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1 INLEIDING 

 AANLEIDING 

Nederland bevindt zich middenin de transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame 
bronnen. Deze transitie is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen voor de korte, middellange en lange 
termijn te kunnen verwezenlijken. Onderdeel van deze transitie is ook de noodzakelijke warmtetransitie. 
Binnen de gemeente Nieuwegein is het faciliteren en opwekken van duurzame energie één van de 
uitgangspunten van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Gelet daarop is het van belang dat burgers, 
bedrijven en overheden de nodige inspanningen leveren deze transitie mogelijk te maken. Vele duurzame 
energie-initiatieven in Nederland zijn inmiddels in voorbereiding, ontwikkeling of reeds gerealiseerd. Daarmee 
is echter nog maar een fractie gerealiseerd van wat nodig is. 

De gemeenten Nieuwegein en Utrecht willen in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er energie 
bespaard moet worden en het restant van de benodigde energie opgewekt wordt met duurzame 
energiebronnen. Om dit mogelijk te maken dient te worden gestreefd naar een gecombineerde inzet daarvan, 
waarbij onder andere gezocht moet worden naar alternatieven voor het verwarmen van gebouwen. Het 
warmtenet in Nieuwegein en Utrecht biedt daar een goed alternatief voor.  

Eneco Heat & Industrials (hierna: Eneco) heeft zich vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor 
de warmtetransitie voor haar warmtenetten gecommitteerd aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord van 
gemiddeld 70% CO2- reductie in 2030 ten opzichte van een huidige CV ketel. Hiervoor is het belangrijk dat 
de geleverde warmte verder verduurzaamd wordt en ook dat deze duurzame bronnen op een efficiënte 
manier ingezet worden. Eén van de stappen hiervoor is de inzet van warmtebuffers, één in Nieuwegein en vier 
in Utrecht. 
 
Voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op de realisatie van de warmtebuffer in Nieuwegein. 
Het initiatief is mede tot stand gekomen in nauw overleg met de gemeente Nieuwegein en op basis van een 
participatietraject met omwonenden met betrekking tot het ontwerp. Omdat de ontwikkeling niet mogelijk is 
op basis van het vigerende bestemmingsplan, dient een planologische procedure doorlopen te worden. In 
opdracht van Eneco heeft Mees Ruimte & Milieu daarom voorliggende ruimtelijke onderbouwing opgesteld 
voor de gewenste warmtebuffer ter hoogte van een bestaande centrale van Eneco aan de Symfonielaan 
7002.  

 PRINCIPEBESLUIT 

Vooruitlopend op het voeren van de planologische procedure is door Eneco een principeverzoek ingediend 
om de grondhouding van het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein ten opzichte van het 
initiatief vast te stellen. Omdat de ontwikkeling in principe in lijn is met de relevante beleidskaders ter zake, 
kan het college het principebesluit nemen zonder daartoe een raadsbesluit nodig te hebben. In verband met 
de te verwachten impact van het initiatief is evenwel gekozen het principebesluit expliciet aan de 
gemeenteraad voor te leggen. Bij besluit van 4 maart 2021, heeft de gemeenteraad van Nieuwegein bij 
amendement ingestemd met het principebesluit. Daarmee kan het formele proces om te komen tot een 
omgevingsvergunning voor de warmtebuffer worden opgestart.  
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 PLANOLOGISCHE PROCEDURE 

De planologische procedure wordt doorlopen aan de hand van de omgevingsvergunning voor de activiteit 
‘planologisch strijdig gebruik’ als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Aan de hand van die omgevingsvergunning kan van het vigerende regime worden 
afgeweken. Op grond van art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van de Wabo dient de motivering van het 
besluit een Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) te bevatten. Voorliggende rapportage betreft de GRO, 
waarin het project aan de hand van zowel ruimtelijke als milieutechnische aspecten wordt gemotiveerd. 

 LEESWIJZER 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het projectplan. Het projectgebied, de locatieafweging en de 
situatie na planontwikkeling worden daarin besproken. Daarnaast wordt het initiatief getoetst aan het huidige 
bestemmingsplan. Hoofdstuk 3 voorziet vervolgens in de beleidskaders van de verschillende bestuurslagen, 
zowel ten aanzien van ruimtelijk beleid alsmede het van toepassing zijnde duurzaamheidsbeleid. In hoofdstuk 
4 wordt getoetst aan de relevante omgevingsaspecten, beschouwingen van de aspecten worden waar nodig 
voorzien van een onderbouwing aan de hand van milieutechnisch onderzoek. Hoofdstuk 5 gaat in op de 
financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. Hoofdstuk 6 tot slot, geeft een algehele 
conclusie van de ruimtelijke en functionele inpasbaarheid van het projectplan. 
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2 PROJECTBESCHRIJVING 

 PROJECTLOCATIE 

De projectlocatie is gelegen aan de Symfonielaan/A.C. Verhoefweg te Nieuwegein-Noord. Ter plaatse is een 
bestaand WarmteOverdrachtStation (WOS) van Eneco aanwezig. De locatie ligt ingeklemd tussen de 
Symfonielaan ten noorden, een spoortraject ten zuiden en de A.C. Verhoefweg ten westen. Direct achter de 
trambaanverbinding is de bestaande woonwijk Zuilenstein gelegen. Figuur 1 toont het bestaande WOS, met 
de beoogde locatie van de warmtebuffer indicatief weergegeven in het rood.    

Figuur 1 Luchtfoto projectlocatie (bron: afbeelding opgemaakt in QGIS) 

 

 PROJECTPLAN 

Achtergrond 
De gemeente Utrecht en Nieuwegein willen zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er 
energie bespaard wordt en energie opgewekt wordt met duurzame energiebronnen. Op den duur wordt, net 
als in de rest van Nederland, gestopt met het gebruik van aardgas. Eneco wil op haar beurt duurzame 
energie van iedereen realiseren en heel Nederland helpen omschakelen. 
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Nu Nederland overstapt van aardgas naar andere bronnen voor het verwarmen van huizen en andere 
gebouwen, gaan we op zoek naar alternatieven. Het bestaande warmtenet in Utrecht en Nieuwegein is zo’n 
alternatief. Hierbij is het wel belangrijk dat de geleverde warmte verder verduurzaamd wordt en dat de 
duurzame bronnen op een efficiënte manier ingezet kunnen worden. Om hier invulling aan te geven, heeft 
Eneco de Routekaart Verduurzaming warmtenet Utrecht en Nieuwegein ontwikkeld.  

Figuur 2 Mogelijkheden verduurzaming warmtenet (bron: Verkennend perspectief warmtebuffer voor verduurzaming warmtenet, Eneco) 

 
 
Deze routekaart geeft richting hoe Eneco de stadswarmte wil verduurzamen. Een van de stappen uit deze 
routekaart is de inzet van warmtebuffers, waarvan één in Nieuwegein en vier in Utrecht.  

De buffer speelt een belangrijke rol om pieken in de warmtevraag (’s ochtends als iedereen de verwarming 
aanzet) op te vangen. Warmtebuffers zorgen ervoor dat de piekvraag over de dag kan worden afgevlakt. Een 
buffer slaat ’s nachts warmte op wanneer de warmtevraag laag is en levert overdag de opgeslagen warmte 
als de warmtevraag hoog is. Momenteel wordt de productie tijdens deze piekvraag grotendeels ingevuld met 
behulp van gasketels. Door een warmtebuffer te realiseren is er minder inzet van gasketels nodig tijdens deze 
piekvraag. Met de buffer wordt zo op korte termijn gas bespaard en op langere termijn verdere 
verduurzaming van het warmtenet mogelijk gemaakt. 

Omvang, plaatsing en overige activiteiten 
Om de grootte van de benodigde buffers te bepalen is de gemiddelde en grootste warmtevraag in Utrecht en 
Nieuwegein gemeten. Het verschil tussen de gemiddelde (430 MW) en de grootste (585 MW) bedraagt 155 
MW, vergelijkbaar met een totaal buffervolume van 36.000 m3. Omdat een dergelijk grote warmtevraag 
nauwelijks voorkomt is gekozen voor een buffervolume van 20.000 m3 in totaal voor heel Nieuwegein en 
Utrecht. Dit volume wordt verdeeld over vier warmtebuffers, waaruit volgt dat voor deelnet Nieuwegein een 
buffer nodig is van 4.000 m3. Dit vertaalt zich in een ontwerp van 18,1 meter hoog (bovenkant beplating) en 
inclusief railing 19,3 meter hoog (hoogste punt). De warmtebuffer krijgt een diameter van 18,1 meter. Een en 
ander is te zien op figuur 3. 
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Figuur 3 Zijaanzicht zuid-oostzijde (bron: EMMTEC engineering, 21 april 2021) 

 
 
De warmtebuffer wordt geplaatst binnen het gebied zoals weergegeven in figuur 1. De noodzakelijke 
bufferpompen worden binnen de bestaande WOS geplaatst en zijn daarmee niet zichtbaar (en hoorbaar) 
vanuit de openbare ruimte. Figuur 4 toont de situatietekening van de beoogde nieuwe situatie.  

Figuur 4 Situatietekening (bron: EMMTEC engineering, 21 april 2021) 
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Om de realisatie van de warmtebuffer mogelijk te maken dienen enkele bomen te worden verplaatst. 
Daarnaast worden met het oog op de veiligheid mogelijkheden onderzocht voor te treffen maatregelen ter 
hoogte van de fietstunnel (zie paragraaf 4.4). Omwille van de publieke veiligheid wordt bovendien het 
bestaande hekwerk aangepast om deze aan te laten sluiten op het nieuwe hekwerk dat om de warmtebuffer 
wordt geplaatst. Op die manier wordt het terrein ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden. Het hekwerk 
vormt daarmee eveneens onderdeel van de aanvraag om omgevingsvergunning.  
 
Inpassing 
In het kader van een goede inpassing van het geheel worden rondom het WOS nieuwe bomen aangeplant en 
voorzien in diverse andere maatregelen die naast een goede landschappelijke inpassing ook andere 
maatschappelijke meerwaarden met zich meebrengen. Hieronder wordt ingegaan op het huidige 
inpassingsvoorstel. Opgemerkt dient te worden dat voorliggende aanvraag uitsluitend ziet op de uitbreiding 
van het WOS met de warmtebuffer. Dat betekent dat de vergunningplichtige activiteiten binnen het hekwerk 
inclusief het hekwerk zelf, onderdeel uitmaken van de aanvraag. De inpassingsmaatregelen buiten het 
hekwerk vallen buiten de kaders van voorliggende aanvraag. Om een totaalbeeld te verschaffen, wordt het 
geheel hieronder weergegeven.  
 
Het voorgestelde ontwerp is tot stand gekomen in overleg met de omgeving, vormgegeven middels een 
participatieproces. Op dit proces wordt in paragraaf 5.2 nader ingegaan. De navolgende figuren tonen de 
impressiebeelden van het voorkeurs-conceptontwerp als eindproduct van het participatietraject. Daarbij is 
van belang dat de positie van de warmtebuffer nadien en naar aanleiding van reacties uit de omgeving en op 
verzoek van de gemeenteraad, is gewijzigd ten opzichte van het hieronder weergegeven ontwerp. Voor de 
positie van de warmtebuffer is figuur 4 (situatietekening) dan ook leidend. Het inpassingsplan van december 
2020 (figuur 5 e.v.) blijft voor het overige in de basis gelijk, met dien verstande dat momenteel nog een 
participatieproces loopt over de verdere concretisering daarvan.   
 
Figuur 5 Plankaart concept-ontwerp inpassing (bron: Eneco/OKRA, december 2020) 

 
 
In figuur 5 is de bestaande WOS en de beoogde warmtebuffer weergegeven. Omdat voor de plaatsing van de 
warmtebuffer enkele bomen dienen te worden verplaatst, wordt als onderdeel van het inpassingsplan 
voorzien in de herplant van deze bomen. In aanvulling daarop worden tevens nieuwe bomen en heesters 
aangeplant en wordt onderbegroeiing aangelegd. Daarbij wordt o.a. gesproken over een hexagonale 
structuur voor een bosrijke uitstraling, gecombineerd met klimplanten waarin ook biodiversiteit ruimte krijgt 
om te versterken/ontwikkelen. Daartoe kan onder andere worden gedacht aan insectenhotels en 
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vogelhuisjes. Ook bloemrijk grasland staat bekend om de belangrijke meerwaarde voor biodiversiteit, onder 
andere bijen, vlinders en andere gewervelden kunnen hier goed gedijen.  
 
Voor de kleurstelling van de warmtebuffer is gekozen voor een gradiënt van groen naar blauwe tinten, zodat 
de buffer op natuurlijke wijze met de omgeving samensmelt.  
 
Het hierboven omschreven vertaalt zich in een ontwerp dat niet alleen de warmtetransitie dient maar ook de 
maatschappelijke behoefte aan versterking van biodiversiteit beantwoordt. Door de kleurstelling wordt 
bovendien de visuele impact vanuit de weide omgeving aanzienlijk beperkt. De volgende impressiebeelden, 
bezien vanaf de zijde van het Jachthoornpad (figuur 6) en de McDonalds (figuur 7) verbeelden de 
ontwerpkeuzes.  
 
Figuur 6 Impressiebeeld vanaf Jachthoornpad (bron: Eneco/OKRA, december 2020) 

 
 
Figuur 7 Impressiebeeld vanaf McDonalds (bron: Eneco/OKRA, december 2020) 
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 LOCATIEAFWEGING 

Om de buffer ’s nachts van duurzame warmte te kunnen voorzien, moet deze dicht bij een transportleiding 
geplaatst worden. Omdat bij het WarmteOverdrachtStation Zuilenstein de transportleiding aansluit op het 
distributienet (die de warmte naar de huishoudens voert) is dit een geschikte locatie. De pompen van de 
warmtebuffer worden in de WOS gebouwd om te voorkomen dat deze pompen kapot gaan én omdat de 
buffer te ver weg staat voor de zuigdruk van de pompen. Daarvoor moet de buffer binnen 30 meter van de 
WOS geplaatst worden. Op verzoek van de gemeente is ten behoeve van de raadsvergadering op 4 maart 
2021, door Eneco het ‘Verkennend perspectief warmtebuffer voor verduurzaming warmtenet’ opgesteld. 
Hierin is naast de nut en noodzaak ook ingegaan op de locatieafweging. Zo hebben naast de gewenste 
afstand van maximaal 30 meter, ook de ondergrondse infrastructuur en de uitkomsten van de quickscan 
ecologie (zie ook paragraaf 4.8) tot de aangevraagde positionering geleid. Daarnaast is een aantal 
alternatieven tegen elkaar afgewogen. Voor de volledige locatieafweging en alternatieve scenario’s, wordt 
verwezen naar bijlage 1 bij voorliggende ruimtelijke onderbouwing.  

De verschillende afwegingen in aanmerking genomen, betreft de gekozen locatie vanuit maatschappelijk, 
ruimtelijk en bedrijfseconomisch oogpunt de meest geschikte locatie voor de warmtebuffer. Wel is zoals 
eerder ook is aangegeven, gehoor gegeven aan de in het raadsbesluit opgenomen streven de buffer meer 
noordwestelijk te plaatsen ten opzichte van de eerder onderzochte positionering. 

 VIGEREND BESTEMMINGSPLAN 

Ter plaatse van de projectlocatie is de beheersverordening “Zuilenstein-Huis de Geer” vigerend, vastgesteld 
op 5 maart 2018. De beheersverordening is vastgesteld om het bestaande juridisch-planologische gebruik 
vast te leggen en betreft een juridische voortzetting van het voorgaande regime. Dat regime was neergelegd 
in het gelijknamige bestemmingsplan “Zuilenstein-Huis de Geer”, vastgesteld in 2008.  

