

sen), waterpasserende of waterdoorlatende verharding.

Bestaande hoogbouw als geluidafscherming De (hoog)bouw in het oosten

t

van Mooi Rijnhuizen, langs de Plettenburgerbaan, dient zo veel mogelijk te

halfverharding zo ingericht zijn dat geschikt zijn voor inﬁltratie van

worden behouden met als doel het wegverkeerslawaai van die Plettenburgerbaan te weren op het achterliggende gebied van Mooi Rijnhuizen via de

Toevoegen van groen, half verharding, of water, waarbij groen en
regenwater (lager gelegen)

t

Het groen draagt bij aan verkoeling en is in potentiële (lager gelegen)

t

De kavel en bebouwing wordt zodanig ingericht en ontworpen dat

stedebouwkundige inrichting.

wateropvanglocaties overstroming- en droogtetolerant.

Bebouwing & duurzaam materiaalgebruik

maximale regenwateropvang en inﬁltratie op de kavel mogelijk is en

De nieuwe of getransformeerde gebouwen dragen zo minimaal mogelijke bij

vertraagde (geen overlast gevende) afvoer naar oppervlaktewater

aan de uitputting van grondstoﬀen.

plaatsvindt.

Mogelijkheden hiervoor zijn:
t
t
t

t

Toepassen van groene gevels en/of groene daken

gebouwen zo te ontwerpen dat het gebouw eenvoudig een andere
functies kan krijgen

Bodem

circulair ontwerpen en bouwen (bouwen met eventuele ontmanteling

Een gesloten grondbalans voor het gebied Rijnhuizen is uitgangspunt. Vrijko-

en opnieuw inzetten gebouwmateriaalonderdelen in gedachte)

mende grond wordt zoveel mogelijk hergebruikt op de betreﬀende kavel en

streven naar woningen/gebouwen met een GPR-score van acht op alle

anders binnen het plangebied Mooi Rijnhuizen.

duurzaamheidsthema’s: Gezondheid en Gebruikskwaliteit (People),

Afhankelijk van de schaal zijn er verschillende mogelijkheden bijv.

Energie en Milieu (Planet) en Toekomstwaarde (Proﬁt)

t

bij het vrijkomen van grote hoeveelheden grond (denk aan aanleg

t

bij kleinere hoeveelheden grond het aanbrengen van verhogingen op

t

hergebruik van materialen bij sloop, verbouwing, renovatie

t

milieuvriendelijke materialen (bijv. NIBE milieuklasse 3 of beter)

t

alleen aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout = conform Timber

de kavel zelf, in het openbaar gebied (glooiende tuin, erfscheiding (met

Procurement Assessment Committee.

groen erop), verhogingen in het openbaar gebied (voorkom situatie met

t

lichte dak- en gevelkleuren ter bestrijding van hittestress

overlast gevende afvoer hemelwater), uitkijkheuvel bij een speelplek.

t

ﬁetsenstallingen zijn aanwezig en worden geïntegreerd in de bebouwing

haven) maaiveldhoogte van het (deel)gebied hierop af te stemmen,

inclusief voorzieningen voor opladen elektrische ﬁetsen.
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nieuwe buitenplaatsen

aan de Watertuin

stads Rijnhuizen

Merwede haven

sfeer gebieden
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5. Sfeergebieden en spelregels
Binnen het raamwerk is onderscheid gemaakt tussen een aantal sfeergebieden. Deze gebieden hebben
een eigen karakter en proﬁteren van hun ligging in het (landschappelijk) raamwerk. Hierdoor zijn de
deelgebieden tevens onderscheidend. In de gebiedsvisie werd gesproken over de Nieuwe Buitenplaatsen
van Rijnhuizen, over Rijnhuizen Midden en Rijnhuizen Hoog. Bij de verdere uitwerking van de gebiedsvisie
is gekozen voor een iets ﬁjnmazigere indeling in deelgebieden die meer recht doet aan de bestaande
kwaliteiten en verschillen in het gebied. We maken nu onderscheid in de volgende sfeergebieden: De
Nieuwe Buitenplaatsen, Rondom het Fort, Aan de Watertuin, Merwede Haven en Stads Rijnhuizen.
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LEGENDA
maximale hoogten
goothoogte 3-5m, nokhoogte 8m
goothoogte 6-7m, nokhoogte 11m
bouwhoogte 12m
bouwhoogte 15m
bouwhoogte 25m

hoogteaccent
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5.1

Nieuwe Buitenplaatsen

De nieuwe buitenplaatsen vormen voor het duurdere segment binnen de gemeente Nieuwegein een
onderscheidend groen woon- en werkmilieu met een heel eigen sfeer en kwaliteit. Het gebied proﬁteert volop van
de ligging naast landgoed Rijnhuizen, het fortpark Rijnhuizen, de boomgaard, het oeverpark en het zicht op de
historische bebouwing van Jutphaas aan de overkant. Hier kun je prachtig wonen en werken op een

nieuw landgoed, in een groene setting met ruim uitzicht over het water
Algemene uitgangspunten
t De bijzondere historie van dit gebied is leidend voor de ontwikkelingen, iedere ontwikkeling draagt bij
aan het vertellen van het verhaal van de plek.
t Iedere ontwikkeling in de zone kan een eigen sfeer en identiteit krijgen, de groene context en de historie
vormen het verbindende thema.
t Ontwikkelingen in dit gebied zijn geïnspireerd op (nieuwe) buitenplaatsen waarbij altijd sprake is van een
samenhangend concept op het gebied van stedenbouw-landschap-architectuur .
t Bebouwing is te gast in het groen. Dat zegt iets over de verhouding openbaar-privé en over het
laadvermogen van de plek. De buitenplaatsen hebben een grote mate van openbaarheid en/of
collectiviteit.
t De historische verkavelingsrichting vormt het uitgangspunt voor een stedenbouwkundig ontwerp. Zo ook
de bestaande beplantingstructuur: inventarisatie van bestaand groen voorafgaand aan planontwikkeling
is noodzakelijk.
t De ambitie voor de ruimtelijke kwaliteit is zeer hoog, dat betekent een hoog afwerkingsniveau voor de
bebouwing en veel zorg en aandacht voor detaillering en materialisatie van zowel bebouwing als de
openbare ruimte.
t &SNPFUFO[JDIUSFMBUJFTXPSEFOHFMFHENFUEFPWFS[JKEF +VUQIBBT FOEF[JDIUCBBSIFJEWBO3JKOIVJ[FO
moet vergroot worden naar buiten toe.
t Aandacht voor visuele relaties tussen ontwikkelingen onderling, zichtlijnen en geënsceneerde routes die
verbindingen vormen in de hele zone.

Uitgangspunten per afzonderlijke ontwikkeling/buitenplaats
t
t
t
t

Iedere buitenplaats heeft een herkenbare entree aan de hoofdontsluiting (‘poort’).
Iedere buitenplaats heeft minimaal éen ontmoetingsplek die is verbonden met het Raamwerk.
De buitenplaatsen hebben een alzijdige oriëntatie.
Het landschapsontwerp van de buitenplaats vormt de drager voor een uniek woonmilieu, ontwikkelaars
worden uitgedaagd bijzondere typologieën te ontwikkelen die hier bij passen.
t De gebouwen vormen per ontwikkeling/buitenplaats een ensemble in stijl, kleur- en materiaalgebruik,
passend bij de historische setting.
t Bij transformatie van gebouwen vindt er een substantiële vergroening plaats van de omliggende
buitenruimte.

Uitgangspunten openbaar gebied
t Hoog kwaliteitsniveau inrichting en inrichtingselementen openbaar gebied; gebakken materialen
toepassen in het openbaar gebied.
t Parkeren niet dominant in het openbaar gebied aanwezig, oplossen uit het zicht.
t Rijloper zo smal mogelijk, verharding beperken.
t Hemelwater laten inﬁltreren in groene bermen of direct laten afstromen naar het oppervlaktewater.
t Onderzoeken of collectieve vormen van groen (met een gezamelijk beheer) mogelijk zijn in plaats van
privé-tuinen.
t Dubbelgebruik van parkeerplekken op eigen terrein (door bewoners en werknemers) wordt gestimuleerd.
Dit gebeurt altijd in samenspraak met de gemeente, waarbij er ook een doorkijk wordt gegeven naar de
langere termijn. De afspraken moeten formeel worden vastgelegd.
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referentiebeelden nieuwe buitenplaatsen
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Overgang openbaar-privé
t Buitenruimtes zijn altijd meeontworpen, groene overgangen openbaar-privé realiseren of gebouwde
terrassen/buitenruimtes.
t Voortuinen of bebouwing direct met de voeten in het groen.

Bebouwing
t Samenhangende bebouwing/bebouwingscluster waarbij beeldkwaliteit van de individuele woning
ondergeschikt is aan geheel.
t Bebouwing wordt onder architectuur ontworpen.
t Nauwe samenhang tussen woningtype en stedenbouwkundige setting. In principe zijn zowel
appartementen als (bijzondere) grondgebonden typen denkbaar.
t Vriendelijke en toegankelijke architectuur waarbij op een eigentijdse manier wordt gerefereerd aan de
historie van het gebied.
t Toepassen duurzame materialen met een warme, natuurlijke uitstraling, die op een mooie manier
verouderen en materialen geïnspireerd door het landhuis.
t Entrees van woningen en andere functies moeten toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke
beperking

Bouwhoogte
t De maximale bouwhoogte loopt op van west naar oost. In het westelijk deel is laagbouw met kappen
wenselijk. Hier is sprake van een goothoogte van 6/7 meter en een bouwhoogte van 11 meter. In het
oosten geldt een maximale bouwhoogte van 12 meter.
t In het verlengde van de nieuwe ﬁetsbrug en in Rijnhuizen-Noord bij de entree van de Kasteellaan kan een
hoogteaccent gerealiseerd worden van maximaal vijf bouwlagen hoog. Deze markeren de entrees naar
het gebied.