Op basis van de huidige bestemmingsregeling valt de projectlocatie deels binnen de bestemming 
‘Nutsdoeleinden’ en daarnaast binnen de bestemming ‘Groenvoorzieningen’. De warmtebuffer wordt volledig 
gerealiseerd binnen de bestemming ‘Groenvoorzieningen’.  
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Figuur 8 Verbeelding huidig planologisch regime “Zuilenstein-Huis de Geer” (bron: afbeelding opgemaakt in QGIS) 

 

Binnen de bestemming ‘Groenvoorzieningen’ zijn de gronden bestemd voor groenvoorzieningen en 
recreatieve doeleinden. Daarnaast zijn enkele bijbehorende dan wel ondergeschikte voorzieningen 
toegestaan, zoals speeltoestellen, water, verhardingen en paden. Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden afhankelijk van de functie diverse maximale bouwhoogten, 
variërend van 1,5 meter tot 12 meter.  

Het realiseren van een warmtebuffer staat niet ten dienste van de bestemming ‘Groenvoorzieningen’ en past 
daarmee niet binnen de gebruiksregels van die bestemming. Voor zover relevant kan tevens geconcludeerd 
worden dat de maximale bouwhoogte wordt overschreden tot 18,1 meter (19,3 inclusief railing).  

Conclusie bestemmingsplantoets 
De ontwikkeling is in strijd met het de huidige planologische regeling. Om de warmtebuffer mogelijk te maken 
dient een planologische procedure te worden doorlopen. De procedure wordt doorlopen aan de hand van de 
omgevingsvergunning ‘afwijken bestemmingsplan’. Voorliggende rapportage maakt onderdeel uit van de 
aanvraag.  
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3 RUIMTELIJK BELEID 

 RIJKSBELEID 

 Nationale Omgevingsvisie 

Per 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin zijn de kaders van het nieuwe 
rijksbeleid opgenomen. In het kader van de nahangprocedure kunnen in de Nationale omgevingsvisie nog 
opmerkingen en wensen van de Tweede Kamer worden verwerkt. Deze Omgevingsvisie vervangt de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012). De NOVI is een instrument van de nieuwe Omgevingswet en 
loopt vooruit op de inwerkingtreding van die wet. Vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet komt de NOVI als structuurvisie uit onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Zodra de 
Omgevingswet in werking is getreden, zal deze structuurvisie gelden als de Nationale Omgevingsvisie, zoals 
in de nieuwe wet bedoeld. 

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt door het Rijk een langetermijnvisie gegeven op de toekomstige 
ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. De NOVI bestaat uit een visie, toelichting en 
uitvoeringsagenda. De combinatie van deze drie documenten zorgt voor een toetsing die leidt tot nationale 
strategische keuzes en gebiedsgericht maatwerk.  

Figuur 9  Afwegen met de NOVI. Bron: Nationale Omgevingsvisie. 

 

De NOVI beschrijft een toekomstperspectief met de ambities: wat willen we bereiken? Vervolgens worden de 
21 nationale belangen in de fysieke leefomgeving en de daaruit voortkomende opgaven beschreven. Die 
opgaven zijn in feite het verschil tussen de ambitie en de huidige situatie en verwachte ontwikkelingen.  
 
De vier prioriteiten 
De Uitvoeringsagenda beschrijft de vier prioriteiten. De opgaven uit de toelichting kunnen veelal niet apart 
van elkaar worden aangepakt. Als een samenhangende, integrale aanpak nodig is, over de sectoren heen, 
vraagt dit een andere inzet. De samenhang tussen opgaven manifesteert zich rond vier prioriteiten. 
 

1. Ruimte voor klimaatadaptie en energietransitie 
2. Duurzaam economisch groeipotentieel 
3. Sterke en gezonde steden en regio’s 
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied 
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Drie afwegingsprincipes  
Het doel van de Omgevingswet is het bereiken van een balans tussen: ‘(a) het bereiken en in stand houden 
van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en (b) doelmatig beheren, 
gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften’. 
Beschermen en ontwikkelen sluiten elkaar niet per definitie uit en kunnen elkaar zelfs versterken. Echter, 
gaan beschermen en ontwikkelen niet altijd en overal zonder meer samen en zijn soms echt onverenigbaar. 
Een optimale balans tussen deze twee vergt steeds een zorgvuldige afweging en prioritering van 
ongelijksoortige belangen. Om dit afwegingsproces en de omgeving inclusieve benadering richting te geven, 
is in de NOVI een drietal afwegingsprincipes geformuleerd: 

1. Combineren boven enkelvoudig 
2. Kenmerken & identiteit 
3. Afwentelen voorkomen 

Relatie tot ontwikkeling 
De ontwikkeling voorziet in de realisatie van een duurzame warmtevoorziening voor de gemeente 
Nieuwegein. Duurzame energie vormt een van de 21 nationale belangen zoals verwoord in het NOVI: 
“Realiseren van een betrouwbare, betaalbare en veilige energievoorziening, die in 2050 CO2-arm is, en de 
daarvoor benodigde hoofdinfrastructuur”.  

Energie moet veilig worden opgewekt, gewonnen, getransporteerd, opgeslagen en gebruikt. Om de 
afgesproken doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen en 95 procent minder uitstoot van 
broeikasgassen te realiseren in 2050 (ten opzichte van 1990), is een transitie naar een CO2-arme 
energievoorziening noodzakelijk. De opgave is dan ook groot, waaronder ook de aanpassing van de 
netwerken voor gas, elektriciteit en warmte wordt verstaan.  

De rol van het Rijk is tweeledig. Ten eerste gaat het om de voorwaarden te scheppen waaronder winning, 
opwekking, transport, conversie, opslag en gebruik van energie, alsmede het afvangen en opslaan van CO2, 
betrouwbaar, betaalbaar en veilig kunnen plaatsvinden. Ten tweede om het tot stand brengen van de 
energietransitie zeker te stellen. Het Rijk werkt hierbij nauw samen met de decentrale overheden, 
maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het nationale 
Klimaatakkoord. De rol van het Rijk uit zich onder meer in het vastleggen van doelstellingen voor de reductie 
van broeikasgassen en het stellen van voorwaarden en aanwijzen van gebieden voor energie-activiteiten, na 
afweging met andere belangen. De uiteindelijke uitvoering van projecten die gezamenlijk beantwoorden aan 
de landelijke doelstellingen op het gebied van energietransitie en CO2-reductie, is aan gemeenten, RES-
regio’s en provincies. Alleen wanneer een ontwikkeling zodanig van omvang is dat deze wordt aangemerkt 
als grootschalige ontwikkeling van nationaal belang, dient het Rijk aan te haken en is een Rijksinpassingsplan 
noodzakelijk. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien met een zonnepark een opgesteld vermogen van 50 MW 
of meer wordt gerealiseerd of een productie-installatie met een vermogen van 500 MW afkomstig uit andere 
duurzame bronnen. Daarvan is in onderhavig geval geenszins sprake. Het voorliggende initiatief betreft de 
realisatie van een warmtebuffer voor opslag van warm water behorend bij een bestaande inrichting. Aan de 
bestaande productie-installatie wordt niets gewijzigd en de buffer zelf wordt dan ook niet aangemerkt als een 
productie-installatie.   

Conclusie 
Het beoogde initiatief draagt bij aan de verwezenlijking van het nationale belang ten aanzien van de 
warmtetransitie. Gelet op de aard en omvang van de ontwikkeling kan echter niet gesproken worden van een 
grootschalige ontwikkeling van nationaal belang. Vanuit het decentralisatieprincipe wordt door de decentrale 
overheden verdere invulling aan het beleid gegeven. Dit beleid wordt in de navolgende paragrafen 
behandeld. 
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 Barro en Rarro 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft de juridische kaders die nodig zijn om het 
vigerend ruimtelijk rijksbeleid te borgen en legt daarmee nationale ruimtelijke belangen vast. De ruimtelijke 
onderwerpen van nationaal belang zijn daardoor beperkt. Het bevat regels die juridisch doorwerken op het 
niveau van bestemmingsplan, waardoor het de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de 
inhoud van ruimtelijke plannen inperkt, daar waar de nationale belangen dat noodzakelijk maken. In hoofdstuk 
2 van het Barro is per onderwerp aangegeven welke beperkingen er per welk (ruimtelijk) gebied gelden. De 
onderwerpen uit het Barro zijn nader uitgewerkt in de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro). 
De verschillende nationale belangen zijn hieronder weergegeven.  

 Rijksvaarwegen  Defensie  Natuurnetwerk Nederland 
 Project Mainportontwikkeling 

Rotterdam 
 Hoofdwegen en landelijke 

spoorwegen 
 Primaire waterkeringen buiten 

het kustfundament 
 Kustfundament  Elektriciteitsvoorziening  IJsselmeergebied 
 Waddenzee en 

waddengebied 
 Buisleidingen van nationaal 

belang 
 Erfgoederen van uitzonderlijke 

universele waarde 
 Grote rivieren   

 
Relatie tot ontwikkeling  
Aan de hand van het kaartmateriaal behorende bij het Barro en Rarro kan worden beoordeeld in hoeverre de 
projectlocatie gelegen is binnen of in de nabijheid van een gebied waar nationale belangen een rol spelen.  
 
Onderhavig projectgebied ligt in een gebied waar nationale belangen met betrekking tot defensie van 
toepassing zijn. Dit naar aanleiding van een wijziging van het Rarro waarmee de regeling is geactualiseerd. 
Voor het projectgebied gelden beperkingen voor het realiseren van bouwhoogten van meer dan 90 meter. 
Daarbij gaat het om de bouw van windturbines. Aangezien geen windturbine wordt gerealiseerd en ook de 
bouwhoogte van 90 niet wordt bereikt, zijn de beperkingen uit het Rarro niet van toepassing op dit project.  
 
Daarnaast wordt opgemerkt dat de gebieden Romeinse Limes en Nieuwe Hollandse Waterlinie gelegen zijn 
ten noorden respectievelijk oosten van de locatie. Dit is te zien op onderstaande figuur. Gelet op de ruime 
afstand (ca. 1,2 tot 2,4 km) tot deze gebieden en de aard en omvang van de ontwikkeling werken de regels 
niet door op onderhavig project.  
 
Figuur 10 Uitsnede kaartlagen Barro (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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Tot slot geldt dat de realisatie van een warmtebuffer bij de bestaande WOS gelet op de aard en omvang van 
het project niet kan worden aangemerkt als ontwikkeling van nationaal belang.   
 
Conclusie 
Gelet op de aard en omvang van het project en de situering van de warmtebuffer, kan worden geconcludeerd 
dat in het Barro en het Rarro geen beperkingen zijn gesteld die van invloed zijn op de ontwikkeling.   

 Besluit ruimtelijke ordening (Bro)  

Het Bro stelt vanuit de Rijksverantwoordelijkheid voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische 
kaders aan de processen van ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij de verschillende overheden. 
Onderwerpen zoals Ladder voor duurzame verstedelijking en de proceseisen voor goed ontwerp, aandacht 
voor de waterhuishouding (watertoets), het milieu en het cultureel erfgoed zijn allen geborgd in het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro). De relevante onderwerpen voor onderhavig project worden behandeld in 
hoofdstuk 4, waarin de omgevingsaspecten worden behandeld. Op de Ladder voor duurzame verstedelijking 
wordt hieronder ingegaan.  

3.1.3.1 Behoeftetoets 
De Ladder voor duurzame verstedelijking is voor het eerst geïntroduceerd in de SVIR en is als motiveringseis 
verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking is 
een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. 
Met de Ladder wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 
infrastructurele besluiten nagestreefd.  

 
Relatie tot ontwikkeling 
De projectlocatie maakt deel uit van het bestaand stedelijk gebied en omvat de realisatie van een 
warmtebuffer bij het bestaande WOS Zuilenstein. Omdat het geen veel voorkomende functie betreft en op 
basis van de specifieke kenmerken dient te worden bepaald of sprake is van verstedelijking, is het project 
beoordeeld in het licht van de huidige jurisprudentielijn met betrekking tot het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’.  

Uit de jurisprudentielijn volgt dat (nuts)voorzieningen, zoals zonneparken, windmolens, infrastructuur, 
hoogspanningslijnen en transformatorhuisjes geen nieuwe stedelijke ontwikkeling betreffen in de zin van het 
Bro. De warmtebuffer is naar aard en omvang vergelijkbaar met dergelijke voorzieningen. Voor de 

Wettelijk kader 
De Ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in het Bro. Artikel 1.1.1. definieert relevante begrippen: 

 Bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur; 

 Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 

Artikel 3.1.6 van het Bro: 

 Lid 2: de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat 
een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 
mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 

Toelichting op gebruik 
De Ladder is in de Nota van Toelichting (Stb. 2017, 182) gemotiveerd: “Zowel voor nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen binnen als buiten bestaand stedelijk gebied moet de behoefte worden beschreven. Uitgangspunt is 
dat met het oog op een zorgvuldig ruimtegebruik, een nieuwe stedelijke ontwikkeling in beginsel in bestaand 
stedelijk gebied wordt gerealiseerd. Indien de nieuwe stedelijke ontwikkeling voorzien wordt buiten het bestaand 
stedelijk gebied, dient dat nadrukkelijk te worden gemotiveerd in de toelichting.  
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warmtebuffer bij het bestaande WOS wordt daarom ondanks dat sprake is van een wijziging van gebruiks- en 
bouwmogelijkheden, geconcludeerd dat géén sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Hierdoor is 
de Ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing op voorliggend initiatief. In het kader van een 
goede ruimtelijke ordening en het aantonen van de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling, dient de nut en 
noodzaak van het project evenwel te worden aangetoond.  

De warmtebuffer bedient de evidente behoefte aan alternatieve voorzieningen in het kader van de 
warmtetransitie. De buffer speelt een belangrijke rol om pieken in de warmtevraag (’s ochtends als iedereen 
de verwarming aanzet) op te vangen. Warmtebuffers zorgen ervoor dat de piekvraag over de dag kan worden 
afgevlakt. Een buffer slaat ’s nachts warmte op wanneer de warmtevraag laag is en levert overdag de 
opgeslagen warmte als de warmtevraag hoog is. Momenteel wordt de productie tijdens deze piekvraag 
grotendeels ingevuld met behulp van gasketels. Door een warmtebuffer te realiseren is er minder inzet van 
gasketels nodig tijdens deze piekvraag. Met de buffer wordt zo op korte termijn gas bespaard en op langere 
termijn verdere verduurzaming van het warmtenet moge lijk gemaakt. De buffer zorgt voor circa 10 – 20% 
besparing van CO2 ten opzichte van de huidige situatie. De warmtebuffer is daarnaast randvoorwaardelijk om 
de stadsverwarming uit te breiden.  

Conclusie  
De Ladder voor duurzame verstedelijking is niet van toepassing. De nut en noodzaak voor het project blijkt uit 
de noodzakelijke stappen die de komende jaren dienen te worden genomen in het kader van de 
warmtetransitie. Doordat een behoefte bestaat aan alternatieven zoals voorgesteld, is de uitvoerbaarheid van 
het plan gewaarborgd.  

 PROVINCIAAL BELEID 

 Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening  

Op 10 maart 2021 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
vastgesteld. De Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening treden vanaf 1 april 2021 in werking en 
sorteren zoveel mogelijk voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, welke vooralsnog gepland staat 
op 1 januari 2022. De huidige wettelijk verplichte provinciale plannen, namelijk de Ruimtelijke Structuurvisie, 
het Waterplan, Milieubeleidsplan, Mobiliteitsplan en ruimtelijke aspecten van de Wet Natuurbescherming 
vervallen en komen allemaal samen in de Omgevingsvisie. Om de Omgevingsvisie in de praktijk goed te laten 
werken, zijn concrete regels opgenomen in de Interim Omgevingsverordening.  