Binnen het gebied nieuwe Buitenplaatsen ligt een deel van de oude boomgaard van het landgoed. Het deel
van de boomgaard dat behoort tot het Rijksmonument blijft behouden. Incidentele bebouwing ten behoeve
van het beheer van de boomgaard is toegestaan. Ophogen is in verband met de bomen niet mogelijk.
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LEGENDA
maximale hoogten
goothoogte 3-5m, nokhoogte 8m
goothoogte 6-7m, nokhoogte 11m
bouwhoogte 12m
bouwhoogte 15m
bouwhoogte 25m

referentiebeelden rondom het fort
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5.2

Rondom het Fort

Dit gebied heeft de kans te proﬁteren van de ligging tegen het Fort aan. Hier kun je ontspannen wonen en
werken in een groene setting. Met uitzicht op het Fort waan je je terug in de tijd.
In dit deelgebied vinden transformaties plaats waardoor er mogelijkheden ontstaan die de relatie tussen de gebouwen en
de straat en met het Fort te verbeteren.

Algemene uitgangspunten
t Er is sprake van een afwisselende buurt waarbij de nabijheid van het Fort voelbaar is.
t Het Fort vormt een inspiratiebron voor de architectuur van nieuwe initiatieven (robuust, stoer, functioneel,
sculpturaal, eenvoudige volumes).
t Door de vele langzaam verkeersroutes rondom het Fort heeft het gebied een recreatief karakter.
t -PTTFCFCPVXJOHTUSVDUVVSNFUWFFMEPPS[JDIUFOSJDIUJOHIFU'PSU[PEBUIFU'PSUWBOVJUIFUHFCJFEFOWBOVJUEF
Plettenburgerbaan goed zichtbaar is.
t Het Archeologisch monument kasteel Wijnestein omvormen tot ontmoetings-/gebruiksplek.
t Voorkanten van ontwikkelingen naar het Fort, de Plettenburgerbaan en Structuurbaan.
t Bij toevoegen woningen een speelplek voor kinderen dicht bij huis toevoegen, aanvullend op de plek op het
Fort.
t Bestaande beplanting wordt gespaard

Uitgangspunten openbaar gebied
t Eenheid in het gebied versterken door afstemming van materialisatie en beplanting in het openbaar gebied.
t Parkeren voor bezoek mag in aangelegde parkeerhavens langs de straat, mits dit ten goede komt aan
vergroening op de kavels of een betere relatie tussen gebouw en straat tot stand brengt.
t Dubbelgebruik van parkeerplekken op eigen terrein (door bewoners en werknemers) wordt gestimuleerd. Dit
gebeurt altijd in samenspraak met de gemeente, waarbij er ook een doorkijk wordt gegeven naar de langere
termijn. De afspraken moeten formeel worden vastgelegd.
t Water zo direct mogelijk afvoeren naar de waterpartij rondom het Fort, of inﬁltreren in groene bermen.

Overgang openbaar-privé
t Rondom de losse bebouwing liggen tuinen. Aan de straatzijde altijd een voortuin/groene voorruimte van
minimaal 2 meter.
t Creëren samenhang in openbaar gebied door eenheid in erfafscheidingen en beplanting
t Erfafscheidingen zijn groen of gecombineerd met een hekwerk.
t Bij toepassen van hekwerken aansluiten op de sfeer van het Fort en het daar toegepaste hekwerk op de
brug naar het Fort.
t Typerend voor het gebied is de aanwezigheid van veel fruitbomen. Deze behouden en waar mogelijk
nieuwe soorten toevoegen.
t Veel natuurlijk groen, wilde bloemenbermen, aansluitend op reeds aanwezige soorten.
t Voordeuren op straatniveau (geen opgetilde begane grond vloer)

Bebouwing
t Bebouwing aan de Plettenburgerbaan robuust, dichter tegen het Fort; kleinschalig maar stoere en eenvoudige
volumes.
t Mix van woningtypen mogelijk: bij transformatie appartementen in robuuste volumes, nieuwbouw in de vorm
van laagbouw heeft een stoere en doelmatige sfeer die past bij de historische context van het fort.
t Materialen geïnspireerd door het Fort: rode of roodbruine baksteen met toevoegingen in onbehandeld of zwart
hout, of geheel houten volumes. Grijze keramische pannen.
t Metselwerk dat rijk gedetailleerd is, verschillende metselverbanden of een bijzondere steen in formaat of textuur.
t Duurzame materialen met een warme, natuurlijke uitstraling, die op een mooie manier verouderen.
t Entrees van woningen en andere functies moeten toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking

Bouwhoogte
t Dichtbij het fort is de bebouwing lager 6/7 m. en 11m. bouwhoogte en de korrel kleiner. Aan de
Plettenburgerbaan en Structuurbaan mag 15 meter hoog gebouwd worden.
t Aan het Plettenburg en aansluitend op het Plettenburg vrijstaande woonhuizen met kap, maximaal 1 laag met
kap, aansluitend op de bestaande bebouwing.
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LEGENDA
maximale hoogten
goothoogte 3-5m, nokhoogte 8m
goothoogte 6-7m, nokhoogte 11m
bouwhoogte 10m
bouwhoogte 12m
bouwhoogte 15m
bouwhoogte 25m

landgoed

hoogteaccent

randzone is onderdeel van
stads rijnhuizen

griend
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5.3

Aan de Watertuin

De Watertuin is het groene hart van het zuidelijk deel van Rijnhuizen. Het aangrenzende gebied (tussen de
Marconibaan en de Watertuin) heeft de kans uit te groeien tot een gevarieerd woon- en werkgebied met een
duurzame uitstraling en een hoge verblijfskwaliteit. De beleving van natuur en ecologie staan

centraal rondom de Watertuin.
Algemene uitgangspunten
t Een afwisselende buurt met gevarieerde bebouwing waar veel contact is met het groen en water uit de
omgeving.
t Bijzondere aandacht voor duurzaamheid en klimaatbestendig ontwerpen in deze buurt.
t De bebouwing heeft ten opzichte van andere deelgebieden een kleine korrel met afwisseling in rooilijn,
hoogte, kapvorm.
t De bebouwing is georiënteerd op de straat en het ruimtelijk raamwerk. Soms betekent dit dat een
gebouw een alzijdige uitstraling heeft. De bebouwing vormt de wanden van het openbaar gebied,
rooilijnen zijn evenwijdig aan de straat.
t Toevoegen van een speel- en/of ontmoetingsplek aan de Watertuin

Uitgangspunten openbaar gebied
t Maximaliseren van de bereikbaarheid van de oevers van de Watertuin door de aanleg van paadjes en het
maken van (verblijfs)plekken aan het water met bijvoorbeeld visvlonders.
t De openbare ruimte zoveel mogelijk richten op en verbinden met de Watertuin, liefst fysiek, minimaal
visueel.
t Versmallen van de rijbaan wanneer dat mogelijk is ten gunste van parkeren en een stoep.
t Met bomen of beplanting continuïteit brengen in het straatbeeld.
t Bij parkeren op eigen terrein: uit het zicht (bij voorkeur tussen de bebouwing, niet ervoor)
t Parkeren voor bezoek mag langs de straat, mits dit ten goede komt aan vergroening op de kavels of een
betere relatie tussen gebouw en straat tot stand brengt.
t Dubbelgebruik van parkeerplekken op eigen terrein (door bewoners en werknemers) wordt gestimuleerd.
Dit gebeurt altijd in samenspraak met de gemeente, waarbij er ook een doorkijk wordt gegeven naar de
langere termijn. De afspraken moeten formeel worden vastgelegd.
t Regenwater inﬁltreren en/of zichtbaar laten afstromen van naar de Watertuin, ruimte reserveren v voor
wadi’s.

Overgang openbaar-privé
t Veel aandacht voor de overgangszone tussen gebouw en buitenruimte; gevelopeningen, plasticiteit,
erkers, veranda. Een voortuin of een mee-ontworpen overgangszone die ook in de gevel is verbijzonderd.
t Bij transformatie van gebouwen optisch verkleinen van de afstand tussen straat en gebouw door het
uitlokken van gebruik van de tussenruimte (en parkeren verwijderen).
t Voordeuren op straatniveau (geen opgetilde begane grond vloer).
t Overgang privé gebied/tuin naar het water bij bouwinitiatieven mee ontwerpen en aanleggen. Creëren
van een uniform beeld met lage terrassen aan het water en een hoogte verschil in de tuin. Geen hoge
beschoeiingen.
t Aan de voor- en zijkanten van privé terreinen een groene erfscheiding, bij voorkeur een haag.

Bebouwing
t Een ontworpen en representatieve zijde aan de Watertuin.
t -JDIUF MVDIUJHFFOUSBOTQBSBOUFVJUTUSBMJOHWBOEFBSDIJUFDUVVS-JDIUFFOUSBOTQBSBOUFNBUFSJBMFO
toepassen: glas, staal, gele steen, wit gekeimd en natuurlijke materialen als (onbehandeld) hout.
t Transparante balkons aan de gevel, erkers, veranda’s en pergola’s.
t Duurzame materialen; groene gevels en/of groene daken, een dak met zonnepanelen eventueel in
combinatie met een groen dak.
t Mix in woningtypen mogelijk: appartementen en laagbouw.
t Entrees van woningen en andere functies moeten toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke
beperking
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referentiebeelden watertuin
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Bouwhoogte
t Hoogte aan Watertuin 10 à 12 meter. Een uitzondering is een hoogteaccent op de kop aan de Edisonbaan;
als oriëntatiepunt op de kruising van verschillende routes in het gebied en aansluitend op de grote maat
van de waterpartij. Hoogte maximaal 6 lagen.