Omgevingsvisie 
De Omgevingsvisie van de provincie Utrecht bevat een uitwerking in thema’s en in gebieden. De uitwerking is 
in zeven thema’s gevat. In hoofdstuk 4 van de Omgevingsvisie staan zowel de provinciale ambities, als de 
wijze waarop zij daar uitvoering aan wil geven. Figuur 11 toont in het kort de zeven thema’s zoals die zijn 
vervat in de Omgevingsvisie. De thema’s werken allemaal richting één doel: een gezonde en veilige 
leefomgeving.  
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Figuur 11 Zeven thema’s Omgevingsvisie Utrecht (bron: https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/omgevingsvisie) 

 
 
De zeven thema’s houden verband met elkaar en zorgen tezamen voor een integrale visie op de gezonde en 
veilige leefomgeving. Verduurzaming van de samenleving behoort daar eveneens toe en heeft onder meer 
invloed op dan wel raakvlakken met klimaatadamtie, duurzaamheid, energietransitie en warmtetransitie.  
Voorliggend initiatief betreft de realisatie van een warmtebuffer bij het bestaande WOS Zuilenstein, waarmee 
een belangrijke stap wordt gezet richting de verdere verduurzaming van het stadswarmtenet van Nieuwegein 
en Utrecht. Het initiatief draagt daarmee ook bij aan het behalen van de provinciale doelstellingen met het 
oog op de klimaatverandering en warmtetransitie.  
 
Interim Omgevingsverordening 
De Interim Omgevingsverordening bevat de juridische regels waarmee de provinciale belangen worden 
gediend. Via de digitale plannenviewer van de provincie, kan worden vastgesteld welke specifieke belangen 
op een locatie spelen. De Interim Omgevingsverordening bevat daarbij zowel instructieregels voor 
waterschappen en gemeente, als algemeen verbindende voorschriften voor alle inwoners, bedrijven en 
instellingen binnen de provincie. Onderstaand wordt beknopt ingegaan op de regels die op de locatie van 
toepassing zijn. De bepalingen met betrekking tot de lokale spoorwegverbinding, behoeven nadere toetsing. 
De betreffende regels worden na de algemene uiteenzetting getoetst.  
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Tabel 1 Toets aan Omgevingsverordening Utrecht 
Hfdst  Onderwerp Relatie tot ontwikkeling 
2 Watersysteem De regels uit de verordening richten zich op de bevoegd gezagen 

(gemeenten en waterschappen) binnen de provincie. Het aspect ‘water’ 
wordt besproken in paragraaf 4.10 van voorliggende ruimtelijke 
onderbouwing.  

3 Ondergrond en bodem De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op het beschermen van 
de kwaliteit van het grondwater en het vervullen van de functies van 
grondwaterlichamen. De beoogde ontwikkeling gaat uit van de realisatie van 
een warmtebuffer. Hiertoe vindt geen grondwateronttrekking plaats. Ook 
ontgronden is niet nodig. Tot slot wordt opgemerkt dat nadrukkelijk geen 
sprake is van het  gebruik van bodemwarmte en dat ook van een 
bodemenergiesysteem geen sprake is.  
 
De buffer wordt op een fundatieplaat geplaatst, de fundatieplaat rust op een 
paalfundering. Als onderdeel van de aanvraag om omgevingsvergunning 
voor de activiteit bouwen is daartoe een palenplan aangeleverd. 

4 Bereikbaarheid 1. Algemeen: Een nieuwe ontwikkeling dient er zorg voor te dragen dat 
eventuele knelpunten t.a.v. bereikbaarheid niet toenemen, en bij 
voorkeur afnemen. Van knelpunten is geen sprake, daarnaast heeft de 
realisatie van een warmtebuffer geen (nadelige) invloed op de 
bereikbaarheid in/van de omgeving.  

2. Lokale spoorwegverbinding: De warmtebuffer wordt opgericht in de 
nabijheid van een lokale spoorwegverbinding (trambaan). Na de 
uiteenzetting van de diverse onderwerpen, wordt op de regels met 
betrekking tot bouwen nabij spoorwegen ingegaan.  

6 Natuur 1. Faunabeheer: Dit onderwerp raakt niet aan het bepaalde ten aanzien 
van faunabeheer, faunabeheereenheden en bepalingen met betrekking 
tot wild.  

2. Flora- en fauna activiteiten: Ten behoeve van de ontwikkeling is door 
Van der Goes & Groot een quickscan ecologie opgesteld. Daarnaast is 
een berekening uitgevoerd in het kader van stikstof. Van negatieve 
effecten is, mede door de gekozen positionering, geen sprake. 
Verwezen wordt naar paragraaf 4.8.  

8 Landbouw Geitenhouderijen mogen niet zonder meer worden opgericht. Dit onderwerp 
behoeft geen nadere toetsing of uitleg.  

9 Wonen, werken en 
recreëren  

Op grond van dit hoofdstuk worden ter plaatse de locatie instructieregels 
gegeven voor verstedelijking, bedrijventerreinen in stedelijk gebied, 
kantoren en detailhandel. De genoemde onderwerpen raken gelet op de 
aard en omvang van de ontwikkeling niet aan het project. Van beperkingen 
voor de warmtebuffer is geen sprake.  

 
Lokale spoorwegen 
In paragraaf 4.3 van de Interim Omgevingsverordening wordt ingegaan op de regels met betrekking tot lokale 
spoorwegen. Uit een beoordeling van het kaartmateriaal behorende bij de regeling, blijkt dat de warmtebuffer 
wordt gerealiseerd binnen het beperkingengebied lokale spoorwegen (beschermingszone trambaan). 
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Figuur 12 Uitsnede kaartmateriaal Stedelijk gebied (bron: https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl) 

 
 
Binnen het beperkingengebied mogen geen gebouwen worden opgericht of het gebruik van bestaande 
gebouwen worden gewijzigd. Artikel 4.37 stelt daartoe het volgende: 
 

 Artikel 4.37 Instructieregel beperkingengebied lokale spoorwegen 
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Beperkingengebied lokale spoorwegen laat: 

a. geen nieuwe gebouwen toe; en 
b. geen wijziging van de bestemming van gebouwen toe die de hinder van geluid, trillingen, 

elektromagnetische straling of emissies van koper- of ijzerslijpsel, veroorzaakt door de lokale spoorweg, 
doen toenemen. 

Ontheffing van het eerste lid kan alleen worden verleend, als maatregelen worden genomen om de hinder van geluid, 
trillingen, elektromagnetische straling of emissies van koper- of ijzerslijpsel, veroorzaakt door de lokale spoorweg, nu 
en in de toekomst te voorkomen. 
Ontheffing van het eerste lid wordt niet verleend voor bestaande gebouwen die getransformeerd worden tot 
geluidgevoelige gebouwen waarvan de binnenwaarde hoger is dan 33 Lden. 

 
Om onder de werking van artikel 4.37 te vallen, dient voor de toepassing van zowel lid 1, sub als lid 1, sub b, 
sprake te zijn van een gebouw. Om als gebouw te kunnen worden aangemerkt, gelden op grond van artikel 
1, eerste lid van de Woningwet de volgende criteria: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, 
overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.  
  
De warmtebuffer betreft een warmwatervat dat nadrukkelijk niet bedoeld is om te betreden. Een mogelijkheid 
hiertoe ontbreekt dan ook. Er is geen sprake van openingen in het buffervat die toegang kunnen geven tot 
het bouwwerk. Het buffervat zal na realisatie bovendien gevuld worden met heet water waardoor het, ook 
indien wel sprake zou zijn van voor mensen toegankelijke openingen, fysiek onmogelijk is om het bouwwerk 
te betreden zonder daarmee verwondingen op te lopen. Wel moet incidenteel onderhoud aan de buffer 
mogelijk zijn, maar dit vindt plaats aan buitenzijde van de buffer. Het buffervat zelf is, ook voor 
onderhoudswerkzaamheden, ontoegankelijk.  
  
Op basis van het bovenstaande is sprake van een bouwwerk, geen gebouw zijnde. Nu artikel 4.37 van de 
Interim Omgevingsverordening uitsluitend toeziet op gebouwen, zijn de beperkingen niet van toepassing op 
onderhavig project. Een ontheffing van het verbod is daarmee ook niet noodzakelijk. 
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Artikel 4.39 Uitzondering vergunningplicht beschermingszone 
Verder geldt op grond van artikel 12 Wet lokaal spoor in samenhang met de Interim Omgevingsverordening binnen de 
beschermingszone een uitzondering op vergunningplicht voor:  

a. het bouwen en in stand houden van bouwwerken en het plaatsen en behouden van objecten, met inbegrip 
van bomen, met een hoogte die groter is dan de kortste afstand van het bouwwerk of object tot de 
bovenleiding; 

b. het planten en behouden van bomen waarvan de kroon binnen een afstand van 5 meter vanaf de 
bovenleiding kan groeien; 

c. het gebruiken van een ladder, hijskraan of hoogwerker met een hoogte die groter is dan de kortste afstand 
van de locatie waar de hijskraan of hoogwerker wordt gebruikt tot de bovenleiding; 

d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden; 
e. het uitvoeren van graafwerkzaamheden met een diepte van meer dan 1/10 van de afstand tot buitenste 

spoorstaaf; 
f. het onttrekken van grondwater; en 
g. andere activiteiten die van invloed zijn op het lokale spoor.  

 
Bij de bouw van de warmtebuffer heeft Eneco een trillingvrij HEK paalprincipe voorgeschreven. Hijswerk zal 
wel een aantal maal plaatsvinden, maar zowel de HEK funderingspaalstelling als de te gebruiken kranen 
bevinden zich op ruime afstand van de trambaan. De trambaan ligt buiten het valbereik van het materieel. Uit 
nadere afstemming met het Trambedrijf Utrecht, is gebleken dat met de hierboven omschreven activiteiten en 
werkwijze, geen vergunning benodigd is.  
 
Conclusie 
De beoogde ontwikkeling is in lijn met de provinciale regelgeving die raken aan de ontwikkeling of deze 
specifieke locatie. Voor het overige is de ontwikkeling daarmee niet in strijd. Een vergunning in verband met 
de bouw binnen het beperkingengebied is niet benodigd.  

 GEMEENTELIJK BELEID 

 Omgevingsvisie Nieuwegein 

Op 1 april 2021 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein de ‘Omgevingsvisie Nieuwegein’ (hierna: de 
Omgevingsvisie) vastgesteld. De Omgevingsvisie is vervolgens per 20 april 2021 inwerking getreden. In de 
Omgevingsvisie staan de belangrijkste ambities en keuzes voor de Nieuwegeinse fysieke leefomgeving en 
staat de ambitie centraal dat iedere ontwikkeling in Nieuwegein bijdraagt aan de volgende doelen:  

A. versterking van de ruimtelijke kwaliteit  
B. verduurzamen van de stad  
C. borgen van de veiligheid van inwoners  
D. gezond stedelijk leven voor iedereen 

De Omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, vooralsnog 
gepland op 1 juli 2022. Met dit beleid werkt de gemeente op integrale wijze aan het creëren en in 
standhouden van een veilige, duurzame en gezonde stad in 2040. Om de hierboven weergegeven doelen te 
bereiken heeft de gemeente Nieuwegein concrete keuzes en ambities geformuleerd op een viertal punten en 
daarbij benoemd en welke keuzes zij maakt in de fysieke leefomgeving om bij te dragen aan een gezond, 
veilig en duurzaam Nieuwegein:  
 
1. Verbonden met de stad, verbonden met elkaar  
2. Fijne en groene stad met een levendig centrum 
3. Een toekomstbestendige stad voor jong en oud  
4. Een bedrijvige stad in een sterke regio 
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De Omgevingsvisie dient als toetsingskader voor nieuwe initiatieven. Indien een nieuw initiatief zich aandient, 
wordt in eerste instantie bekeken of sprak eis van grote of kleine initiatieven. Kleinschalige initiatieven zijn 
onder andere het vergroenen van een dak, het organiseren van de buurtbarbecue of het starten van een 
eigen kapperszaak. Andere initiatieven die naar hun aard daarmee niet vergelijkbaar zijn, worden gezien als 
grootschalige initiatieven. Hierbij kan gedacht worden aan woningbouwontwikkelingen, de realisatie van 
maatschappelijke voorzieningen en economische initiatieven. Dergelijke initiatieven doorlopen een vooraf 
uitgestippeld proces, bestaande uit de volgende processtappen: loketfase, principefase, voorlopig 
ontwerpfase, aanvraagfase (en tot slot, maar buiten de proceskaders, ook de uitvoerings- en gebruiksfase). 
Een belangrijk onderdeel daarbij is burgerparticipatie en de wijze waarop de omgeving bij een initiatief is 
betrokken. Tot slot zijn deze initiatieven aan spelregels gebonden. De spelregels vloeien voort uit de 
doelstellingen en ambities volgend uit de vier keuzes die gezamenlijk moeten leiden tot een gezonde, veilige 
en duurzame stad.  
 
Gelet op de aard van voorliggend initiatief, is sprake van een grootschalige ontwikkeling. Er dient rekening te 
worden gehouden met de procesfases en de relevante spelregels. Op de diverse onderwerpen wordt 
hieronder ingegaan.  
 
Relatie tot ontwikkeling 
Doorlopen traject  
De Omgevingsvisie is inwerking getreden per 20 april 2021. Voor initiatieven vanaf die datum gelden de 
spelregels ten aanzien van de uitwerking, maar ook voor wat betreft het te doorlopen traject. Omdat sprake is 
van een grootschalige ontwikkeling, dienen de hierboven omschreven projectfases te worden doorlopen. Dat 
betekent dat het plan aan de hand van een principeverzoek dient te worden voorgelegd om wenselijkheid van 
een initiatief te beoordelen. Voor principeverzoeken van voor 20 april 2021 is het de ambitie om in gesprek zo 
dicht mogelijk bij elkaar te komen. 
 
Voor voorliggend initiatief is reeds in de fase in aanloop naar de Omgevingsvisie toe nauw overleg gevoerd 
met de gemeente. Initiatiefnemer heeft daarnaast een participatietraject doorlopen met de direct 
omwonenden (zie paragraaf 5.2 van voorliggende rapportage). De resultaten hiervan hebben geleid tot een 
uitgewerkt principeverzoek, dat mede gelet op mogelijke impact van het ontwerp niet alleen aan het college 
van burgemeester en wethouders is voorgelegd maar ook is behandeld in de gemeenteraad. Bij besluit van 4 
maart 2021, is een positief principebesluit afgegeven en heeft de initiatiefnemer de gelegenheid gekregen het 
planvoornemen uit te werken tot concrete omgevingsvergunningaanvraag. Voorliggende ruimtelijke 
onderbouwing maakt onderdeel uit van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het planologisch 
toestaan. Daarnaast wordt omgevingsvergunning gevraagd voor de activiteit ‘bouwen’ en het ‘plaatsen van 
erf- of perceelafscheiding).  
 
Hoewel het principebesluit is genomen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie, dient bij 
de verdere uitwerking van het plan zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met de ambities en 
bijbehorende spelregels. Daarop wordt hieronder verder ingegaan.  
 
Ambities en spelregels 
Een van de onderdelen waar de gemeente naartoe werkt, is het bereiken van een toekomstbestendige stad 
voor jong en oud. Om te komen tot een toekomstbestendige stad zijn de ambities tweeledig: in de eerste 
plaats dient te worden voorzien in een ‘Duurzame stad’. Daarnaast is het voorzien in een voldoende 
gedifferentieerd woningaanbod van belang. Gelet op de aard van voorliggend initiatief zijn ambities en keuzes 
ten aanzien van de ‘Duurzame stad’ relevant. De onderwerpen energieneutraliteit, klimaatadaptie en 
waterveiligheid, ondergrond, circulariteit en duurzaam bouwen dragen elk op eigen wijze bij aan het 
realiseren daarvan. Niet alle onderwerpen kennen raakvlakken met de realisatie van een warmtebuffer. De 
relevante aspecten worden hieronder behandeld.  
 