Binnen het deelgebied de watertuin bevinden zich twee bijzondere deelgebieden; de griend en een deel van
landgoed Rijnhuizen. Onder voorwaarden kan hier gebouwd worden.

De griend
Op een deel van de griend kan op een bijzondere manier gewoond worden. Maximaal 10% van het bouwvlak
in het bestemmingsplan mag worden bebouwd met een goothoogte van maximaal 6/7 meter en een
nokhoogte van maximaal 11 meter. Een bijzondere manier van bouwen is noodzakelijk om het natte karakter
van het gebied te behouden bijvoorbeeld met wonen op palen of een veranda in plaats van een tuin. Het
patroon van het vroegere cope-landschap is de inspiratiebron voor de verkaveling; de herkenbaarheid van
het perceelsgewijze landschap in de vorm van het slotenpatroon en zichtlijnen is van belang.

Landgoed Rijnhuizen
%FTUSPPLUVTTFO-BBOFO8BUFSUVJOPQIFUUFSSFJOWBOMBOEHPFE3JKOIVJ[FO IPPSUSVJNUFMJKLFOGVODUJPOFFM
bij het landgoed, maar is geen onderdeel van het Rijksmonument. In deze zone kan gebouwd worden maar
door de ligging aan de laan kan de bebouwing formeler zijn dan die in de tuin. Ook is de landschappelijke
setting natter. Dit verschil moet bij de invulling zichtbaar zijn. De strook kan in zijn geheel worden
uitgegeven mits er voldoende ruimte en doorzicht bestaat tussen de bouwvolumes. De bouwhoogte is
beperkt, maximaal 6/7 meter goothoogte en een nokhoogte van maximaal 11 meter.
Aan de oostzijde van deze locatie bevindt zich de ecologische verbinding. Uitgangspunt is dat hiervoor
voldoende ruimte gerealiseerd wordt. Ter hoogte van deze zone zijn geen bebouwing, verharding of
parkeren toegestaan. De inrichting bestaat uit water en groen volgens ecologische principes.
*OQBTTJOHWBOEF[FCFCPVXJOHJTQBTTFOECJKEF-BOHF-BBOFOIFUEFGFOTJFMBOETDIBQ

referentiebeelden bijzonder wonen in de griend
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LEGENDA
maximale hoogten
goothoogte 3-5m, nokhoogte 8m
goothoogte 6-7m, nokhoogte 11m
bouwhoogte 12m
bouwhoogte 15m
bouwhoogte 25m

hoogteaccent

referentiebeelden stads rijnhuizen
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5.4

Stads Rijnhuizen

Voor het deelgebied Stads Rijnhuizen ontstaat de kans een gemengd gebied te maken met een meer stedelijke uitstraling.
Een mix van functies, nieuwe en bestaande, past hierbij. Bestaande kantoorgebouwen behouden hun functie of kunnen
transformeren naar wonen. De afmetingen van de kavels zijn ook geschikt voor het realiseren van bouwblokken met
appartementen en/of laagbouw. De orthogonale kavelstructuur verandert in een netwerk van straten en paden waaraan
het prettig wonen en werken is. De losse bebouwing aan de noordzijde van de Plettenburgerbaan gaat hier over in meer
aaneengesloten bebouwing waardoor de wijk Rijnhuizen naar buiten het gezicht krijgt van een aantrekkelijk woon en werk
milieu. In stads Rijnhuizen woon je met ﬁjne buren in een dynamische en creatieve omgeving.

Algemene uitgangspunten
t Bebouwing vormt de wanden van het openbaar gebied en draagt bij aan het maken van een straatwand. Er is sprake
van duidelijke rooilijnen, waarbij nieuwe bebouwing aan sluit op de rooilijnen van naastgelegen percelen.
t Binnen het stedelijk patroon toevoegen van 2 groene plekken voor spelen en ontmoeten. Eén daarvan ligt op de hoek
Plettenburgerbaan en Perkinsbaan. Voor de andere moet ruimte gemaakt worden op een zichtbare plek.

Uitgangspunten openbaar gebied
t Bij ontwikkelingen nieuwe routes toevoegen om tot een ﬁjnmaziger netwerk te komen.
t Parkeren op eigen terrein zoveel mogelijk uit het zicht. Bij parkeren achter, onder of tussen de gebouwen; cluster
inritten waar mogelijk.
t Parkeren voor bezoek mag langs de straat, mits dit ten goede komt aan vergroening op de kavels of een betere relatie
tussen gebouw en straat tot stand brengt.
t Dubbelgebruik van parkeerplekken op eigen terrein (door bewoners en werknemers) wordt gestimuleerd. Dit gebeurt
altijd in samenspraak met de gemeente, waarbij er ook een doorkijk wordt gegeven naar de langere termijn. De
afspraken moeten formeel worden vastgelegd.
t Wanneer er sprake is van half verdiepte parkeeroplossingen moet de overgang naar het maaiveld op een
aantrekkelijke en sociaal veilige manier worden opgelost zodat ontoegankelijke en gesloten bouwdelen niet in het
zicht komen. Te denken valt aan een landschappelijke inpassing met grondlichamen of een entree en verblijfruimte
aan de straat die hoort bij de woning op de eerste verdieping (‘rugzaktype’).
t De maximale hoogte van een dichte plint waarop zich een woning of buitenruimte bevindt is 80 cm, mits de begane
grond een aantrekkelijke uitstraling heeft.

Overgang openbaar-privé
t Bij transformatie van gebouwen optisch verkleinen van de afstand tussen straat en gebouw door het uitlokken van
gebruik van de tussenruimte (en parkeren verwijderen).
t Een goede relatie tussen gebouw en openbaar gebied, afwisseling en een menselijke maat en schaal in de plint.
Fijnmazigheid in de gevel, meerdere adressen, hybride zone en ﬂexibiliteit in programma: veelzijdig gebruik plint.
t Een hek of muurtje als erfscheiding, meeontworpen met de bebouwing.

Bebouwing
t Menging van functies stimuleren tussen gebouwen maar ook binnen gebouwen (plint en bovenbouw).
Mogelijkheden hiervoor openhouden door inbouwen van ﬂexibiliteit in plattegrond indeling en verdiepingshoogte.
t Stedelijke woningtypen en meer aaneengesloten bebouwing: appartementen en herenhuizen. Nieuwe bebouwing/
transformaties meer woonuitstraling geven.
t Relatief grote korrel van de bebouwing met binnen de bouwblokken sterke onderlinge samenhang. Daarbinnen zijn
individuele panden duidelijk herkenbaar door verschillen in kleur, architectuur, gevelindeling of bouwhoogte.
t Plastiek in de gevel waardoor variatie ontstaat en de menselijke maat aﬂeesbaar blijft. Gevels hebben een verticale
geleding. Bij transformatie het toevoegen van buitenruimten (en erkers of loggia’s) gebruiken om meer plastiek te
creëren in de gevel. Zo ook bij het toevoegen van entrees met luifels en nissen.
t Hoofdzakelijk baksteen oranjerood - bruinrood - antraciet grijs. Aandacht voor baksteen details en metselverbanden.
t Afwisseling in bouwhoogte.
t Stedelijke uitstraling: aandacht voor hoeken met een alzijdige uitstraling.
t Hoge ambitie in architectonische kwaliteit met name aan de Plettenburgerbaan.
t Entrees van woningen en andere functies moeten toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking

Bouwhoogte
t Bij sloop-nieuwbouw: een hoge plint (minimaal 3,5 meter) aan de Marconibaan en een aan de Fultonbaan oostzijde
(aan de Plettenburgerbaan).
t Bouwhoogte maximaal 15 meter, minimaal 10 meter Hoogteaccent tot 25 m. in de oksel van de Marconibaan Plettenburgerbaan, het hoekpunt Perkinsbaan-Plettenburgerbaan tot 22 m.
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LEGENDA
maximale hoogten
goothoogte 3-5m, nokhoogte 8m
goothoogte 6-7m, nokhoogte 11m
bouwhoogte 10m
bouwhoogte 12m
bouwhoogte 15m
bouwhoogte 25m

hoogteaccent

referentiebeelden Merwede Haven
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5.5

Merwede Haven

In het zuidelijkste stukje van het gebied Rijnhuizen ligt Merwede Haven. Een gebied dat de mogelijkheden heeft
zich te ontwikkelen als een compact klein-stedelijk woonmilieu rondom de bestaande haven en mogelijk nieuw te
graven haventjes. Hier kun je wonen met een bootje voor de deur, met het groen van de Watertuin, het Oeverpark
en de griend binnen handbereik en het stadshart op slechts 5 minuten ﬁetsafstand. Merwede Haven is een

levendig woonmileu met water voor de deur en de sfeer van een havenstadje.
Algemene uitgangspunten
t Het woonmilieu is te omschrijven als kleinstedelijk; de referentie is een levendig industrieel havenwoonmilieu in de sfeer van Nieuw Vreeswijk
t Merwede Haven vormt de beëindiging van de Watertuin, de natuurlijke en landschappelijke sfeer krijgt
hier een meer stedelijk karakter.
t De hele ontwikkeling vormt een nieuw, samenhangend stedenbouwkundig buurtje.
t Samenhang door architectonische eenheid in de bebouwing en materialisatie van het openbaar gebied
die de havensfeer versterkt.
t Bebouwing vormt (aaneengesloten) wanden aan de straat, verkaveling zoveel mogelijk met bouwblokken.