 Energieneutraal: Nieuwegein is energieneutraal in 2040 door energiebesparing, duurzame warmte, 

duurzame elektriciteit, duurzame mobiliteit en energieopslag. Om te voorzien in duurzame warmte, 
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energieopslag en duurzame mobiliteit worden aanvullende keuzes en maatregelen opgenomen in 
onderliggende programma’s.  

 
 Klimaatadaptie en waterveiligheid: In 2050 moet de stad de gevolgen van klimaatverandering op kunnen 

vangen. In een klimaatbestendig Nieuwegein veroorzaken extreme buien zo min mogelijk hinder en leiden 
ze zelden tot schade aan gebouwen en vitale en kwetsbare objecten. Tijdens droge perioden kan het 
groen in de stad over voldoende water beschikken. Voor een klimaatbestendig Nieuwegein zet de 
gemeente in op een groene leefomgeving met veel aandacht voor water van een goede kwaliteit. Voor de 
opvang van piekbuien realiseert de gemeente extra waterberging in de ondergrond en verdere 
ontvlechting van afvalwater- en hemelwatersystemen. De gemeente stimuleert daarnaast natuurinclusief 
bouwen om de biodiversiteit te vergroten en hittestress te voorkomen.  

 
 Circulariteit en duurzaam bouwen: Naast een energieneutrale en klimaatbestendige stad, streeft de 

gemeente ook naar een circulaire en duurzaam gebouwde stad. Hierdoor kan grondstoffenuitputting 
worden verminderd en kunnen gebruikte materialen in de toekomst opnieuw worden ingezet. De 
gemeente heeft daarom aandacht voor circulariteit en duurzaam bouwen inclusief verduurzaming van 
bestaande bouw. 

 
Onderdeel van de Omgevingsvisie vormt een overzicht met spelregels die de gemeente hanteert bij het 
beoordelen van ingekomen initiatieven. Deze spelregels gelden in aanvulling op de landelijke en provinciale 
normen en hebben betrekking op de volgende onderwerpen: wonen, parkeren en mobiliteit, ruimtelijke 
kwaliteit, milieu, duurzaamheid, groen en klimaatadaptie, archeologie en cultuurhistorie en tot slot economie. 
Niet alle onderwerpen zijn relevant voor elk initiatief. Per project wordt beoordeeld welke spelregels van 
toepassing zijn en in hoeverre een ontwikkeling daaraan voldoet.  
 
De realisatie van een warmtebuffer ter optimalisering en verduurzaming van het warmtenet draagt bij aan het 
algemene doel in 2040 energieneutraal te zijn, en zet meer specifiek in op het bereiken hiervan middels 
duurzame warmte en de duurzame opwekking daarvan. De realisatie van een warmtebuffer past daarmee 
binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Voor dit project geldt daarnaast dat met het oog voor de 
waarborg van een goede ruimtelijke kwaliteit, overleg is gevoerd met de gemeente en omwonenden. De 
uitkomsten daarvan zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp van de warmtebuffer en de situering 
daarvan. In hoofdstuk 2 van deze ruimtelijke onderbouwing is een beschrijving van het projectplan 
opgenomen, waarin ook wordt ingegaan op de landschappelijke inpassing van de warmtebuffer. Een 
gewijzigde situering ten opzichte van het principevoorstel en gekozen kleuren van de buffer maken dat de 
warmtebuffer een zo beperkt mogelijke impact heeft op de omgeving en opgaat in het heersende beeld ter 
plaatse. Het voorgestelde ontwerp wordt in het kader van de beoordeling van de omgevingsvergunning 
voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Mooisticht. Hoewel de beoordeling plaats moet 
vinden, worden belemmeringen vooralsnog niet verwacht.      
 
Voor duurzaamheid, wordt verwezen naar paragraaf 4.6 van voorliggende rapportage. Als onderdeel van de 
toets aan de relevante omgevingsaspecten, wordt daar nader op ingegaan. Vooropgesteld staat dat het 
initiatief zelf een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van het stadswarmtenet. Daarbij wordt 
opgemerkt dat de realisatie van een warmtebuffer gebonden is aan diverse veiligheids- en isolatie-eisen, 
zodat er weinig ruimte is voor de toepassing van alternatieve materialen, maar door te voldoen aan de 
gestelde eisen wordt ook vanuit dat oogpunt zorggedragen voor duurzame bouw. Met het oog op het 
opvangen van zowel piekbelasting (klimaatadaptie) als leegloop van de buffer (veiligheid), wordt daarnaast 
voorzien in een systeem waarmee afvloeiend water kan worden opgevangen zonder onevenredige gevolgen 
voor de omgeving en de ondergrond. Verwezen wordt naar paragraaf 3.3.2 en paragraaf 4.11 van deze 
ruimtelijke onderbouwing.  
 
Conclusie  
De ontwikkeling is in lijn met de relevante doelstellingen en ambities zoals verwoord in de Omgevingsvisie. 
Voor het overige is de ontwikkeling niet in strijd met de Omgevingsvisie.  
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 Visie Klimaatadaptatie en Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptie 2019-2022 
De gemeente heeft een ‘Visie Klimaatadaptie’ opgesteld. Zij streeft naar een aantrekkelijke en gezonde stad, 
waarin zo min mogelijk overlast bestaat van de klimaatverandering. De gemeente concentreert zich daarbij 
op de thema's hittestress, wateroverlast, droogte en waterveiligheid. De volgende doelen worden daarbij 
nagestreefd: 

 
 De stad, inwoners en gebruikers hebben minder last van hitte (hittestress).  
 Wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente houdt hierbij rekening met extreme buien.  
 De effecten van droogte verminderen. De gemeente houdt regenwater vast op de plek waar het valt.  
 Voor waterveiligheid invulling geven aan het concept van ‘meerlaagsveiligheid’, met extra aandacht voor 

kwetsbare objecten en vitale infrastructuur. Hierbij gaat het om het voorkomen, beperken van de 
gevolgen en het beheersen van de rampen indien sprake is van een dijkdoorbraak.  

 
In het onderliggende ‘Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2019-2022’ (d.d. 7 september 2018) staan de 
middelen, mogelijke subsidies en programma’s die de gemeente de komende gedurende die periode inzet 
om de doelen te kunnen halen. Deze zijn nodig voor de inrichting van de openbare ruimte, de aanbesteding 
van het gemeentelijk vastgoed en voor de uitvoer van een communicatie-strategie. Maar ook voor onderzoek 
om klimaatadaptatie goed mee te kunnen nemen in ontwikkelingen en samen te kunnen werken met andere 
partijen.  
 
Relatie tot ontwikkeling 
Voorliggend initiatief voorziet in de realisatie van een warmtebuffer, waarmee het stadswarmtenet van 
Nieuwegein-Utrecht kan worden verduurzaamd. Hittestress is bij de realisatie van een warmtebuffer niet aan 
de orde. Opgemerkt wordt dat een warmtebuffer dient te voldoen aan diverse eisen, waardoor eventuele 
extreme hitte ook geen invloed zal hebben op de warmtebuffer.  
 
Voor wateroverlast en het zoveel mogelijk verminderen van de effecten van droogte is het wateraspect 
relevant. Daartoe wordt verwezen naar paragraaf 4.11 van voorliggende ruimtelijke onderbouwing. 
Hemelwater dat via de warmtebuffer afstroomt wordt in principe middels een nieuw aan te leggen straatkolk 
afgewikkeld. Voor piekbelasting bij extreme buien geldt, net als voor eventuele leegloop van de buffer, dat het 
water gelet op het hoogteverschil van de locatie in zuidwestelijke richting wordt geleid en ter plaatse in de 
bodem kan infiltreren. De warmtebuffer heeft daarnaast gelet op de aard ervan ook geen effect van eventuele 
hevige regenbuien, zodat dergelijke klimaatinvloeden geen negatieve effecten met zich meebrengen voor de 
buffer.  
 
Conclusie  
De beoogde ontwikkeling is voor zover relevant in lijn met de Visie Klimaatadaptie en het bijbehorende 
Uitvoeringsprogramma 2019-2022. Voor het overige is de ontwikkeling daarmee niet in strijd.  

 Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040 

De gemeenten Nieuwegein en Utrecht willen in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er energie 
bespaard moet worden en het restant van de benodigde energie opgewekt wordt met duurzame 
energiebronnen. Om hier invulling aan te geven heeft de gemeente de ‘De Routekaart Energieneutraal 
Nieuwegein 2040’ vastgesteld. Deze routekaart geeft aan hoe de gemeente Nieuwegein invulling gaat geven 
aan de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie te verwezenlijken wordt er ingezet op vijf 
verschillende routes: energiebesparing, duurzame warmte, duurzame elektriciteit, duurzame mobiliteit en 
energieopslag. 

Verduurzaming warmtenet 
Nu Nederland overstapt van aardgas naar andere bronnen voor het verwarmen van huizen en andere 
gebouwen, moet gezocht worden naar alternatieven voor het gebruik van aardgas. Het bestaande warmtenet 



 

Mees Ruimte & Milieu | 19205.01.RO Pagina | 26 

in Utrecht en Nieuwegein is zo’n alternatief. De gemeente Nieuwegein en Eneco verwachten een groei van 
het aantal warmteaansluitingen in Nieuwegein in 2030.  

Voor haar warmtenetten heeft Eneco zich gecommitteerd aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord van 
gemiddeld 70% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van een huidige CV ketel. Hiervoor is het belangrijk dat de 
geleverde warmte verder verduurzaamd wordt en ook dat deze duurzame bronnen op een efficiënte manier 
ingezet worden. Eén van de stappen hiervoor is de inzet van warmtebuffers, één in Nieuwegein en vier in 
Utrecht. Deze verduurzaming is in lijn met de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040 en het 
uitvoeringsplan, waarin verduurzaming van stadswarmte als opgave staat beschreven. 

De buffer speelt een belangrijke rol om pieken in de warmtevraag (’s ochtends als iedereen de verwarming 
aanzet) op te vangen. Warmtebuffers zorgen ervoor dat de piekvraag over de dag kan worden afgevlakt. Een 
buffer slaat ’s nachts warmte op wanneer de warmtevraag laag is en levert overdag de opgeslagen warmte 
als de warmtevraag hoog is. Momenteel wordt de productie tijdens deze piekvraag grotendeels ingevuld met 
behulp van gasketels. Door een warmtebuffer te realiseren is er minder inzet van gasketels nodig tijdens deze 
piekvraag. Met de buffer wordt zo op korte termijn gas bespaard en op langere termijn verdere 
verduurzaming van het warmtenet mogelijk gemaakt. De buffer zorgt voor circa 10 – 20% besparing van CO2 

ten opzichte van de huidige situatie. De warmtebuffer is daarnaast randvoorwaardelijk om de 
stadsverwarming uit te breiden met andere duurzame bronnen.  

Conclusie  
De ontwikkeling van de warmtebuffer maakt het mogelijk dat de gemeente een stap zet richting de 
verduurzaming van het warmtenet Nieuwegein. Samen met de andere drie warmtebuffers in Utrecht wordt 
een belangrijke bijdrage geleverd in het duurzaam opvangen van de piekvraag en daarmee het terugdringen 
van de CO2 uitstoot die in de huidige situatie nog plaatsvindt door de gedeeltelijke aansluiting op het gas. De 
ontwikkeling is dan ook in lijn met de gemeentelijke ‘Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040’.  
 

 Nota Ruimtelijke Kwaliteit 

Om ervoor te zorgen dat bouwinitiatieven voldoende kwaliteit hebben en daarmee goed passen in de 
omgeving en functie, heeft de gemeente Nieuwegein welstandsbeleid vastgesteld. De gemeente heeft dit 
beleid opgenomen in de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit’, vastgesteld in 2016. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit omvat 
onder meer het beleid en de bijbehorende beleidskaarten per gebied.  

Initiatieven worden beoordeeld aan de hand van twaalf richtlijnen, waarbij op basis van het voor de 
projectlocatie geldende welstandsniveau wordt bepaald hoe streng aan deze richtlijnen wordt getoetst. De 
welstandsniveaus zijn ‘vrij’, ‘regulier’, ‘bijzonder’ of ‘hoog’. Daarnaast kunnen een aantal subniveaus van 
toepassing zijn. De algemene uitgangspunten zijn:  

Vorm, functie en constructie 
1. Het uiterlijk van het bouwwerk moet een logische relatie hebben met de functie. 
2. Het constructieprincipe is in logische verhoudingen af te leiden uit het uiterlijk van het bouwwerk. 
 
Relatie tussen gebouw en omgeving (object en context) 
3. De hoofdvorm en de uitstraling van het bouwwerk moeten passen bij de directe omgeving en de aanwezige 

hoofdgebouwen. 
4. De grens tussen openbaar en privé moet duidelijk herkenbaar zijn.  

 
Evenwicht tussen helderheid en complexiteit 
5. De symmetrie, ritmiek en samenhang in de compositie van de gebouwelementen zijn helder, rustig en logisch. 
6. Een gebouw heeft voldoende uitdagende elementen om interessant en boeiend te zijn.  

 
Associaties met bouw- of stijlperiode 
7. Waardevolle kenmerken van een bepaalde bouw- of stijlperiode moeten behouden blijven. 
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8. Nieuw- en verbouw mag verwijzen naar een oudere stijlperiode maar moet eigentijds zijn en mag geen imitatie 
zijn.  
 

Schaal- en maatverhoudingen 
9. Een bouwwerk, maar ook onderdelen ervan moeten een evenwichtige schaal- en maatverhouding hebben.  
10. Een bouwwerk past in schaal- en maatverhouding in zijn omgeving.  

 
Materiaal, kleur, licht en detaillering 
11. Gevelopeningen zijn logisch gepositioneerd in het gevelvlak en versterken de ruimtelijke werking.  
12. Materialen en kleuren passen bij het architectonische ontwerp, de aard en ontstaansperiode van het gebouw 

en de directe omgeving.  

 
Relatie tot ontwikkeling 
Per deelgebied / wijk heeft de gemeente een beleidskaart opgesteld aan de hand van een gebiedsanalyse. 
De projectlocatie maakt onderdeel uit van deelgebied ‘Zuilenstein – Huis de Geer’. Een uitsnede van de bij 
dat gebied behorende beleidskaart is opgenomen in figuur 13.  

Figuur 13. Uitsnede beleidskaart Nota Ruimtelijke Kwaliteit deelgebied Zuilenstein – Huis de Geer  

 

Het bestaande warmteoverdrachtsstation (WOS) (aangeduid met rode kader in figuur 12) valt binnen het 
reguliere wenstandsniveau. Het omliggende (groen)gebied valt niet binnen een welstandsregime.  Voor 
nieuwe bebouwing bij het bestaande WOS wordt eveneens uitgegaan van een regulier welstandsniveau. Dit 
welstandsniveau geldt voor het grootste gedeelte van Nieuwegein. Het gaat om reguliere bebouwing zonder 
veel bijzondere betekenis voor de geschiedenis en identiteit van Nieuwegein. Behoud van de ruimtelijke opzet 
en ruimtelijke vernieuwing is in dit gebied beide mogelijk. De gemeente kijkt vooral naar de massa en vorm en 
de ruimtelijke inpassing in het bestaande gebied. De ruimtelijke kwaliteit mag in deze gebieden niet 
verslechteren. 

In samenspraak met de omgeving is gekomen tot een passend ontwerp voor de warmtebuffer. Voor de 
kleurstelling van de warmtebuffer is gekozen voor een gradiënt van groen naar blauwe tinten, zodat de buffer 
op natuurlijke wijze met de omgeving samensmelt. De vorm- en materiaalkeuze stond op voorhand al vast, 
gelet op de aard van de ontwikkeling en de normen waaraan een warmtebuffer dient te voldoen. In overleg 
met de omgeving en naar aanleiding van een amendement van de gemeenteraad, is ervoor gekozen de 
buffer meer in noordwestelijke richting te verplaatsen, zodat de ruimtelijke uitstraling en impact op de wijk zo 
beperkt mogelijk blijft.  
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Conclusie  
Het voorgestelde ontwerp wordt in het kader van de beoordeling van de omgevingsvergunning voorgelegd 
aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Mooisticht. Belemmeringen worden vooralsnog niet verwacht.     

 Groenstructuurplan Nieuwegein 2017  

Het openbaar groen maakt onderdeel uit van veel verschillende ruimtelijke plannen. Om tot een 
overkoepelende visie te komen voor de groenstructuur in de gemeente Nieuwegein, heeft de gemeenteraad 
op 18 mei 2017 het ‘Groenstructuurplan Nieuwegein 2017’ vastgesteld. Onderdeel daarvan is ook de 
Groenstructuurplankaart, aan de hand waarvan de groenstructuur rondom een projectlocatie in beeld kan 
worden gebracht. De structuren die op de Groenstructuurplankaart worden benoemd zijn gebaseerd op de 
functie, het gebruik en de waarde van het groen. Hoe en waar krijgen alle belangen een plaats: recreatie, 
cultuurhistorie, landschap, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Per structuur zijn in het ‘Groenstructuurplan 
Nieuwegein 2017’ de kenmerken beschreven (ligging en gebruik), het belang ervan voor de inwoners, het 
gewenste beeld en het daarvoor benodigde beheer.  

Relatie tot ontwikkeling 
Onderstaand figuur toont een uitsnede van de Groenstructuurplankaart. Te zien is dat de warmtebuffer niet 
wordt geplaatst binnen een structuur zoals weergegeven op de kaart. Dit betekent dat het verplaatsen van 
bomen ten behoeve van de warmtebuffer, niet plaatsvindt binnen een belangrijke groenstructuur. Wel wordt 
de locatie omsloten door hoofd- en wijkwegen en ligt tegen de zuidelijke bebouwingscontouren 
aankledingsgroen. Aan de overzijde van de A.C. Verhoevenweg/Symfonielaan is sprake van ‘stapstenen’ met 
natuurwaarde. Van negatieve effecten op de genoemde structuren is geen sprake.  
 
Figuur 14. Uitsnede Groenstructuurplankaart Nieuwegein (bron: https://geoserver.nieuwegein.nl/apps/groenstructuurplan/). 

 

Conclusie 
Het initiatief heeft geen invloed op de in de omgeving aanwezige groenstructuren. Het beleid zoals verankerd 
in het Groenstructuurplan Nieuwegein 2017 verzet zich dan ook niet tegen de geplande ontwikkeling.  
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4 OMGEVINGSASPECTEN 

 ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE 

 Algemeen  

Erfgoedwet  
De Erfgoedwet bevat de geldende wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in 
Nederland. De wet regelt tevens de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem. De uitvoering van 
de Erfgoedwet en de integratie van archeologie en ruimtelijke ordening is primair een gemeentelijke opgave. 
De gemeente is verplicht om in nieuwe bestemmingsplannen rekening te houden met de mogelijke 
aanwezigheid van archeologische waarden. Dit volgt uit een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening en 
maakt onderdeel uit van de modernisering van de monumentenzorg. De Erfgoedwet is een voorloper op de 
Omgevingswet, welke naar verwachting in 2022 in werking treedt. 

Nota Belvedère (1999) 
Vanuit een ontwikkelingsgerichte visie op de omgang met cultuurhistorie worden in de Nota Belvedère 
beleidsmaatregelen voorgesteld die tot een kwaliteitsimpuls bij de toekomstige inrichting van Nederland 
zouden moeten leiden. Doelstelling van de nota is om de alom aanwezige cultuurhistorische waarden sterker 
richtinggevend te laten zijn bij de inrichting van Nederland. Dit met als doel het aanzien van Nederland aan 
kwaliteit te laten winnen en tegelijkertijd de onderlinge samenhang van cultuurhistorische waarden op het 
terrein van de archeologie, gebouwde monumenten en historische cultuurlandschap te versterken. 

 Relatie tot ontwikkeling 

Archeologie 
De gemeente Nieuwegein heeft archeologiebeleid opgesteld om zorg te dragen voor een goede omgang met 
het archeologisch erfgoed binnen haar gemeentegrenzen. Het archeologiebeleid wordt geborgd in de 
Erfgoedverordening en in de bestemmingsplannen. Bureau RAAP heeft in opdracht van de gemeente een 
drietal kaarten opgesteld, op basis waarvan kan worden geconcludeerd of zich archeologisch relevante 
waarden binnen een gebied kunnen bevinden. De kaarten dienen te worden geraadpleegd in samenhang met 
de ‘Beleidsnota Archeologie gemeente Nieuwegein’ en bevatten informatie over de archeologische 
verwachting ten aanzien van:  

 Prehistorie – Romeinse Tijd; 
 Middeleeuwen – Nieuwe Tijd;  
 Tweede Wereldoorlog  

 
De informatie uit de kaarten is geïntegreerd in één samenvattende Archeologische Beleidsadvieskaart. Figuur 
14 toont een uitsnede van deze kaart. Te zien is dat voor de projectlocatie (weergegeven in blauw) de 
verwachtingswaarde ‘AWV 2’ kent. Daaruit volgt dat de locatie een relatief hoge verwachtingswaarde kent. 
Ter plaatse geldt daarom beschermingsniveau AWV2, waarbij archeologisch onderzoek nodig is op het 
moment dat gronden dieper worden geroerd dan 30 cm of wanneer de oppervlakte van die grondroering 
meer dan 500 m2 bedraagt. 
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Figuur 15 Archeologische beleidsadvieskaart 

 

Voor de realisatie van de warmtebuffer wordt ca. 1,5 meter beneden maaiveld gegraven over een 
oppervlakte van ca. 260 m2. Daarnaast zijn grondroerende werkzaamheden nodig voor de aanleg van 
ondergrondse infrastructuur en de plaatsing van een hekwerk. De oppervlakte van het totale 
onderzoeksgebied bedraagt ca. 760 m2.  
 
Gelet op de hoge verwachtingswaarde en de omvang/diepte van de geplande ingrepen is door Bureau voor 
Archeologie een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is opgenomen in de 
bijlagen bij voorliggende rapportage. De resultaten van het onderzoek (d.d. 28 mei 2021) worden hieronder 
samenvattend weergegeven.  
 
Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Rijn-Maasdelta', in de landschapszone 
overstromingsvlakte. Het plangebied ligt op de Jutphaas beddinggordel. Deze is actief vanaf het Laat 
Neolithicum tot de Late Bronstijd.  
 
Het plangebied ligt buiten bekende historische erven en bebouwingslinten. Tot in de 20e eeuw is het 
plangebied onderdeel van een uitgestrekt blokvormig verkaveld landbouwgebied. In de jaren tachtig van de 
20e eeuw zijn de A.C. Verhoefweg ten westen van het plangebied, de Symfonielaan ten noorden van het 
plangebied en de aangrenzende bebouwing gerealiseerd. Sindsdien is in het plangebied niets meer gewijzigd. 
 
Op basis van de landschappelijke ligging op de Jutphaas beddinggordel kunnen archeologische resten uit 
landbouwsamenlevingen en staatssamenlevingen aanwezig zijn. De top van de oeverafzettingen is het 
potentiële archeologische niveau. Dit niveau ligt onder een ophooglaag van mogelijk één meter dik. 
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In het plangebied zijn vervolgens vijf boringen gezet tot maximaal 4 m-mv. De boringen bevestigen dat de 
natuurlijke ondergrond bestaat uit afzettingen (bedding-, oever- en komafzettingen) van de Jutphaas 
beddinggordel. Op de natuurlijke afzettingen ligt een ophoogpakket van 120 tot 170 cm dat waarschijnlijk uit 
de jaren 80 van de vorige eeuw stamt. 
 
De top van de oeverafzettingen vormt het potentiële archeologische niveau. Dit niveau ligt tussen 150 en 220 
cm -mv (-37 en 20 cm NAP) en is in het hele plangebied aanwezig. Er zijn echter geen archeologische 
indicatoren aangetroffen die wijzen op een vindplaats. Dat betekent dat de kans klein is dat archeologische 
resten aanwezig zijn.  
 
Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied gelet op het bovenstaande en met het oog op de ingrepen, 
vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Cultuurhistorie 
De locatie maakt geen deel uit van een beschermd stadsgezicht. Ook is het WOS, het bijbehorende terrein 
en overig aanwezige objecten niet aangewezen als monument. Uit de toets aan het provinciale beleid en 
bijbehorende verordening, is gebleken dat de locatie ook geen onderdeel uitmaakt van de cultuurhistorische 
hoofdstructuur. Tot geldt dat de locatie en de bestaande bebouwing geen waardering heeft op de 
cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Nieuwegein. Van enige aantasting van cultuurhistorische 
waarden is derhalve geen sprake.  

 Conclusie  

De aspecten archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling ter 
plaatse van de projectlocatie. 

 BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING  

 Algemeen  

Milieuzonering is een instrument dat helpt bij het afwegen en verantwoorden van keuzes aangaande nieuwe 
woningbouw- en bedrijvenlocaties en beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie. Het gaat 
hierbij om de milieuaspecten: geluid, geur, stof en gevaar, waarbij de belasting afneemt naarmate de afstand 
tot de bron toeneemt. Om ervoor te zorgen dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven 
gesitueerd worden en dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van woningen krijgen, is de 
handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ opgesteld. Door toepassing te geven aan deze handreiking wordt 
zoveel mogelijk voorkomen dat woningen hinder en gevaar ondervinden van bedrijven en dat die bedrijven in 
hun milieugebruiksruimte worden beperkt. 

In de handreiking zijn richtafstanden opgenomen voor een scala aan milieubelastende activiteiten, opslagen 
en installaties. De richtafstand geldt vanaf de grens van de inrichting tot de bestemmingsgrens van 
omliggende woningen en betreft nadrukkelijk een leidraad en geen norm. Indien goed gemotiveerd en 
onderbouwd door middel van relevant milieutechnisch onderzoek, kan ervoor worden gekozen van de 
richtafstand af te wijken.  
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Tabel 2 Richtafstanden bedrijven en milieuzonering 
Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype  

rustige woonwijk 
Richtafstanden tot omgevingstype  
gemengd gebied 

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 

 
De richtafstanden zijn afgestemd op het omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied. Zonder dat 
dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat kan de richtafstand met één stap worden verlaagd indien 
sprake is van een omgevingstype gemengd gebied. In gemengd gebied komen direct naast woningen 
bijvoorbeeld winkels, horeca en kleine bedrijven voor. 

 Relatie tot ontwikkeling 

De beoogde warmtebuffer wordt gerealiseerd ter hoogte van de bestaande inrichting van Eneco. Ten zuiden 
ligt het woongebied Zuilenstein. De warmtebuffer past binnen de milieucategorie van de reeds bestaande 
activiteiten binnen de inrichting, waardoor met het plaatsen van de buffer geen hogere milieucategorie 
ontstaat. Omdat de warmtebuffer wordt gerealiseerd ter hoogte van de bestaande bebouwing van Eneco en 
niet dichter bij de woonwijk komt te liggen dan die bebouwing, kan worden geconcludeerd dat er voldoende 
afstand wordt gehouden tot de betreffende woningen in de wijk Zuilenstein.   

 Conclusie  

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling ter plaatse 
van de projectlocatie. 

 BODEM 

 Algemeen  

Voor bodem en bodemverontreiniging is de Wet bodembescherming (Wbb) inclusief de aanvullende besluiten 
leidend. In de Wbb wordt een algemeen beschermingsniveau ingesteld voor de bodem ten aanzien van het 
voorkomen van nieuwe verontreiniging van de bodem.  

De Wbb geeft regels voor bodemverontreiniging, waarvan sprake is als het gehalte van een stof in de grond 
of in het grondwater de voor die stof geldende streefwaarde overschrijdt. Of een verontreiniging acceptabel 
is, hangt af van de aard van de verontreiniging en van de bestemming van de gronden. 

 Relatie tot ontwikkeling 

Een warmtebuffer betreft geen gevoelige functie in het kader van de Wbb, waardoor voor het mogelijk maken 
van de functie zelf geen bodemonderzoek hoeft te worden uitgevoerd. Daarnaast is het hebben van een 
warmtebuffer op de locatie geen bodembedreigende activiteit. Wel dient in het kader van de 
omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ een bodemonderzoek te worden overlegd. Om die reden is 
door bureau Kwinfra een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De rapportage van 5 februari 2021 is 
opgenomen in bijlage 3 bij voorliggende ruimtelijke onderbouwing.  
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Uit het onderzoek blijkt dat de zintuiglijk schone zandbovengrond licht verontreinigd is met kobalt en kwik. De 
zintuigelijk schone kleiondergrond is licht verontreinigd met nikkel. De zintuiglijk schone zandondergrond is 
niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters. Het grondwater tot slot, is licht verontreinigd met 
barium.  
 
De onderzoeksresultaten geven een representatief beeld van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de 
locatie. Mede gezien de aangetoonde mate van verontreiniging wordt geen aanleiding gezien tot het 
uitvoeren van aanvullend onderzoek. Ten behoeve van de uit te voeren graafwerkzaamheden ter plaatse van 
de onderzoekslocatie is geen veiligheidsklasse conform de CROW-400 van toepassing. Hier geldt de 
basishygiëne. Of daadwerkelijk geen veiligheidsklasse van toepassing is wordt voorafgaand aan de 
werkzaamheden, door de uitvoerend aannemer in samenspraak met een veiligheidskundige bepaald. 
 

 Conclusie  

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling ter plaatse van de projectlocatie. 

 (EXTERNE) VEILIGHEID 

 Algemeen  

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Ook de risico's die luchthavens geven vallen onder externe veiligheid. De aan deze activiteiten 
verbonden risico’s moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven. 

Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Normen voor ondergrondse 
buisleidingen zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Bij de beoordeling van de 
externe veiligheidssituatie zijn twee begrippen van belang: 
 Plaatsgebonden risico (PR): Inwoners van een bepaald gebied kunnen te maken krijgen met 

plaatsgebonden risico (PR). Dit is de kans per jaar dat één persoon overlijdt door een ongeluk met een 
gevaarlijke stof. In theorie zou die persoon zich onafgebroken en onbeschermd op één bepaalde plaats 
moeten bevinden. Deze kans mag niet groter zijn dan 1 op de miljoen. Het PR wordt ‘vertaald’ als een 
risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare objecten (bijvoorbeeld 
woningen) mogen liggen. 

 Groepsrisico (GR): Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke 
slachtoffers en is een maatstaf voor de verwachte omvang van een ramp. Rondom een risicobron wordt 
een invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden gesteld aan het maximaal aanvaardbaar 
aantal personen, de zogenaamde oriëntatiewaarde (OW). Dit is een richtwaarde, waarvan het bevoegd 
gezag, mits afdoende gemotiveerd door middel van een gedegen verantwoording, kan afwijken. Dit 
betreft de zogeheten verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht geldt voor elke toename van het 
GR. 

 Relatie tot ontwikkeling 

De beoogde warmtebuffer betreft een atmosferische opslag van water met een temperatuur van circa  
100 oC. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is hierop niet van toepassing. De warmtebuffer 
betreft geen (beperkt) kwetsbaar object.   