Uitgangspunten openbaar gebied
t Water en kades bepalen het beeld in deze bijzondere buurt. Groen vooral in achter- en zijtuinen en als
bomen in de straat. Richting de griend groener en landschappelijker
t Naast het bestaande water en de kades kunnen er haventjes en grachten worden toegevoegd. Deze
volgen de historische verkavelingsrichting.
t Smal en stenig openbaar gebied in de vorm van straten, hofjes en pleinen met enkele (grote) bomen als
blikvanger. Toepassen hoogwaardig en karakteristiek bestratingsmateriaal: gebakken klinker.
t Speelplek en ontmoetingsplek toevoegen in het gebied aansluitend, op de kleinstedelijke bedrijvigheid
rond de haven.
t Openbare plekken zoveel mogelijk in relatie met het water.
t Beperkt parkeren in de straat als langsparkeren verder in de blokken (al dan niet collectief).
t Dubbelgebruik van parkeerplekken op eigen terrein (door bewoners en werknemers) wordt gestimuleerd.
Dit gebeurt altijd in samenspraak met de gemeente, waarbij er ook een doorkijk wordt gegeven naar de
langere termijn. De afspraken moeten formeel worden vastgelegd.
t Hemelwater oppervlakkig en zichtbaar afvoeren naar het oppervlaktewater.

Overgang openbaar-privé
t Stedelijke overgangen openbaar-privé of een compacte voortuin waar een boom in past . Een
gevelstoepje van 80 cm tot 1,20 meter of een voortuin van 3 meter.
t Voordeuren op straatniveau (geen opgetilde begane grond vloer).

Bebouwing
t De buurt vormt een architectonische eenheid. Bij aftrap kiezen voor een kleurenpallet voor de bebouwing
met beperkte variatie. De eerste ontwikkeling is daarbij bepalend voor erop volgende ontwikkelingen.
t Een kleine korrel waarbij het individuele woonhuis herkenbaar is, bijvoorbeeld door een pandsgewijze
architectuur. Variatie in materiaal, rooilijn, hoogte en kap; maximaal variatie per woning, minimaal
variëren per 3 woningen. Bebouwing met een verticale geleding in de gevel. Of aansluiten bij het
bedrijvige en industriële karakter van de haven met meer robuuste bebouwing.
t Bebouwing op de grens van Merwede Haven en Watertuin heeft een groener openbaar gebied en groene
overgangen naar het water. Bebouwing kan losser, maar met eenzelfde architectuurbeeld.
t Een samenhangend ontwerp met variatie in woningtypen: rijwoningen, geschakelde woningenen
kleinschalige appartementengebouwen.
t Entrees van woningen en andere functies moeten toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke
beperking

Bouwhoogte
t Bouwhoogte; loopt op van 10-15 meter.
t Afwisseling van kapvormen.
t Hoogteaccent aan de voet van de brug over het Merwedekanaal.
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Waterstructuur
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6. Uitwerking raamwerk en openbare ruimte
In de gebiedsvisie zijn voor het openbaar gebied de belangrijkste onderdelen in het ruimtelijk raamwerk
benoemd: het fort en het landgoed, het oeverpark en de watertuin. Daarnaast is een stelsel van lanen
opgetekend en zijn suggesties gedaan voor de aanvulling van het auto- en langzaam verkeer netwerk. In
dit hoofdstuk wordt eerst speciﬁeker ingegaan op de wateropgave in het gebied. Vervolgens wordt verder
ingegaan op uitwerking van de onderdelen van het raamwerk. Ten slotte komt de hiërarchie van wegen in het
gebied aan de orde en de daarbij gewenste transformatie van proﬁelen. Er wordt per ingreep in het raamwerk
aangegeven welk deel gerealiseerd kan worden uit de gebiedsbijdrage en welke veranderingen alleen kunnen
plaatsvinden door en in nauw overleg met initiatiefnemers.

6.1

Wateropgave

De ambitie is een duurzaam watersysteem te creëren dat goed te onderhouden is en het water maximaal zichtbaar
en beleefbaar maakt.
In Rijnhuizen is veel open water aanwezig en er is slechts sporadisch sprake van wateroverlast.
Er is sprake van twee watersystemen. Het fort, de watertuin en het Merwedekanaal staan in verbinding met
elkaar en hebben hetzelfde peil. Op een aantal plekken zijn de watergangen met duikers verbonden. De
watergangen worden onderhouden door het waterschap waarbij het beheer vanaf het water plaats vindt.
Met name de bij de Watertuin is de huidige watergang op verschillende plekken te smal waardoor onderhoud
lastig is. Ondanks beschoeiingen is er plaatselijke veel riet en beplanting die de doorstroming belemmert. Het
water langs het Plettenburg en watergangen ter plekke van de buitenplaatsen, het archeologisch monument
en tussen Marconibaan en Plettenburgerbaan heeft een ander peilniveau. Onderzocht moet worden of de
lange duiker die de sloot van het Plettenburg verbindt met het Fort kan worden vervangen door een open
waterverbinding. De kruising Perkingsbaan / Plettenburgerbaan is een van de laagste punten in de wijk. Door
hier open water toe te voegen wordt overlast bij piekbuien voorkomen.
In het gebied ligt een gescheiden rioolstelsel. Gezien de hoeveelheid open water zijn er in het gebied kansen
om, meer dan nu het geval is, water niet naar het riool maar direct op het open water te lozen. Ook is er
veel groen aanwezig waar water kan inﬁltreren. De ambitie bij de herinrichting van het openbaar gebied is
bovengronds afstromen te stimuleren. Dat betekent het hol aanleggen van wegen met een hoge band en een
afschot richting het water. Zo kan regenwater snel afgevoerd worden naar open water. In diverse groenstroken
kan ruimte worden gereserveerd voor een wadi, mits dit samen gaat met behoud van bestaande bomen
en behoud van het beeld van cultuurhistorisch waardevolle lijnen. Bij wegen gelegen aan groen, wordt bij
herinrichting de bestaande band vervangen door een lage band. Toevoegen van water maakt onderdeel uit
van een integrale planvorming bij transformaties en initiatieven. Daarnaast wordt voor de ﬁnanciering van
ingrepen gezocht naar subsidies in het kader van het klimaatbestendig maken van de wijk.
De Watertuin wordt, als onderdeel van het raamwerk, een beeldbepalend element in Rijnhuizen. Daarbij wordt
meer openheid gecreëerd, breder water en aan de oostzijde beter toegankelijke oevers, met een recreatieve
betekenis. Hetzelfde geldt voor het water van het Merwedekanaal en de watergangen op de buitenplaatsen:
meer openheid draagt bij aan een beter recreatief gebruik. Ook kan water worden toegevoegd. Aan
de zuidzijde van Rijnhuizen kan bijvoorbeeld naast de bestaande jachthaven en binnen het bestaande
middeleeuwse slotenpatroon, water worden toegevoegd ten behoeve van een gewenst woonmilieu.
Ecologische verbindingszone
Dwars door het gebied Rijnhuizen en langs de Watertuin loopt de lokale ecologische verbinding (EV). De EV
vormt een belangrijke schakel tussen de gebieden met de functie natuur (kerngebieden) in de gemeente
Nieuwegein en daarbuiten. Het doel van de EV is om op termijn een soortenrijk aaneengesloten gebied te
realiseren met groen en water van goede kwaliteit. Zo draagt het bij aan het ontstaan en behouden van
biodiversiteit in Nieuwegein.
In Rijnhuizen verbindt de EV de gebieden met de functie natuur (kerngebieden) met elkaar: de grienden in het
[VJEFO OBBTUEFCFHSBBGQMBBUTFOIFULBTUFFMQBSL#VJUFO3JKOIVJ[FOMPPQUEF&7WFSEFSWJBEF-BOHFMBBO JO
Merwestein) en de oevers van het Amsterdam Rijnkanaal.
De ecologische verbinding is vastgelegd in het Groenstructuurplan. In het Groenstructuurplan is beschreven
welk beeld, welke uitstraling gewenst is bij de verschillende onderdelen van deze groenstructuur:
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Groenstructuur
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De EV bestaat in principe uit een combinatie van water, natuurvriendelijke , kruidenrijk grasland en
streekeigen heesters en bomen. De EV kan gebruikt worden voor extensieve tot matig intensieve recreatie.
De inrichting draagt bij aan dit karakter, bijvoorbeeld door een gering aantal (onverharde) paden.
Het beheer is extensief en afgestemd op de aanwezige en gewenste (beschermde) ﬂora en fauna en waar
van toepassing op de cultuurhistorische beheervorm. Bomen worden niet opgekroond, dood hout blijft
staan of liggen, tenzij dit i.v.m. toegankelijkheid en veiligheid niet mogelijk is.
)FUHFEFFMUFWBOEF&7EBUHFMFHFOJTUVTTFO-BOEHPFE3JKOIVJ[FOFOEF(SJFOE[BMXPSEFOBBOHFMFHE
met de gebiedsbijdrage. Voor het overige gedeelte geldt dat waar de EV nog niet (volwaardig) aanwezig is,
we deze tot stand brengen door werk met werk te maken (meeliften op ruimtelijke initiatieven) en/of door
aanpassingen in het beheer

6.2

Uitwerking hoofd groenstructuur

Het nieuwe groene raamwerk, zoals geschetst in de gebiedsvisie (de ambitie), heeft tot doel om de kwaliteit,
functionaliteit en gebruikswaarde te verbeteren. Met name het toegankelijk maken van het Merwedekanaal,
het beter zichtbaar maken van de watertuin en het open(baar) maken van de laan tussen het landgoed en
de griend, levert winst op. De manier waarop dit concreet vorm kan krijgen wordt in het eerste deel van dit
hoofdstuk beschreven.
Voor de verschillende gebieden staat hieronder eerst de ambitie uit de gebiedsvisie benoemd. Daarna welke
ingrepen gewenst zijn of wat het eindbeeld zou moeten zijn en aan welke randvoorwaarden die zou moeten
voldoen. Tenslotte wordt aangegeven hoe het gerealiseerd zou moeten worden. Door de verschillende
gebieden te verbinden, wordt de groenstructuur als geheel versterkt.