Wel dient stil te worden gestaan bij de mogelijke risico’s die een warmtebuffer met zich mee kan brengen. 
Hoewel deze kans nagenoeg nihil is, komt bij het instantaan falen van de opslagtank 4 miljoen liter heet water 
vrij, wat betekent dat ernstige gevolgen kunnen ontstaan voor personen die zich in de stromen bevinden. De 
warmtebuffer wordt echter ontworpen volgens de geldende veiligheidsnormen. Er is ruime ervaring met de 
bouw van veilige warmtebuffers. Om eventuele leegloop van de buffer te voorkomen heeft Eneco 
zogenaamde mitigerende maatregelen opgenomen. Deze bestaan onder andere uit een aanrijdbeveiliging, 
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een hek rondom de buffer met afdoende opklimbeveiliging, een overdrukventiel en het voorkomen van 
corrosie. Daarmee is het risico op leegloop nagenoeg gemitigeerd. Eneco zal daarnaast een fysieke 
maatregel treffen om waterloop richting de fietstunnel te voorkomen/ tegen te houden voor het 
onwaarschijnlijke geval dat er toch water uit de buffer loopt.   

 Conclusie  

Het aspect (externe) veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling ter plaatse van de 
projectlocatie. 

 WINDKLIMAAT  

 Algemeen 

De NEN 8100 norm 'Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving' geeft richtlijnen voor de realisatie 
van gebieden met een goed windklimaat. Tevens mag zich in dergelijke gebieden volgens deze norm slechts 
een beperkt risico op windgevaar voordoen. De norm stelt dat de overschrijdingskans van de 
drempelsnelheid van de wind (5,0 m/s) bepaalt in welke kwaliteitsklasse het lokale windklimaat valt. De 
combinatie van de kwaliteitsklasse en de activiteiten die rond het bouwwerk plaatsvinden, levert een 
bepaalde waardering van dit windklimaat op. Voor beschut liggende gebouwen met een hoogte tussen de 15 
m en 30 m en voor onbeschut liggende gebouwen tot een hoogte van 30 m is de hulp van een  
windhinderdeskundige noodzakelijk om te beoordelen of er wel of niet windtunnel- CFD-onderzoek 
noodzakelijk is. Voor gebouwen met een hoogte vanaf 30 m is nader onderzoek met CFD- of 
windtunnelsimulatie noodzakelijk. 

 Relatie tot ontwikkeling 

In voorliggende situatie wordt een warmtebuffer gerealiseerd tot een hoogte van ca. 18,1 meter dan wel 
(inclusief raining) maximaal 19,3 meter. Om die reden is SIMSTUDIO/Windsafe Projects gevraagd een 
deskundigenoordeel op te stellen met betrekking tot de vraag of een nader windhinderonderzoek 
noodzakelijk is. Het deskundigenoordeel is opgenomen in de quickscan van 10 juni 2021 (kenmerk 
P20821449e100) zoals opgenomen in de bijlagen bij voorliggende ruimtelijke onderbouwing. De resultaten 
worden hieronder samenvattend weergegeven.  

In de NEN8100 wordt gesteld dat gebouwen tot 1,5 keer de hoogte van de omliggende bebouwing naar 
verwachting geen overmatige windhinder veroorzaken. Bij een grotere verhouding bestaat de kans op 
windhinder. Het ontwikkeling is twee keer hoger dan het naastgelegen gebouw en kan daarmee effect 
hebben op het windklimaat. Daarbij is uitgegaan van de maximale hoogte van 19,3 inclusief railing.  
 
Figuur 16 toont de bouwlocatie met daaroverheen de windroos geprojecteerd. De wind komt op deze locatie 
voornamelijk uit zuidzuidwestelijke richting (van zuid- tot westelijke richting). Bij de meest voorkomende 
windrichtingen ligt het warmtebuffervat in de luwte van de hoge bomen gelegen aan de A.C. Verhoefweg. 
Hierdoor zal er weinig wind tegen het vat aanstromen. 
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Figuur 16 Windroos geprojecteerd over projectgebied (bron: quickscan windhinder) 

 
 
Vanwege de ronde vorm van het vat heeft het geen grote rechte oppervlaktes waar de wind op kan 
aanstromen. Hierdoor zal weinig aanstromende wind omgezet worden in neerwaartse wind en zal er geen 
windhinder worden ervaren. 
 
Een parkeerplaats aan de noordzijde van de ontwikkeling ligt op 80 m van de ontwikkeling. Daarmee zal deze 
locatie weinig ervaren van de wind rondom de ontwikkeling.  
 
Rondom het plan wordt naar verwachting een windklimaat ervaren wat voldoet aan de 
betreffende functie, doorlopen. Tevens wordt er geen windgevaar verwacht. Het ontwikkelingsplan zal niet 
resulteren in een toename van windhinder en zal ook geen windgevaar veroorzaken. Op basis daarvan wordt 
in het onderzoek geconcludeerd dat een verder onderzoek naar windhinder en windklimaat niet noodzakelijk 
is.  
 

 Conclusie 

De ontwikkeling heeft geen negatieve effecten op het windklimaat en leidt niet tot onacceptabele windhinder. 
Een nader onderzoek wordt niet nodig geacht. Dit aspect vormt daarmee geen belemmering voor de 
ontwikkeling.  

 DUURZAAMHEID  

 Algemeen 

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van duurzaamheid is onder andere opgenomen in de ‘Omgevingsvisie 
Nieuwegein’ en de ‘Routekaart Energieneutraal Nieuwegein’. Deze stukken zijn behandeld in paragraaf 3.3 
van voorliggende ruimtelijke onderbouwing.  
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 Relatie tot ontwikkeling 

De realisatie van een warmtebuffer ter optimalisering en verduurzaming van het warmtenet draagt bij aan het 
algemene doel in 2040 energieneutraal te zijn, en zet meer specifiek in op het bereiken hiervan middels het 
verduurzamen van het standswarmtenet. De warmtebuffer bedient de evidente behoefte aan alternatieve 
voorzieningen in het kader van de warmtetransitie. De buffer speelt een belangrijke rol om pieken in de 
warmtevraag (’s ochtends als iedereen de verwarming aanzet) op te vangen. Warmtebuffers zorgen ervoor 
dat de piekvraag over de dag kan worden afgevlakt. Een buffer slaat ’s nachts warmte op wanneer de 
warmtevraag laag is en levert overdag de opgeslagen warmte als de warmtevraag hoog is. Momenteel wordt 
de productie tijdens deze piekvraag grotendeels ingevuld met behulp van gasketels. Door een warmtebuffer 
te realiseren is er minder inzet van gasketels nodig tijdens deze piekvraag. Met de buffer wordt zo op korte 
termijn gas bespaard en op langere termijn verdere verduurzaming van het warmtenet moge lijk gemaakt. De 
buffer zorgt daarmee voor circa 10 – 20% besparing van CO2 ten opzichte van de huidige situatie. De 
warmtebuffer is daarnaast randvoorwaardelijk om de stadsverwarming uit te breiden. De realisatie van een 
warmtebuffer heeft dan ook een evidente meerwaarde op het gebied van duurzaamheid.  
 
Onder duurzaamheid kan voorts ook worden verstaand het circulair bouwen. De contractoren voor het 
bouwen van de warmtebuffer worden geselecteerd aan de hand van een tenderprocedure en zijn derhalve 
nog niet bekend. Wel geldt dat duurzaamheid in de tender voor 10% meetelt in de beoordeling van de 
aanbiedingen. Ten aanzien van materiaalgebruik geldt echter dat het watervat geen alternatief kent voor 
staal. Voor isolatie is er vrijwel geen industrieel alternatief dat voldoet aan de gestelde isolatie-eisen (isolatie 
valt overigens ook onder duurzaamheid), voor plaatmateriaal is er eveneens geen alternatief. Het toepassen 
van circulaire materialen is gelet op de veiligheids- en isolatie-eisen dan ook niet mogelijk.  
 

 Conclusie 

De realisatie van een warmtebuffer levert op zichzelf een positieve bijdrage aan de noodzakelijke 
warmtetransitie en past daarmee in het duurzaamheidsbeleid. Voor duurzaam bouwen geldt dat alternatieve 
materiaalkeuze niet mogelijk is, gelet op de veiligheids- en isolatie-eisen van een warmtebuffer. Dat neemt de 
meerwaarde van de warmtebuffer met het oog op duurzaamheid echter niet weg. Dit aspect vormt daarmee 
geen belemmering voor de ontwikkeling.   

 GELUID 

 Algemeen  

In het kader van de Wet geluidhinder moeten geluidsgevoelige objecten voldoen aan de wettelijk bepaalde 
normering als het gaat om de maximale geluidsbelasting op de gevels. De limitatieve lijst geluidsgevoelige 
gebouwen bestaat uit: 
 woningen; 
 onderwijsgebouwen;  
 ziekenhuizen; 
 verpleeghuizen;  
 verzorgingstehuizen;  
 psychiatrische inrichtingen;  
 kinderdagverblijven.  

Relevante geluidbronnen in het kader van de Wet geluidhinder zijn wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en 
industrielawaai. Op het moment dat een van bovenstaande functies ontwikkeld wordt in de nabijheid van 
voornoemde geluidbronnen of binnen de zones daarvan, zal middels een geluidsonderzoek aangetoond 
moeten worden of er voldaan wordt aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde. Daarnaast kan het als het gaat 
om bijvoorbeeld logiesruimtes (hotelkamers, recreatieve verblijven) wenselijk zijn om een goed en 
aangenaam binnenklimaat te kunnen waarborgen. 
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Activiteitenbesluit milieubeheer 
Wanneer inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer worden gerealiseerd, dient er zorg voor te worden 
gedragen dat deze geen onacceptabele hinder richting de omgeving veroorzaken. In het Activiteitenbesluit 
milieubeheer zijn daarom normen opgenomen waaraan een inrichting dient te voldoen. Daarbij gelden 
verschillende normen voor de dag-, avond- en nachtperiode.  

 Relatie tot ontwikkeling 

Met de beoogde ontwikkeling wordt geen geluidgevoelig object gerealiseerd. De Wet geluidhinder is daarmee 
niet van toepassing op dit project. Wel dient toetsing plaats te vinden aan de grenswaarden zoals opgenomen 
in het Activiteitenbesluit. Om die reden is door Peutz een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De rapportage 
van 23 april 2021 is opgenomen in de bijlagen bij deze ruimtelijke onderbouwing. De resultaten worden 
hieronder samenvattend weergegeven.  

Voor de beoordeling in het kader van het Activiteitenbesluit zijn de in de omgeving optredende geluidniveaus 
ten gevolge van de WOS en de beoogde uitbreiding getoetst aan de grenswaarden uit artikel 2.17a.  De 
grenswaarden zijn hieronder weergegeven.  
 
Tabel 3 Grenswaarden artikel 2.17a Activiteitenbesluit (bron: akoestisch onderzoek Peutz d.d. 23-4-‘21) 

 
 
Het WOS geeft onder normale omstandigheden geen aanleiding tot het optreden van piekgeluiden. Een 
beschouwing van de maximale geluidniveaus is gelet hierop buiten beschouwing worden gelaten. In  
onderstaande tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de berekende langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus voor zowel de huidige als de toekomstige situatie. 
 
Tabel 4 Berekende geluidniveaus omgeving WOS en warmtebuffer (bron: akoestisch onderzoek Peutz d.d. 23-4-‘21) 
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Ter plaatse van woningen worden langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus berekend van ten hoogste 28 
dB(A) gedurende zowel de dag-, de avond- als de nachtperiode. Deze waarden zijn ruimschoots lager dan de 
standaardgrenswaarden volgens het Activiteitenbesluit. De uitbreiding met de warmtebuffer heeft slechts een 
marginale (berekende) verhoging (ordegrootte 0,1 dB) van de geluidniveaus tot gevolg. Er is derhalve geen 
sprake van een significante wijziging ten opzichte van de huidige situatie. Van een onaanvaardbaar 
geluidniveau ter plaatse van omliggende woningen is derhalve eveneens geen sprake.  
 

 Conclusie  

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling ter plaatse van de projectlocatie. 

 LUCHTKWALITEIT 

 Algemeen  

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de luchtkwaliteitseisen opgenomen. Daarnaast zijn er 
luchtkwaliteitseisen opgenomen in het Besluit niet in betekende mate bijdragen (Besluit NIBM) en de 
bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekende mate bijdragen (Regeling NIBM). 

In het Besluit NIBM en de Regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het 
begrip NIBM. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze 
gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook 
als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het 
geplande project niet in betekenende mate bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven.  

De definitie van ‘niet in betekenende mate’ is 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. De 3% komt 
overeen met 1,2 microgram/m3 (µg/m3). Als een project voor één stof de 3%-grens overschrijdt, dan 
verslechtert het project 'in betekenende mate' de luchtkwaliteit. De 3%-norm is in de Regeling NIBM 
uitgewerkt in concrete voorbeelden, waaronder:  
 woningbouw: 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij twee ontsluitende 

wegen; 
 kantoorlocaties: 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij één ontsluitende weg en 200.000 m2 

brutovloeroppervlak bij twee ontsluitende wegen. 

 Relatie tot ontwikkeling 

De realisatie van een warmtebuffer leidt niet tot verslechtering van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 
projectgebied. Er is geen sprake van uitstoot als gevolg van de warmtebuffer zelf, daarnaast genereert deze 
nutsvoorzieningen geen extra verkeer en bijkomende uitstoot ten opzichte van de huidige situatie. Nader 
onderzoek naar luchtkwaliteit is niet noodzakelijk.  

 Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling ter plaatse van de 
projectlocatie. 
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 NATUUR  

 Algemeen 

Sinds 1 januari 2017 is één wet van toepassing die de natuurwetgeving in Nederland regelt: de Wet 
natuurbescherming. De wet ligt in de lijn van Europese wetgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn. De Wet natuurbescherming vervangt de Boswet, de Flora- en Faunawet en de 
Natuurbeschermingswet 1998. 

Wet natuurbescherming 
Via de Wet natuurbescherming wordt de soortenbescherming en gebiedsbescherming geregeld. De 
soortenbescherming heeft betrekking op alle, in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, 
reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer 
zeldzame ongewervelde diersoorten en op een honderdtal vaatplanten. Welke soorten planten en dieren 
wettelijke bescherming genieten, is vastgelegd in de bijlage van de Wet natuurbescherming. Dat houdt in dat, 
bij planvorming, uitdrukkelijk rekening gehouden moet worden met gevolgen, die ruimtelijke ingrepen hebben, 
voor instandhouding van de beschermde soort. 

Gebiedsbescherming wordt geregeld middels de Natura 2000-gebieden. In het kader van de Wet 
natuurbescherming moet uitgesloten worden dat significante negatieve effecten optreden in Natura 2000-
gebieden. Hier kan sprake van zijn wanneer een ontwikkeling binnen een Natura 2000-gebied plaatsvindt, 
maar ook stikstofdepositie kan verslechterende gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen of 
leefgebieden die als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Deze gevolgen kunnen significant zijn wanneer 
een plan, project of handeling leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of 
leefgebieden die overbelast zijn. Voorheen gold hier de regeling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
voor, maar naar aanleiding een tweetal belangrijke uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (mei 2019) is deze regeling komen te vervallen. Als gevolg hiervan dient in Nederland voor 
elk project een stikstofdepositieberekening uitgevoerd te worden. Wanneer uit de rekenresultaten een hogere 
depositie dan 0,00 mol/ha/jaar, kan al sprake zijn van een significant negatief effect. 

Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang 
heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse 
natuur. NNN is tevens opgenomen in het streekplan van de provincie. Indien het projectgebied in het NNN 
gelegen is, verlangt de provincie een ‘nee-tenzij-toets’. Afhankelijk van de provincie kan dit ook gelden voor 
projectgebieden in de nabijheid van het NNN.  

 Relatie tot ontwikkeling  

Ten behoeve van de ontwikkeling is door ecologisch adviesbureau Van der Goes & Groot een quickscan Wet 
natuurbescherming uitgevoerd waarin de effecten van het bouwplan zijn beoordeeld. De quickscan d.d. 19 
november 2019 is opgenomen in de bijlagen bij voorliggende ruimtelijke onderbouwing. Daarnaast is door 
Tauw een stikstofberekening uitgevoerd. De rapportage d.d. 17 maart 2021 is eveneens opgenomen in de 
bijlagen. De resultaten van beide onderzoeken worden hieronder besproken. 

Gebiedsbescherming  
Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied betreft de Uiterwaarden Leg (gebiednr. 82), gelegen ten 
zuidwesten van het projectgebied en op een afstand van ruim 9 kilometer. Ten noorden van de projectlocatie 
liggen de Oostelijke Vechtplassen (gebiednr. 95), gelegen op een afstand van ruim 11 kilometer. Figuur 17 
toont de Natura 2000-gebieden.  
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Figuur 17 Natura 2000-gebieden omgeving Nieuwegein (bron: natura2000.nl) 

 
 
Gezien de grote afstand, de aard van de uit te voeren werkzaamheden en afscherming door bebouwing en 
wegen, worden op voorhand geen directe negatieve gevolgen verwacht van de plannen zoals licht, geluid of 
optische verstoring. Er hoeft hiernaar geen nadere toetsing uitgevoerd te worden. 

Gezien de grote afstand en de beperkte schaal van de werkzaamheden (beperkte aanvoer materiaal en licht 
hijswerk) is ook geen sprake van significante gevolgen op Natura 2000-gebieden door extra stikstofemissie. 
Ook tijdens de gebruiksfase is geen sprake van uitstoot. De stikstofberekening toont aan dat geen sprake is 
van rekenresultaten van meer dan 0,00 mol/ha/jr. Een vergunning in het kader van de Wet 
natuurbescherming is derhalve niet benodigd.  

De projectlocatie ligt daarnaast niet binnen de begrenzing van het NNN, inclusief de zogenaamde 
verbindingszones die verschillende NNN-gebieden kunnen verbinden. Er kunnen geen negatieve effecten op 
het NNN-gebied optreden als gevolg van de ontwikkeling.  
 
Figuur 18 NNN-gebieden omgeving Nieuwegein (bron: Quickscan Wnb Van der Goes & Groot) 
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Gelet op het voorgaande zijn negatieve effecten op voorhand uit te sluiten. Een vergunning in het kader van 
de Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk.  
 
Soortenbescherming 
Uit de quickscan1 blijkt dat het projectgebied en de directe omgeving kan worden gebruikt door vogels en 
vleermuizen. Voor vogels geldt dat een onderscheid wordt gemaakt in vogels met jaarrond beschermde 
nesten en vogels met niet-jaarrond beschermde nesten. Voor de vogels met niet-jaarrond beschermde 
nesten dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Bij de planuitvoering wordt hier rekening 
mee gehouden, zodat negatieve effecten worden voorkomen en nader onderzoek niet nodig is.  

Vogels met jaarrond beschermde nesten worden niet verwacht omdat geen grote nesten in de aanwezige 
bomen zijn aangetroffen. Voor het incidentele gebruik van het projectgebied door deze soort, geldt dat zij 
geen negatieve effecten ondervinden van de ontwikkeling omdat in de omgeving van de projectlocatie veel 
vergelijkbaar en beter biotoop aanwezig is.  

Ook mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen kunnen gemakkelijk uitwijken. Ten aanzien van 
verblijfplaatsen van vleermuizen geldt tot slot dat de soort zich niet binnen het projectgebied kan bevinden, 
omdat er geen geschikte bomen met holten aanwezig zijn.  

 Conclusie  

Het aspect natuur vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling ter plaatse van de projectlocatie. 

 VERKEER EN PARKEREN 

 Algemeen 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dienen verkeer- en parkeeraspecten in kaart te worden gebracht. Daarbij is de 
parkeerbehoefte, verkeersgeneratie en de ontsluiting van belang. Hierdoor kan de realisatie van voldoende 
parkeerplaatsen worden gewaarborgd en worden ongewenste of onveilige verkeerssituaties tegengegaan.  

 Relatie tot ontwikkeling  

Een warmtebuffer is geen functie waar een parkeerbehoefte of verkeersgeneratie van uitgaat. Alleen met het 
oog op beheer en onderhoud kan, net als in de huidige situatie, sprake zijn van incidentele 
vervoersbewegingen. De ontsluiting van het gebied blijft gelijk aan de huidige situatie. De bestaande 
infrastructuur is voldoende uitgerust om de incidentele bewegingen op te vangen.  

 Conclusie  

De aspecten verkeer en parkeren vormen geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling ter plaatse van 
de projectlocatie. 

 

 

1 Opgemerkt wordt dat in deze ruimtelijke onderbouwing alleen wordt ingegaan op de locatie waarbinnen de warmtebuffer wordt 
opgericht, namelijk ten noordoosten/oosten van het warmteoverdrachtsstation Zuilenstein. In de quickscan Wet natuurbescherming is 
ook het bosgebiedje onderzocht dat aan de andere zijde van de centrale ligt. Omdat de warmtebuffer niet binnen dit gebied wordt 
opgericht, wordt daar in deze ruimtelijke onderbouwing niet nader op ingegaan. 
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 WATER 

 Algemeen  

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is het doorlopen van de watertoets verplicht voor alle ruimtelijke 
plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is, om in overleg tussen de initiatiefnemer en de 
waterbeheerder aandacht te besteden aan de waterhuishoudkundige aspecten, zodat de 
waterhuishoudkundige doelstellingen worden gewaarborgd. De uitgangspunten voor het watersysteem 
dienen op een juiste wijze in het plan te worden verwerkt. Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden 
met divers gemeentelijk waterbeleid.  

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer bestuurslagen 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 
waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze paragraaf 
geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het waterschap en de 
gemeente nader wordt behandeld. Voor het overige volstaat een melding van de van toepassing zijde kaders.  

Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

 
Nationaal: 

 Nationaal Waterplan (NW) 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
 Waterwet 

 
Provinciaal: 

 Provinciaal Waterplan 
 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 
 Provinciale Ruimtelijke Verordening 

 
Waterschapsbeleid 

 Waterkoers 2016-2021 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft haar ambities en langetermijnvisie vastgelegd in het 
waterbeheerplan Waterkoers 2016–2021 (http://www.waterschaponline.nl/hdsr/). De Waterkoers is een 
koersdocument om te sturen op hoofdlijnen met als overkoepelende doel 'Samen werken aan een veilige, 
gezonde en prettige leefomgeving'. In de Waterkoers wordt op een niet-planmatige manier over het 
waterschapswerk gesproken. Waterschapswerk is hierbij breder dan enkel beheer van water. 

Water is een belangrijke pijler van een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Vanuit die achtergrond 
werkt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden samen met de ruimtelijke ordening aan bescherming 
tegen overstromingen, een gezond grond- en oppervlaktewatersysteem en het zuiveren van afvalwater. 

Ruimtelijke adaptatie 
Het klimaat verandert: Hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere 
buien en kans op drogere zomers. Daar moeten we ook, volgens het KNMI, in de toekomst in Nederland 
rekening mee houden. De verwachting van het KNMI is dat het klimaat in Nederland in 2050 ongeveer 
overeen zal komen met het huidige klimaat in Zuid-Frankrijk. Maar ook nu al is de klimaatverandering 
merkbaar. 

Extreme neerslag, droogte en hitte kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Dit geeft aanleiding om 
aanpassing van de inrichting van de bebouwde omgeving aan het veranderende klimaat te agenderen en aan 
te werken. Dit beleid is in 2015 vastgelegd in de Deltabeslissing voor Nederland. In de deltabeslissing 
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Ruimtelijke adaptatie heeft het Deltaprogramma voorstellen opgenomen om de ruimtelijke inrichting van 
Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Alle overheden en marktpartijen zijn daar samen 
verantwoordelijk voor. De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie heeft als doel: 

 De bebouwde omgeving is in 2050 nog steeds aantrekkelijk om te leven; 
 Uiterlijk in 2020 zijn ruimtelijke ingrepen klimaatbestendig opgebouwd en getoetst. 

 
Nieuwegein heeft de landelijke en regionale Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie van het Deltaprogramma 
ondertekend. Met de ondertekening gaan betrokkenen een inspanningsverplichting aan om al in de periode 
van 2015 tot 2020 invulling te geven aan de opgave. Bij nieuwbouw, herinrichting of renovatie worden al 
zoveel mogelijk maatregelen uitgevoerd die kostenneutraal of tegen geringe kosten uitgevoerd kunnen 
worden. Zo wordt bijvoorbeeld bij de komende buurtverbetering van de Rijtuigenbuurt (in het zuiden van het 
plangebied) extra ruimte gemaakt voor de opvang van piekbuien door het aanleggen van verdiept groen en 
parkeerplaatsen. 

Gemeentelijk beleid 
Het Waterplan van Nieuwegein is in samenwerking met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en 
waterleidingbedrijf Vitens opgesteld en bestaat uit twee delen. In 2004 is de Watervisie Nieuwegein 
vastgesteld, de beleidsvisie op het waterbeheer van de gemeente. Daarnaast stelt de gemeente jaarlijks een 
jaarplan Water op. Door ieder jaar een nieuwe uitvoeringsnota op te stellen in plaats van voor meerdere jaren 
kan beter ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen of nieuw beleid. Samen met de watervisie uit 2004 
vormt het jaarplan Water 2017 het Waterplan van Nieuwegein. 

Met het waterbeleid en de maatregelen streeft de gemeente naar een watersysteem met voldoende 
capaciteit en een grote belevingswaarde. Dit betekent dat de waterkwaliteit van het oppervlaktewater goed is 
en dat er geen overlast meer ondervonden wordt. Daarnaast wil de gemeente ook de aandacht voor het 
thema water onder haar inwoners vergroten. 

 Relatie tot ontwikkeling 

De projectlocatie is gelegen binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ten 
behoeve van deze ontwikkeling is op 19 mei 2021 de digitale watertoets doorlopen. Op basis van 
invoergegevens is geconcludeerd dat geen sprake is van een groot waterbelang, omdat er geen grote 
effecten optreden op de waterhuishoudkundige situatie. Er wordt voldaan aan de belangrijkste minimale 
voorwaarde: het “Standstill beginsel”, wat betekent dat er geen verslechtering van de huidige kwaliteit 
ontstaan. Er kan derhalve worden volstaan met een standaard wateradvies. Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden adviseert positief over het ruimtelijk plan. Het advies is verwerkt in onderhavige 
waterparagraaf. 

Waterkwaliteit 
Het toepassen van uitloogbare materialen, zoals lood, koper en zink, wordt vermeden op plaatsen waar zij in 
aanraking kunnen komen met schoon hemelwater. Zo heeft de ontwikkeling geen negatief effect op de 
(grond)waterkwaliteit ter plaatse.  

Waterkwantiteit 
Indien het verhard oppervlak als gevolg van een ontwikkeling significant toeneemt, kan een watervergunning 
en compenserende maatregelen noodzakelijk zijn. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden hanteert 
binnen bebouwd gebied een vrijstellingsgrens van 500 m2. De oppervlakteverharding blijft beperkt tot ca. 260 
m2. Een watervergunning en compenserende maatregelen zijn derhalve niet noodzakelijk.   

Beschermde gebieden 
De projectlocatie is niet gelegen binnen een (beschermingszone van een) waterkering. Ook wordt de 
warmtebuffer niet geplaatst binnen een beschermingszone van een watergang of ander beschermd gebied.  
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Beschermingszones van oppervlaktewateren of andere beschermde gebieden zijn eveneens niet van 
toepassing.  

(Water)veiligheid en overstromingsrisico’s 
Er dient rekening te worden gehouden met de situatie dat de warmtebuffer om welke reden dan ook 
leegloopt. Daarbij is de afwikkeling van het vrijkomende water van belang en dient er rekening mee te worden 
gehouden dat dit heet water betreft. Om de afwikkeling van het water te bevorderen en onveilige situaties te 
voorkomen, wordt het water weggeleid van de fietstunnel en de naastgelegen A.C. Verhoefweg.  

Op de plattegrond staan maaiveldhoogten aangegeven. In het terrein worden deels taluds aangebracht, 
onder een deel van het hekwerk (deel oranje streep figuur 19) wordt een betonrand aangebracht waardoor in 
geval van lekkage het water in het gebied tussen de rode lijnen afstroomt naar het lager gelegen 
achterliggende perceel. Water infiltreert vervolgens op natuurlijke wijze in de bodem ter plaatse van het 
‘bosgebied’ ten zuidwesten van de WOS. Voor een aanduiding van het gebied waar afstromend water de 
bodem kan infiltreren wordt verwezen naar figuur 20. Van lozing op de nabijgelegen watergang is daarmee 
geen sprake.  
 
Figuur 19 Situatietekening met maaiveldhoogtes en route afstromend water (rode lijnen) 
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Figuur 20 Bosgebied waar afstromend/ vrijkomend water de bodem op natuurlijke wijze kan infiltreren.  

 
 
In aanvulling op het bovenstaande geldt voor waterveiligheid ook dat dient te worden beoordeeld wat de 
mogelijke effecten dan wel risico’s zijn wanneer de situatie ontstaat van een dijkdoorbraak die van invloed kan 
zijn op (het functioneren van) de warmtebuffer. Overstromingsrisico’s en de effecten daarvan, met name voor 
kwetsbare voorzieningen, dienen in beeld te worden gebracht.  

Grote delen van de provincie liggen in overstroombare gebieden van Nederrijn, Lek en het Eemmeer. Het is 
belangrijk dat vitale en kwetsbare objecten, zoals elektriciteitscentrales en ziekenhuizen, woonwijken en 
bedrijventerreinen bestand zijn tegen overstromingen. Voor buitendijkse gebieden geldt dit ook voor 
individuele woningen en bedrijven. Door een goed doordachte locatiekeuze en inrichting kunnen de gevolgen 
van een overstroming aanzienlijk worden beperkt. Dit betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening 
moet worden gehouden met de overstromingsrisico’s en het beperken van de bijkomende effecten. Gelet op 
de aard van de ontwikkeling kan worden geconcludeerd dat geen sprake is van een kwetsbare of vitale 
functie. 

Indien het scenario van overstroming zich voordoet, treden geen zodanige effecten op dat deze locatie 
ongeschikt zou zijn voor het plaatsen van de warmtebuffer. Een warmtebuffer kan immers goed tegen ‘natte 
voeten’. Door doelmatig beheer en onderhoud wordt corrosie voorkomen en is de warmtebuffer niet gevoelig 
voor externe invloeden, zoals overstromingen. Mocht het onwaarschijnlijke geval zich voordoen dat de 
warmtebuffer toch buiten bedrijf raakt als gevolg van de effecten van een overstroming, wordt de 
warmtevraag tijdens de ochtendpiek conform de huidige situatie op andere wijze opgevangen. Een dergelijke 
vangnetconstructie is immers ook nodig indien zich andere situaties voordoen waarin de buffer (tijdelijk) geen 
warmte kan leveren.  

Riolering 
Riolering speelt in principe geen rol bij de ontwikkeling van een warmtebuffer als zodanig. Wel geldt dat 
hemelwater dat via de warmtebuffer afstroomt, dient te worden opgevangen en verwerkt. Hiertoe wordt een 
extra straatkolk geplaatst, welke wordt aangesloten op de bestaande hemelwaterafvoer. Om aan te sluiten op 
de bestaande riolering, is op basis van de gemeentelijke ‘Riolering- en drainageverordening Nieuwegein 
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2013’ een aansluitvergunning nodig. Deze vergunning vormt onderdeel van de uitvoering en zal op een later 
moment worden aangevraagd.  