Fortpark
De ambitie is om het Fort beter zichtbaar te maken vanuit de straten rondom het gebied. Zowel het Fortpark als
een oost-west zichtlijn over het terrein van het Fort zelf. De ambitie is daarnaast om het Fort beter bruikbaar te
maken door wandelroutes op het Fort te verbinden met wandelroutes in de omgeving en een nieuwe wandelbrug
te realiseren. Rond het Fort moet zo autoluw mogelijk worden, zodat ruim baan ontstaat voor ﬁetsers en
voetgangers.
Eindbeeld
t Door de realisatie van de Kasteellaan aan de noordzijde is het mogelijk Rond het Fort autoluw te maken
en alleen bereikbaar voor calamiteiten en bestemmingsverkeer.
t Het terrein van het Fort is ingericht als plek om te spelen en ontmoeten, aansluitend op het karakter
van het Fort. Dit vindt plaats met respect voor dit RIjksmonument dat onderdeel van het UNESCO
werelderfgoed. De Monumentale waarden van het fort moeten behouden en indien mogelijk versterkt
worden.
t Er ligt een aantal routes met bruggen, waaronder één richting de Newtonbaan, De aldaar aanwezige
parkeerplaatsen worden gebruikt voor recreanten.
Voor de herinrichting van het Fort tot speel- en ontmoetingsplek (inclusief routes en een brug) is de
planvorming in gang gezet. Deze wordt deels betaald uit de gebiedsbijdrage. De aanleg van de Kasteellaan
(eveneens betaald uit gebiedsbijdrage) en daarmee afwaarderen van Rond het Fort, zal op termijn
plaatsvinden, als de transformatie van de hockeyvelden tot woongebied aan de orde is.

Oeverpark
De ambitie is om het groene karakter langs het Merwedekanaal zoveel mogelijk toegankelijk te maken door het
creëren van een doorgaande route voor wandelaars. Het groene karakter wordt in stand gehouden en versterkt.
De relatie met de overzijde (Jutphaas) wordt versterkt door het realiseren van doorzichten en (verblijfs)plekken aan
het water. De doorgaande groene zone langs het kanaal wordt park.
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Oeverpark en maatvoering

14: Voetpad
herinrichting 3
Transformatie ﬁetspad naar
voetpad: 250 meter

15: Autoweg
nieuw 3
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fort
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Herinrichting fort

Oeverpark huidige situatie met
weinig tot geen doorzicht
7: Duiker
voetpad 1
voetgangersbrug/duiker

10: Autoweg
herinrichting 1
330 meter
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3
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Oeverpark wensbeeld

537 meter totaal
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3
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880 meter totaal

16: Planten
bomen 3
Bomen bijplanten
waar deze ontbreken
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Ingrepen openbare ruimte Rijnhuizen
mei 2016

Fasering:
Fase 1
Fase 2
Fase 3

ingrepen te betalen uit gebiedsbijdrage
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Eindbeeld
t Het park is een aaneengesloten zone van minimaal 20 meter breed met een groene inrichting.
t Van noord tot zuid loopt een doorgaande, 2 meter brede wandelroute door het park. In principe binnen
de 20 meter zone, dus met een minimale omloopbeweging als gevolg van een watergang (haventje) een
bijzonder programma aan het water, of ten gevolge van de kasteeltuin van landgoed Rijnhuizen. Met
de eigenaar van kasteel Rijnhuizen wordt onderzocht of een wandelroute door de kasteeltuin overdag
toegankelijk gemaakt kan worden.
t De route is aangesloten op een nieuwe brug over het Merwedekanaal.
t De onderbeplanting is grotendeels weggehaald, bomen zijn deels opgekroond. Vanuit het park is het
water en de overzijde zichtbaar.
t In het park is de sfeer van de aangelegen buitenplaats voelbaar. Inrichtingselementen komen voort uit
de buitenplaats (in karakter en beplantingstypologie) en bebouwing is door het Oeverpark zichtbaar.
Het Oeverpark staat dus nergens op zichzelf maar zoekt relaties met de buitenplaatsen waardoor iedere
buitenplaats een eigen gezicht heeft aan het Merwedekanaal. De route zorgt voor het continue karakter.
(om dit te bereiken moet afstemming plaatsvinden ten behoeve van de route.)
t De boomgaard en de griend zijn onderdeel van het Oeverpark en als zodanig herkenbaar. De
cultuurhistorische waarde hiervan blijft zichtbaar door behoud van de beplanting.
t Enkel ten behoeve van een publieksfunctie is incidentele bebouwing in het Oeverpark denkbaar.
Aangetoond moet worden dat de bebouwing de kwaliteit van het park ten goede komt. Daarnaast is
overleg met het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat nodig.
t Er is sprake van een zachte overgang tussen Oeverpark en de nieuwe bebouwing van de buitenplaats.
Bebouwing heeft hier een representatieve zijde en is niet aaneengesloten maar biedt ruimte voor
relaties tussen het Oeverpark en de openbare ruimte van de buitenplaats. Er loopt geen autoverbinding
in de lengterichting door of langs het Oeverpark en er wordt niet geparkeerd aan het park.
De realisatie van het Oeverpark gaat gelijk op met de ontwikkeling/transformatie van de aangelegen
terreinen tot (vernieuwde) buitenplaats. De aanleg van de langzaamverkeersroute en een brug worden
geﬁnancierd uit de gebiedsbijdrage. De groeninrichting en de positie van de route maken onderdeel uit
van aangelegen transformatie en moet voldoen aan bovenstaande randvoorwaarden. Het ontwerp wordt
door de intervisor beoordeeld op kwaliteit en samenhang. Het is mogelijk dat op basis van naastgelegen
ontwikkelingen de positie van het pad al vast ligt.

Landgoed Rijnhuizen
Een deel van het grote landgoed Rijnhuizen is momenteel Rijksmonument. Het monumentale complex
bestaat uit het kasteel en bijgebouwen, de kasteeltuin met toegangshek, oprijlaan, en de boomgaard langs
het Merwedekanaal.
De ambitie is het behouden of versterken van de monumentale gebouwen, de compositie/natuurwaarde van het
landgoed en het versterken van de relatie tussen de boomgaard en het landgoed Rijnhuizen. De Lange Laan kan
Rond het Fort met de griend verbinden. De ambitie is van de Lange Laan een openbare ﬁetsverbinding te maken.
Daarnaast om de wandelroute langs het Merwedekanaal te verbinden met toekomstige wandelroutes aan de
noord- en zuidzijde én deze route toegankelijk te maken voor bezoekers. Onderzocht wordt of er bij de eigenaar
draagvlak is voor het overdag open stellen van zijn terrein.
Eindbeeld
t Op het terrein kan in een lage dichtheid nieuwbouw gerealiseerd, met een nadruk op exclusief en
extensief wonen.
t )FUUFSSFJOJTBVUPMVX1BSLFSFOXPSEU[PSHWVMEJHJOHFQBTUFOJTOJFU[JDIUCBBSWBOBGEF-BOHF-BBOPG
het Fortpark.
t De bebouwing en de stedenbouwkundige opzet sluit goed aan op de historische setting en het karakter
van de tuin in Engelse landschapsstijl.
t Het deel van de boomgaard moet zoveel mogelijk ongemoeid gelaten worden.
t Op het landgoed of in het landhuis kunnen recreatieve programma’s worden toegevoegd. De
programma’s sluiten aan op de historische en landschappelijke context.
t )FUUFSSFJOJTUPFHBOLFMJKLFOEF-BOHF-BBOJTFFOPQFOCBSFSPVUFWPPSMBOH[BBNWFSLFFS
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Lange laan, ecologische vebinding en watertuin: maatvoering

-BOEHPFE

Griend
Watertuin
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Nieuwe bebouwing op het landgoed moet daarnaast voldoen aan dezelfde randvoorwaarden als benoemd
staan bij het deelgebied buitenplaatsen (H5.1). De bebouwing in de tuin en aan de laan (en in de Watertuin)
kunnen van elkaar verschillen. Recreatieve programma’s worden alleen toegestaan als zij de recreatieve
waarde van het gebied ondersteunen en het past binnen de historische, landschappelijke en technische
mogelijkheden.

De Watertuin
De ambitie is om het waterrijke karakter te behouden, de beleving te versterken en de doorstroming te verbeteren.
Het water heeft een belangrijke rol in de waterhuishouding van het gebied; verzamelen en buﬀeren van (regen)
water. De ambitie is om de Watertuin tevens in te richten tot een ecologische verbinding tussen het fort en de
griend.
Eindbeeld
t De watergang heeft overal minimaal 3 meter open water.
t Er wordt naar gestereefd oevers minimaal 1:5 te maken. Voor de zijde van de ecologische zone is het
minimaal 1:5, andere oevers zijn minimaal 1:3.
t Oevers zijn toegankelijk mits dit te combineren is met de de ecologische waarde
t -BOHTEFXFTU[JKEFWBOEFXBUFSHBOHMJHUFFOOBUVVSWSJFOEFMJKLFPFWFS OBBTUEF-BOHFMBBO %F[F
oever bestaat uit een laagte, opgaande beplanting én bomen. Een plasberm van 3 meter en een zone
van minimaal 7 meter voor beplanting en bomen.
t De privé-oevers aan de oostzijde worden zo vormgegeven dat de ligging aan water wordt benut (zie ook
hoofdstuk 5.4),
t Aan de oostzijde vindt recreatief medegebruik plaats en er is openheid tussen water en aangrenzend
gebied; wandelen, spelen en ontmoeten. De waterrand bestaat uit een lage beschoeiing met op diverse
plekken ruimte om aan het water te verblijven en het water te beleven.
t Parkeren en ontsluiting vindt plaats buiten de Watertuin. Daar waar parkeren noodzakelijk is gebeurt dit
zoveel mogelijk uit het zicht.
t Direct aan het water staat losse bebouwing of vrijstaande volumes, zodat doorzicht van de oost- naar de
westzijde behouden is, waardoor het water en groen zichtbaar zijn.
t De bebouwing aan de Watertuin proﬁteert van uitzicht: terrassen, grote vensters, veranda etc.
In de Watertuin zijn twee bijzondere plekken waar gebouwd kan worden. Voor deze plekken gelden
aanvullende ambities en randvoorwaarden:

De griend
De ambitie is om het dichtgegroeid historisch landschap in de griend (de middeleeuwse ontginningssloten)
weer zichtbaar te maken. Doel is openheid aan de randen van het griendbosje te creëren, zodat de structuur
van het bosje als perceelsgewijs bos te midden van graslanden beleefbaar wordt. Op een deel van de griend
kan zeer beperkt en op een bijzondere manier gewoond worden.

-BOEHPFE3JKOIVJ[FO
%FTUSPPLUVTTFO-BBOFO8BUFSUVJOPQIFUUFSSFJOWBOMBOEHPFE3JKOIVJ[FO IPPSUSVJNUFMJKLFOGVODUJPOFFM
bij het landgoed, maar is geen onderdeel van het Rijksmonument. Ook is de landschappelijke setting natter.
De ambitie is dit in de invulling tot uiting te laten komen.
De realisatie van de oostzijde van de Watertuin gaat gelijk op met de ontwikkeling/transformatie van de
aangelegen terreinen, die moeten voldoen aan bovenstaande randvoorwaarden. Voorstellen worden door
de intervisor beoordeeld op kwaliteit en samenhang. De aanleg van de ecologische verbindingszone wordt
geﬁnancierd uit de gebiedsbijdrage en is onafhankelijk van particuliere initiatieven.
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Langzaamverkeer
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6.3

Uitwerking verkeersstructuur en proﬁelen

De bereikbaarheid van het gebied Rijnhuizen is goed. De verkeerstructuur kent momenteel echter weinig
hiërarchie en de naamgeving van straten is niet altijd even logisch (met name bij Perkinsbaan/Marconibaan
en Edisonbaan). Veel wegen hebben een vrij stenig karakter, ondanks de aanwezigheid van veel groen in
het gebied. Het openbaar gebied heeft de uitstraling van een werkgebied (brede straten van 6 meter breed
maar zonder parkeren), waardoor de menselijke maat ontbreekt. Door de grote hoeveelheden inritten en
parkeerplaatsen tussen de gebouwen en de straat is er van de groenstrook in de lengterichting van de straat
weinig overgebleven. Mede daardoor is er plaatselijk sprake van foutief gebruik en overlast.
Binnen de huidige wegenstructuur kan de verkeerstructuur versterkt worden, waardoor een aantrekkelijker
beeld ontstaat. Door hiërarchie aan te brengen en ontbrekende schakels toe te voegen, wordt de
verkeersstructuur, zowel voor langzaam- als voor autoverkeer leesbaar. Uitgangspunt daarbij is het creëren
van een aantrekkelijk, verkeersveilig en sociaalveilig openbaar gebied, zodat Rijnhuizen kan transformeren
van een werkgebied naar een gemengd woon- en werkgebied. Voor het langzaamverkeer gaat het met
name om het aanvullen van het netwerk en het creëren van betere ﬁetsvoorzieningen in bestaande
straten. Het doel bij een herinrichting van straten en wegen is het reduceren van de snelheid, zonder dat
de bereikbaarheid van zittende bedrijven wordt verslechterd. Een herinrichting moet bijdragen aan het
creëren van goede parkeeroplossingen voor zowel woningen als bedrijven en aan een klimaat bestendige
wijk. Door het veranderen van het proﬁel naar een meer menselijke maat, met bovendien meer voordeuren
(van woningen en bedrijven), langsparkeerplaatsen en bomen, ontstaan straten die minder uitdagen tot
te hard rijden, meer uitnodigen tot verblijf en prettiger zijn voor voetgangers. Doordat voordeuren via
trottoirs te bereiken zijn en er vanuit de bebouwing voldoende contact is met de openbare ruimte, draagt de
bebouwing bij aan de levendigheid en de sociale veiligheid op straat.
Voor de verschillende straten in het gebied zijn proﬁelen opgetekend en inrichtingsprincipes geschetst. De
straten met een bestemmingsfunctie moeten beter aansluiten op de menselijke maat en schaal (versmallen)
en het gevoel van een woon-werkstraat creëren. Deze inrichtingsprincipes doen uitspraken over de
manier waarop bebouwing aan de straten gelegen is; rooilijnen, oriëntatie en entrees, de inrichting van de
tussenruimte tussen gebouw en openbaar gebied en de gevelindeling.
De ambitie voor de ontsluitingsstructuur is een helder, herkenbaar en veilig netwerk. Het verbeteren van de
verbindingen met Jutphaas en het realiseren van hoogwaardige wijkentrees. Door het aanvullen van het netwerk
wordt de bereikbaarheid verbeterd. De voorstellen passen binnen de uitgangspunten van het GMP+.

Fiets
Een belangrijke regionale hoofdﬁetsroute, die van noord naar zuid Nieuwegein doorsnijdt, loopt via
de Herenstraat aan de overzijde van het Merwedekanaal. Over de brug en langs het fort, eveneens een
regionale hoofdﬁetsroute, wordt deze verbonden met de route langs de Plettenburgerbaan. De noordzijde
van Rijnhuizen is daarmee voor de ﬁets uitstekend bereikbaar. De belangrijkste ﬁetsroutes in het gebied zijn
die naar het Oosterlichtcollege via de Edisonbaan en de route Plettenburg-Marconibaan als onderdeel van
het stedelijk hoofdnetwerk. Richting het oosten, over de Nieuwe Heemsteedsebrug naar kasteel Heemstede
en richting Houten en richting het zuiden, via de Plettenburgerbaan naar het stadshart, zijn de routes weinig
aantrekkelijk en/of ontbreken er schakels in het netwerk. Ook is de westzijde van Rijnhuizen momenteel niet
bereikbaar als gevolg van grote private eigendommen.
De transformatie van het gebied Rijnhuizen schept echter kansen hierin verbeteringen aan te brengen en
ontbrekende ﬁets- en wandelroutes aan te vullen. Door routes te koppelen aan de ruimtelijke dragers van
het raamwerk, krijgen zij daarnaast een beter herkenbaar en onderscheidend karakter. Het toevoegen van
EFöFUTSPVUFJOOPPSE[VJESJDIUJOHWJBEF-BOHF-BBOJTFFOCFMBOHSJKLTUFPOEFSEFFMIJFSWBO)JFSEPPSXPSEU
de laan onderdeel van het netwerk, wordt het westelijke deel voor ﬁetsers ontsloten en krijgen scholieren
FFOIFSLFOCBSFFOWFJMJHFSPVUFOBBSTDIPPM%FLSVJTJOHWBOEF-BOHF-BBONFUEFCVVSUPOUTMVJUJOHWPSNU
daarbij een cruciaal detail, waarbij het wenselijk is de ﬁetsroute voorrang te geven. Een tweede brug over
het Merwedekanaal is noodzakelijk om het gebied beter te verankeren in zijn omgeving en voorzieningen
CFSFJLCBBSUFNBLFO%BBSNFFXPSEFOPPLEFWPPS[JFOJOHFOWBO+VUQIBBTFOEFCJOOFOTUBEWPPSEFIFMF
wijk beter toegankelijk. De brug moet op een logische plek in het nieuwe netwerk van Rijnhuizen en in
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Autoverkeersstructuur

woon/werk straten
erf (plettenburg) en auto te gast
gebiedsontsluitingsweg
erfsontsluitingsweg
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IFUOFUXFSLWBO+VUQIBBTQBTTFO OBNFMJKLJOIFUWFSMFOHEFWBOEF7SFEFCFTUMBBO)FUSFBMJTFSFOWBOFFO
aantrekkelijke ﬁetsroute vanaf de nieuwe ﬁetsbrug richting de Edisonbaan/Perkinsbaan is randvoorwaarde
bij het ontwikkelen van de nieuwe buitenplaatsen. Een derde belangrijk onderdeel voor het verbeten van
het regionaal hoofdnetwerk is het oversteekbaar maken van de Plettenburgerbaan ter hoogte van de
Malapertweg. Dit kan samengaan met het beter bereikbaar en herkenbaar maken van de het Archeologisch
monument kasteel Wijnestein. Tenslotte is het maken van een aansluiting van de Wattbaan op de route rond
het fort / de regionale hoofdﬁetsroute, een belangrijke aanvulling op het netwerk.
Voetgangersroutes worden verbeterd door het creëren van doorgaande trottoirs van minimaal 1,80 langs
PQ[JKONJOTUÏÏO[JKEFWBOBMMFFSGUPFHBOHTXFHFO-BOHTTUSBUFOXBBSBBOHFXPPOEFOHFXFSLUXPSEU 
zijn entrees altijd via een trottoir te bereiken. Tegelijkertijd met de aanleg van nieuwe speelplekken
moet vormgegven worden aan veilige routes naar de speelplek toe. Het netwerk voor voetgangers wordt
BBOHFWVMENFUEFBBOMFHWBOFFOSPVUFEPPSIFU0FWFSQBSL SPVUFTUVTTFOIFU0FWFSQBSLFOEF-BOHF-BBO
en met routes over het Ford.
Het toevoegen en aanvullen van routes wordt steeds gekoppeld aan initiatieven en ontwikkelingen in het
HFCJFE7PPSEFWPMHFOEFPOEFSEFMFOEF-BOHF-BBO EFSPVUFEPPSIFU0FWFSQBSL FFOOJFVXFCSVHPWFS
het Merwedekanaal, een duiker ter plaatse van de watertuin en routes op het Fort, is geld gereserveerd uit de
gebiedsbijdrage.

Wegcategorisering
De leesbaarheid van wegenstructuur verbetert door het aanbrengen van hiërarchie. Voor de doorgaande
wegen ontstaat helderheid en herkenbaarheid. Voor de overige wegen ontstaat meer vrijheid in het
veranderen van proﬁelen en toevoegen van parkeren.
De hiërarchie bestaat uit 4 niveaus, die hierna verder beschreven worden.
1. Het hoogste niveau is de gebiedsontsluitingsweg, die aansluit op de Plettenburgerbaan.
2. De erftoegangsweg vormt een centrale ring door Rijnhuizen.
3. Het laagste niveau wordt gevormd door de woon/werk straten, die vrijwel allemaal uitkomen op de
erftoegangsweg.
4. Uitzondering op bovenstaande zijn het bestaande woonerf het Plettenburg en de autoluwe weg Rond ‘t
Fort (alleen bestemmingsverkeer).

Gebiedsontsluitingweg
De Marconi-/Perkinsbaan is herkenbaar als primaire wijkontsluiting. Deze heeft een breed, groen proﬁel
met aan weerszijden forse bomen. Hier geldt een snelheidsregime van 50 km per uur. De rijbaan is 7 meter
breed en ten opzichte van de andere straten is hier een onderscheidend verhardingstype (asfalt) toegepast.
Op de Perkinsbaan rijdt een bus. Met zijn brede groenstroken en beperkt aantal uitritten en entrees heeft
deze straat overduidelijk een doorstroomfunctie. Mede om die reden wordt er niet geparkeerd langs deze
primaire wijkontsluiting.
Met het transformeren van de Perkinsbaan naar een ‘Perkinslaan’ kan het naast een belangrijke
verkeerskundige functie ook een ruimtelijke rol spelen en een mooie en representatieve entree worden
van Rijnhuizen. Door het verplaatsen van het trottoir naar de kavelgrens moeten bij transformatie meer
voordeuren en entrees aan deze zijde worden gerealiseerd. Zo wordt de levendigheid verhoogd. In de
plinten, die bij nieuwbouw minimaal 3,5 meter hoog moeten zijn, kunnen bijzondere programma’s, nu of in
de toekomst, een plek krijgen die goed zichtbaar liggen in de wijk. In de brede groene bermen staan aan de
oostzijde veel bomen. Aan de westzijde staan incidenteel bomen. De groene bermen kunnen een belangrijke
rol gaan spelen in het klimaat bestendig maken van de wijk. Aan de zijde waar weinig bomen staan wordt
ruimte gereserveerd voor een wadi. Door het verlagen van de band aan deze zijde kan water van de straat
afstromen naar de wadi. In de wadi worden enkele bomen toegevoegd (passend bij een wadi-inrichting) om
het groene beeld dat hoort bij de Perkinslaan/Marconilaan meer continuïteit te geven.
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trottoir 2

wadi 13

rijweg 7

groen 10

trottoir 2

Gebiedsontsluiting: Marconibaan/Perkinsbaan
tijdelijk aanbrengen van ﬁetsstroken (op termijn deﬁnitieve ﬁetsvoorziening), wadi, trottoir langs de bebouwing

tuin 3

groen 3

tuin 3

trottoir 2

rijweg 5,5

afmeting 34 m. totaal

afmeting 28 m. totaal

Erfontsluiting: versmallen proﬁel, meer contact met de straat, goot
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plein 11

trottoir 6

rijweg 5,5

groen 4

trottoir 2

afmeting 16 m. totaal

Op de Perkinsbaan/Marconibaan rijden veel ﬁetsers, met name scholieren. Ter plaatse van de kruising met
de Plettenburgerbaan is er voor een kort deel sprake van een vrijliggend ﬁetspad, daarna ﬁetsen zij op de rijbaan. De uitstraling van de weg en de breedte sluiten niet aan op een verkeersveilige situatie voor ﬁetsers. In
de toekomst wordt bovendien meer ﬁetsverkeer verwacht vanwege de nieuwe ﬁetsbrug en de ontwikkeling
van de meander. Als tijdelijke maatregel, voor de korte termijn, zal middels het aangeven van ﬁetssuggestiestroken de rijbaan optisch worden versmald en worden automobilisten attent gemaakt op ﬁetsers. Wanneer
er op termijn budget is voor een herinrichting van de gehele straat, zal voor de ﬁetser een duurzaam veilige
inrichting worden gerealiseerd met vrijliggende of aanliggende, afgescheiden ﬁetspaden.
Het aanvullen van de bomen wordt geﬁnancierd uit de gebiedsbijdrage. Het verplaatsen van het trottoir wordt
gekoppeld aan initiatieven rondom de Perkinsbaan en zal gefaseerd plaatsvinden. Hoe het inrichten van de wadi
en het verlagen van de band, en het aanleggen van de ﬁetssuggestiestroken kan worden geﬁnancierd moet nader
worden uitgezocht. Wellicht zijn subsidies in het kader van het klimaatbestendig maken van de wijk mogelijk.

Erfonsluiting
Binnen Rijnhuizen wordt een ring geïntroduceerd die op twee plekken aantakt op Marconibaan/Perkinsbaan.
Op deze ring is de snelheid 30 km/u. Deze doorgaande verbinding wordt gerealiseerd door een deel van de
&EJTPOCBBOFOEF%JFTFMCBBOWJBEFXFTU[JKEFWBOEF8BUFSUVJO MBOHTEF-BOHF-BBO NFUFMLBBSUFWFSCJOden. Via deze verbinding worden de nieuwe (woon)gebieden langs het Merwedekanaal bereikbaar gemaakt.
Voor dit deel van Rijnhuizen wordt deze nieuwe verbinding samen met de Edisonbaan en de Dieselbaan een
herkenbare buurtontsluitingsweg.
Voor deze weg wordt een proﬁel voorgesteld dat lijkt op het huidige proﬁel maar met een smallere rijbaan
van 5,5 meter. Een breedte die beter aansluit bij een gemengd woongebied maar voldoende ruimte biedt
voor vrachtverkeer en de vuilniswagen. Er komt meer ruimte voor de voetganger door een verhoogd
doorgaand trottoir (minimaal 1,80) aan minimaal 1 zijde van de straat te maken en bij woningbouw altijd
een trottoir. Randvoorwaarde is daarnaast dat er entrees en voortuinen komen aan de straat, waardoor de
bebouwing en het erf een vriendelijker uitstraling krijgt. Ook moet er meer continuïteit in de groenstrook
komen door het beperken van het aantal doorsnijdingen (inritten) en een eenduidige inrichting met eenheid
in beplantingstypologie. Hiervoor kan worden gekozen voor een sterke, herkenbare laanboom, die niet al
te groot wordt en lage beplanting met een kleurrijke bloem of met vruchten. De groenstrook is minimaal
2 meter breed en bomen in de groenstrook vormen een laan die deel uit maakt van het lanenstelsel van
3JKOIVJ[FO*OIFUUSPUUPJSTUBBUJODJEFOUFFMFFOCPPN%BBSXBBSEFFSGPOUTMVJUJOHMBOHTEF-BOHF-BBOLPNU
verandert het proﬁel. De rijbaan is continu, net als de enkelzijdige stoep, maar de groenstrook maakt plaats
voor de laan met het ﬁetspad (zie proﬁel pagina 40).
De verharding van de rijbaan bestaat uit elementen verharding. Momenteel stroomt regenwater bij
piekbelastingen over de verharding in de richting van het laagste punt. Bij een herinrichting van de straat zal
middenin de rijbaan een goot worden aangelegd. Ook bij kleine regenbuien kan het water zo snel mogelijk
via de rijbaan worden afgevoerd in de richting van de Watertuin. De goot wordt een onderscheidend
element die alleen in de buurtstraat wordt toegepast en bijdraagt aan de herkenbaarheid van de buurtstraat
binnen het netwerk.
Nieuwe bebouwing komt (letterlijk of ﬁguurlijk door het wegnemen van barrières) dichter op de weg
waardoor er een betere relatie komt tussen bebouwing en openbaar gebied. Dit draagt bij aan de
levendigheid en de sociale controle op straat. Daarnaast draagt dit bij aan de herkenbaarheid van de aard
en het snelheidsregiem op deze weg. Voortuinen, groene erfscheidingen en incidentele bomen in de stoep
dragen bij aan een vriendelijke uitstraling.
De herinrichting van de Edisonbaan/Dieselbaan en de aanleg van het nieuwe deel van de buurtontsluiting langs
de Lange Laan worden geﬁnancierd uit de gebiedsbijdrage. Het noordelijk deel in fase 1, aansluitend op de reeds
lopende initiatieven. Het zuidelijk deel op termijn aansluitend op initiatieven in aanliggende deelgebieden. Een
kostenraming en toetsing aan het budget moet nog plaatsvinden.
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verschillende parkeeroplossingen in overleg met betrokken partijen

Aandachtspunten transformatie
proﬁel woon/werkstraat
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t

maximaal aan 1 zijde parkeren

t

parkeren aan de zijde van de woningen

t

geen parkeren aan een groene zijde

t

bomen aan de zijde zonder kabels en leidingen

t

parkeren aan de schaduwzijde

t

een parkeerstrook eindigt altijd met een boom.

Woon/werk straten
In het gebied ten zuiden van het Fort is in de huidige situatie de volledige parkeervraag opgelost op eigen
terrein. Hierdoor zijn de percelen grotendeels verhard. De rijbaan is gedimensioneerd op vrachtverkeer en is
relatief breed, wat resulteert in veel verharding in het openbaar gebied en (te) hard rijden uitlokt. Gezamenlijk
levert dit geen aantrekkelijk beeld op. Door het mogelijk maken van parkeren aan de straat wordt deze
verharding eﬃciënter gebruikt. Daarnaast remt het de snelheid en kunnen bij het toevoegen van woningen
in het werkgebied Rijnhuizen parkeerplaatsen in de toekomst dubbel worden gebruikt; overdag door de
werknemers van kantoren en ‘s avonds door de bewoners en bezoekers. Buiten de gebieds- en erfontsluiting
en enkele bijzondere straten (Plettenburg, Rond het Fort) wordt het voor iedere straat mogelijk gemaakt
parkeerplaatsen toe te voegen. Dit kan op verschillende manieren, met langs- of haaksparkeren.
Uitgangspunt is het invoeren van een 30 km/h regime en het versmallen van de rijloper van 6 of 7 meter,
naar maximaal 5 meter. Daarnaast moet ruimte gevonden worden voor parkeren, voor twee trottoirs van 2
meter en voor bomen tussen het parkeren. De gefragmenteerde groenzones worden trottoirs. Gekoppeld
aan een initiatief en in overleg met aanliggende percelen moet de gewenste inrichting en het bijbehorende
ruimtebeslag in beeld worden gebracht. De standaard oplossing bij straten van 6 m. breed (dit zijn de Wattbaan,
Einsteinbaan en de Edisonbaan voor zover niet onderdeel van de buurtontsluiting), is het versmallen van de
rijbaan naar 4 meter, het vestigen van eenrichtingsverkeer en het invoegen van langsparkeren op de huidige
rijbaan. In deze oplossing blijft de maat van de verharding gelijk, waardoor transformatie geleidelijk plaats kan
vinden met beperkte investering. Het langsparkeren vindt plaats aan maximaal één zijde van de staat en wisselt
in principe niet. Bij de overige woon/werk straten is de huidige rijbaan 6,5 à 7 meter, waardoor bovenstaand
proﬁel mogelijk is met een rijbaan van 4,5 à 5 meter en het vestigen van eenrichtingsverkeer op deze straten
niet nodig is. Als uitzondering op het proﬁel met langsparkeren kan in overleg met perceeleigenaren ook
gekozen worden voor het overdragen van privégrond naar openbaar gebied ten behoeve van het realiseren
van haaksparkeren.
Het bestratingsmateriaal van de woon/werk straten is in elementen verharding uitgevoerd met een bol proﬁel.
Ten behoeve van het klimaatbestendig maken van de wijk wordt nagestreefd zoveel mogelijk straten hol aan
te leggen met een afschot richting het water. Nieuwe woon-werkstraten voldoen aan dat beeld en zijn 5 meter
breed. Woonstraten zijn zo min mogelijk doodlopend, ook niet aan de westzijde van Rijnhuizen (nieuwe straten
in de Buitenplaatsen).
Het toevoegen van parkeren moet altijd samengaan met het vergroenen van het perceel en het verbeteren
van de relatie tussen gebouw en straat; letterlijk door de rooilijn te verschuiven en entrees toe te voegen of
ﬁguurlijk door beter gebruik te maken van de tussenruimte, bijvoorbeeld als voortuin of het aanbrengen van
meer plastiek in de gevel door erkers, (dak)terrassen en balkons. De verschillen tussen de straten worden
daarmee groter, waarmee zij tevens een bijdrage kunnen leveren aan de identiteit en herkenbaarheid.
De ingrepen in de woon/werk straten zijn maatpakken. Voor iedere plek moet bekeken worden wat de wensen en
mogelijkheden zijn en wat de bijdrage kan zijn van initiatiefnemers. Bij het mogelijk maken van parkeren in de straat
volgens hierboven beschreven standaard oplossing neemt de initiatiefnemer het aanleggen van de parkeerplaatsen
en het planten van de bomen voor zijn rekening. De gemeente vestigt een éénrichtingsregime vanaf het eerste
initiatief. Daadwerkelijk herproﬁleren en inrichten wordt zoveel mogelijk afgestemd op regulier onderhoudswerk.

Erven
In het gebied zijn twee bijzondere straten die niet vallen in de hiervoor beschreven hiërarchie. Het Plettenburg
heeft nu de inrichting die past bij een bestaand woonerf waarbij in het openbaar gebied geen verschil wordt
gemaakt tussen rijbaan en trottoir. Het openbaar gebied is smal en parkeren gebeurt bijna volledig op eigen
terrein. In de huidige situatie is er sprake van enige overlast van doorgaand verkeer (inclusief vrachtwagens).
Ook is dit een logische looproute naar de bushalte. Het aanbrengen van een duidelijk herkenbare hiërarchie
in de wegenstructuur zal deze overlast in de toekomst voorkomen. Daarnaast is het uitgangspunt om
weginrichting passend te maken bij de erfachtige situatie zodat de snelheid van het autoverkeer passend is bij
medegebruik door voetgangers. Dit betekent dat de straat voorzien moet worden van toegangsplateaus en een
verkeersdrempel. Er moet nog gezocht worden naar budget om deze ingrepen te betalen.
Rondom ’t Fort is een autolouwe weg waarbij het autoverkeer wordt ontmoedigd door het 1-richtingsverkeer
en rijverbod op de verbinding naar het zuidelijke deel van Rijnhuizen (behalve ontheﬃnghouders). Bij het
aanleggen van de Kasteellaan in de toekomst zal het autoverkeer over deze weg nog meer verminderen, wat de
kwaliteit van de route voor recreatief verkeer vergroot.
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Beleidsregel sociale huur
Beleidsregel sociale huur
In de Woonvisie 2015 is vastgelegd dat we in Nieuwegein een sociale huurwoningvoorraad van
30% van de woningvoorraad willen hebben. Dit betekent dat ook bij uitbreiding 30% sociale huur
moet worden gerealiseerd. De laatste woningbouwmonitor (nov. 2017) laat zien dat er in 2017
geen sociale huur is gerealiseerd. Van de plannen die nu gerealiseerd en concreet in
voorbereiding zijn bestaat 31% uit sociale huur. Om ervoor te zorgen dat er totaal daadwerkelijk
30% sociale huur wordt gerealiseerd is bij nieuwe ontwikkelingen meer sturing nodig. We
hanteren daarom bij nieuwe ontwikkelingen, ontwikkelingen waarvoor nog geen principeverzoek
is ingediend, de volgende randvoorwaarden:


Voor private ontwikkelingen geldt dat alle projecten vanaf 60 woningen voor 30% uit sociale
huur dienen te bestaan. Onder een project wordt verstaan een aaneengesloten
woningbouwontwikkeling in handen van dezelfde eigenaar.



Voor projecten op gemeentegrond (vanaf 60 woningen) geldt minimaal 30% sociale huur en
meer wanneer dat nodig is om op stadsniveau 30% sociale huur te realiseren.



Afwijken van dit percentage is alleen mogelijk met goedkeuring van het college van B&W.



Verzoeken tot afwijken moeten gemotiveerd zijn.



Reden voor afwijken:
o

Er vindt compensatie met andere projecten binnen het gebied plaats, zodanig dat
totaal 30% sociale huur wordt gerealiseerd.

o

Dit is van toepassing in de te ontwikkelen gebieden Rijnhuizen, City-West en de
Wiers-Zuid.

Bovenstaande randvoorwaarden gelden niet voor projecten waar recent, na 1-1-2016, een
principeverzoek is ingediend dat nog in behandeling/ontwikkeling is.
Voor de woningbouwontwikkeling in Rijnhuizen gelden daarnaast de volgende voorwaarden:


De gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen onderscheidt meerdere zones. De zones Nieuwe
Buitenplaatsen en Landgoed Rijnhuizen bieden kansen voor het realiseren van een nieuw
onderscheidend groen woonmilieu in een landschappelijke context. Voor nieuwbouw in deze
zones geldt de verplichting van 30% sociale huur niet.



De transformatie van het pand Meander aan de Martinbaan ligt tegen het gebied Rijnhuizen
aan en kan meegerekend worden bij het bepalen van 30% sociale huur.



Het moment van vaststellen van het bestemmingsplan is bepalend voor het in werking treden
van bovenstaande bepalingen.

Onder sociale huurwoningen worden verstaan: woningen met een huur tot de huurtoeslaggrens
(op dit moment € 710,68). De toewijzing van de woningen geschiedt via Woningnet. De
woningen hebben een exploitatietermijn voor onbepaalde termijn. Er worden jaarlijkse
prijsafspraken gemaakt en afspraken over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Deze
definitie wordt begin 2018 regionaal uitgewerkt in een eenduidige regionale definitie. Deze
definitie vervangt deze beschrijving.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2017