De bestaande hemelwaterafvoer loost op de naastgelegen watergang (evenwijdig aan het spoor, tussen het 
spoor en het Jachthoornpad in). Voor eventuele piekbelasting als gevolg van hevige regenval, volgt het 
afstromende hemelwater dat niet direct kan worden opgevangen met de straatkolk dezelfde route als het 
water bij eventuele leegloop zoals eerder besproken.  

 Conclusie  

De ontwikkeling heeft geen significant negatieve invloed op de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse. Het 
wateraspect vormt daarmee geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. Omdat geen sprake is van 
een compensatieopgave en (al dan niet tijdelijke) grondwateronttrekking of lozing op een 
oppervlaktewaterlichaam, is een watervergunning niet nodig.  

 NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN 

 Algemeen 

Onontplofte explosieven, uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog, leveren een gevaar op als ze verplaatst of 
aangeraakt worden bij graaf- of baggerwerkzaamheden. Het onverwachts aantreffen van niet gesprongen 
explosieven tijdens graaf- of andere grondwerkzaamheden, kan zorgen voor gevaarlijke situaties voor 
werknemers en burgers. Ook kan het zorgen voor vertraging bij het uitvoeren van werkzaamheden. Om die 
reden dient beoordeeld te worden in hoeverre op een locatie niet gesprongen explosieven te verwachten zijn. 
Indien de aanwezigheid ervan niet kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld als gevolg van bekende vondsten in 
de directe nabijheid of de ligging van een projectlocatie binnen defensielinies, dient een onderzoek naar niet 
gesprongen explosieven, tegenwoordig ook wel aangeduid als conventionele explosieven, te worden 
uitgevoerd.  

 Relatie tot ontwikkeling 

Bureau ReaSeuro heeft een oorlogshandelingenkaart opgesteld en online ter beschikking gesteld. Op basis 
daarvan kan een eerste verwachting worden uitgesproken van de mogelijke noodzaak tot het uitvoeren van 
nader onderzoek. Een uitsnede van de kaart is opgenomen in figuur 21. Te zien is dat in de directe omgeving 
geen onontplofte explosieven te verwachten zijn. Daarnaast ligt de locatie niet binnen een verdedigingslinie of 
anderszins. Tot slot geldt dat de gronden ten behoeve van de bouw van het bestaande WOS ook al geroerd 
zijn geweest.  
 

Figuur 21 Oorlogshandelingenkaart (https://reaseuro.nl/oorlogshandelingenkaart) 
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 Conclusie 

Niet gesprongen explosieven zijn gelet op het vorengaande niet te verwachten. Nader onderzoek wordt 
daarom niet doelmatig geacht.  

 HOOGSPANNINGSVERBINDINGEN 

 Algemeen 

Bij transport van stroom door een hoogspanningsverbinding ontstaat een magneetveld. De sterkte ervan 
hangt vooral af van de hoeveelheid stroom die wordt vervoerd en van de afstand tot de verbinding. Over de 
mogelijk nadelige gevolgen van deze velden voor de gezondheid bestaat onduidelijkheid. Onduidelijk zijn 
vooral de langetermijneffecten van blootstelling aan de veldsterkte die optreedt in woningen die zich in de 
buurt van het hoogspanningsnet bevinden.  
 
Sinds 2005 adviseert de Nederlandse rijksoverheid een voorzorgsprincipe voor bovengrondse 
hoogspanningslijnen. Bij de planning van nieuwe woningen, scholen en kinderopvangplaatsen is het advies 
zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen langdurig blootgesteld worden aan magneetvelden die gemiddeld 
over een jaar sterker zijn dan 0,4 microtesla. De aanleiding hiervoor is dat epidemiologisch onderzoek laat 
zien dat kinderen in de leeftijd tot 15 jaar, die bij bovengrondse hoogspanningslijnen wonen, mogelijk een 
verhoogde kans hebben op leukemie. Deze mogelijk verhoogde kans zou zich voordoen bij langdurige 
blootstelling aan een veldsterkte van meer dan 0,4 microtesla. Of de velden leukemie veroorzaken en hoe 
dan, is onbekend. Voor leukemie bij kinderen tot 15 jaar geldt dat er wel een statistisch verband wordt 
gevonden met de afstand tot een hoogspanningslijn en, daarvan afgeleid, met de hoogte van het 
magneetveld. Er is echter geen verklaring voor die samenhang. De oorzaak kan het magneetveld zijn, iets 
anders dat met afstand tot een hoogspanningslijn samenhangt of toeeval.2 
 
De GGD heeft het Rijksadvies verbreed naar alle situaties waar het veld de jaargemiddelde waarde van 0,4 
microtesla overschrijdt. Verder oordeelde de bestuursrechter in 2017 dat de uitgangspunten die ten 

 

 

2 Meer en gedetailleerde informatie over de uitgevoerde onderzoeken en over de conclusies die daaraan worden verbonden, vindt u op de website van het 

Kennisplatform Elektromagnetisch Velden (www.kennisplatform.nl ) onder ‘Onderwerpen’>’Hoogspanningslijnen en elektriciteitsvoorziening’. Het 
Kennisplatform helpt burgers en werknemers wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen magneetvelden en gezondheid te begrijpen en op waarde 
te schatten en verenigt de kennis van organisaties zoals TNO, DNV GL (voormalig KEMA), GGD en RIVM 
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grondslag liggen aan het beleidsadvies over bovengrondse hoogspanningslijnen, in beginsel ook voor 
ondergrondse hoogspanningskabels van toepassing zijn.3 Zowel de Commissie mer als de Gezondheidsraad 
hebben dit advies overgenomen, waardoor het voorzorgsprincipe voor bovengrondse hoogspanningslijnen 
ook van toepassing is op ondergrondse kabels, transformatorhuisjes, wijkverdeelstations en andere bronnen 
van langdurige blootstelling aan magneetvelden uit het elektriciteitsnetwerk. 
 

 Relatie tot ontwikkeling 

Ter plaatse van het projectgebied gelden geen dubbelbestemmingen in verband met planologisch relevante 
(hoog)spanningsverbindingen. Op basis van Webkaart Hoogspanningsnet kan worden beoordeeld of in de 
nabijheid van een ontwikkellocatie nog andere hoog- of laagspanningsverbindingen liggen waar rekening mee 
moet worden gehouden. Figuur 22 toont een uitsnede van de webkaart.  

  
 

 

333 AbvRS, 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:238 
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Figuur 22 Webkaart Hoogspanningsnet (bron: https://webkaart.hoogspanningsnet.com/index2.php#6/52.000/5.000) 

 
 
In de omgeving van het projectgebied geldt uitsluitend een laagspanningskabel van Stedin, die vanuit de 
oostkant van de projectlocatie richting het noorden voert en aan de overzijde van de Symfonielaan in de 
grond ligt. Het betreft een 50 kV verbinding. Van hoogspanning is ter plaatse geen sprake. Gelet op de 
afstand tot de 50 kV verbinding, heeft het project ook geen invloed op die verbinding. Bovendien kan worden 
gesteld dat een warmtebuffer, gelet op de aard van het object, geen invloed heeft op hoog- of 
laagspanningsverbindingen en de bijkomende straling.  

 Conclusie 

Hoogspanningsverbindingen vormen gelet op het ontbreken daarvan en gelet op de aard van het project 
geen belemmering voor de ontwikkeling. Ook de laagspanningsverbinding van Stedin, vormt geen 
belemmeringen voor het project. De warmtebuffer heeft op zijn beurt geen negatieve effecten op de 
laagspanningsverbinding.  

 LICHTHINDER  

 Algemeen 

Een van de ruimtelijke aspecten die bij ruimtelijke ontwikkelingen van belang (kunnen) zijn, is de reflectie van 
zonlicht. Voor hinder ten gevolge van reflectie bestaat geen specifiek beleid of regelgeving. Voor hinder voor 
omwonenden geldt echter dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening en het in standhouden van 
een goed woonklimaat alle relevante aspecten moeten worden meegenomen. Hinder als gevolg van 
lichtreflectie kan in dit kader worden beschouwd. Ook met het oog op verkeersveiligheid (met name weg- en 
luchtvaartverkeer), is lichtreflectie een relevant aspect om in ogenschouw te nemen.  

 Relatie tot ontwikkeling 

De warmtebuffer is rond van vorm. Eventuele weerkaatsing wordt hierdoor alle kanten op verspreid, er is 
geen sprake van één weerkaatsend vlak richting de woningen. Daarnaast past initiatiefnemer mede met het 
oog op de inpassing in de omgeving een kleur (groen-/blauw gradiënten) toe waardoor de buffer minder 
reflecteert dan blank aluminium. Verder is de eventuele hinder als gevolg van lichtschittering nog afhankelijk 
van de stand van de zon aan de hemel en de locatie van de observeerder ten opzichte van de buffer.  



 

Mees Ruimte & Milieu | 19205.01.RO Pagina | 50 

 Conclusie 

Gelet op de ruime afstand tot omliggende woningen en de blokkerende elementen (zoals bomen) tussen de 
woningen en de warmtebuffer in, wordt verwacht dat van hinderlijke lichtreflectie geen sprake is.  

 (VORMVRIJE) M.E.R-BEOORDELING  

 Algemeen 

De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een volwaardige plaats 
te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.  

De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door de EU-richtlijn m.e.r. Deze richtlijn is in 
Nederland geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. In het Besluit m.e.r. bestaat een 
belangrijk onderscheid tussen bijlage C en bijlage D. Voor activiteiten die voldoen aan de diverse criteria uit 
bijlage C geldt een m.e.r.-plicht. In bijlage D staan de activiteiten benoemd waarvoor een m.e.r.-
beoordelingsplicht geldt: er moet beoordeeld worden of sprake is van (mogelijke) belangrijke nadelige 
milieugevolgen. Als deze niet uitgesloten kunnen worden, geldt alsnog een m.e.r.-plicht. 

In bijlage D worden in kolom 2 drempelwaarden gegeven. Indien een ontwikkeling boven de drempelwaarden 
uitkomt, geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Op het moment dat een ontwikkeling genoemd staat in bijlage D, 
maar onder de drempelwaarden valt, dient te worden beoordeeld of sprake kan zijn van mogelijke belangrijke 
nadelige milieugevolgen. Deze beoordeling vindt plaats middels de zogeheten ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’. 
Sinds 16 mei 2017 dient het bevoegd gezag een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen teneinde vast te stellen 
of voor een ruimtelijke ontwikkeling kan worden volstaan met een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Hiertoe dient 
een aanmeldnotitie te worden opgesteld door de initiatiefnemer. Dit volgt uit de implementatie van artikel 1, 
vierde lid, onder a en b, van Richtlijn 2014/52/EU.  

 Relatie tot ontwikkeling  

Aan de hand van de C- en D-lijst behorende bij het Besluit m.e.r., is beoordeeld in hoeverre het Besluit m.e.r. 
van toepassing is op voorliggend initiatief. De activiteit komt niet voor op de C-lijst, waardoor geen directe 
m.e.r.-plicht geldt.  Op de D-lijst komen diverse activiteiten voor die eveneens niet van toepassing zijn op het 
project. Een veelvoorkomende activiteit bij planontwikkeling is het stedelijk ontwikkelingsproject zoals 
genoemd in onderdeel D11.2. Deze activiteit is weergegeven in onderstaande tabel. Daarnaast zijn ook de 
activiteiten D8.4 en D22.6 in beeld gebracht.  
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Tabel 5 Duiding activiteiten onderdeel D. Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan de procedure als bedoeld in de 

artikelen 7.16 tot en met 7.20 van de wet van toepassing is 

 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 

Activiteiten Gevallen Plannen Besluiten  

D 
8.4 

De aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een 
buisleiding voor 
transport van warm 
water of stoom.  

In gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op: 

 1°. Een buisleiding met een 
diameter van 1 meter of meer, 
en 

 2°. Een lengte van 10 
kilometer of meer. 

 

De structuurvisie, bedoeld 
in de artikelen 2.1, 2.2 en 
2.3 van de Wet ruimtelijke 
ordening, en het plan, 
bedoeld in artikel 3.1, 
eerste lid, van die wet. 

De vaststelling van het plan, 
bedoeld in artikel 3.6, eerste 
lid, onderdelen a en b, van 
de Wet ruimtelijke ordening 
dan wel, bij het ontbreken 
daarvan, het plan, bedoeld in 
artikel 3.1, eerste lid, van die 
wet dat in de aanleg, 
wijziging of uitbreiding 
voorziet. 

D 

11.2 

De aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een 
stedelijk 
ontwikkelingsproject 
met inbegrip van de 
bouw van winkelcentra 
of parkeerterreinen. 

In gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op: 
1°. een oppervlakte van 100 
hectare of meer, 
2°. een aaneengesloten gebied en 
2000 of meer woningen omvat, of 
3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 
200.000 m2 of meer. 

De structuurvisie, bedoeld 
in de artikelen 2.1, 2.2 en 
2.3 van de Wet ruimtelijke 
ordening, en het plan, 
bedoeld in artikel 3.1, 
eerste lid, van die wet. 

De vaststelling van het plan, 
bedoeld in artikel 3.6, eerste 
lid, onderdelen a en b, van 
de Wet ruimtelijke ordening 
dan wel bij het ontbreken 
daarvan van het plan, 
bedoeld in artikel 3.1, eerste 
lid, van die wet. 

D 
22.6 

De wijziging of 
uitbreiding van 
thermische centrales en 
andere 
verbrandingsinstallaties. 

In gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op een vermogen 
van 200 megawatt (thermisch) of 
meer, en 
1°. het vermogen met 20% of meer 
toeneemt, of 
2°. de inzet van een andere 
brandstof tot doel heeft. 
 

De structuurvisie, bedoeld 
in de artikelen 2.1, 2.2 en 
2.3 van de Wet ruimtelijke 
ordening, en het plan, 
bedoeld in de artikelen 3.1, 
eerste lid, 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, van die 
wet. 

De besluiten waarop afdeling 
3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht en een of 
meer artikelen van afdeling 
13.2 van de wet van 
toepassing zijn. 

 
Onderdeel D8.4 is niet van toepassing op het project, omdat binnen het project geen sprake is van de aanleg 
van een buisleiding voor het transport van warm water (of stoom). Er is uitsluitend sprake van een leiding van 
de tussen de warmtebuffer en de pompen. De leiding is derhalve niet bedoeld voor het transport van warm 
water. Uit de toelichting op het Besluit m.e.r. blijkt voorts dat tot de buisleidingen in deze categorie behoren 
de belangrijkste buisleidingen voor het transport van ruw water of halffabricaat voor de drink- en 
industriewatervoorziening.4 Ook daar is geen sprake van. 

Gelet op de aard en de omvang van de ontwikkeling, kan de realisatie van de warmtebuffer niet worden 
getypeerd als stedelijk ontwikkelingsproject zoals genoemd in D11.2.  

Van een activiteit als bedoeld in onder D22.6 tot slot, is eveneens geen sprake, omdat in onderhavige situatie 
een warmtebuffer wordt gebouwd bij een warmteoverdrachtsstation. Een warmteoverdrachtsstation betreft 
geen thermische centrale of verbrandingsinstallatie. Voor het project geldt daarom geen directe m.e.r.-
beoordelingsplicht en hoeft evenmin een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. Ook een 
aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. is dan niet benodigd.  

 Conclusie 

De ontwikkeling van de warmtebuffer betreft geen activiteit als genoemd in de C- of D-lijst behorende bij het 
Besluit m.e.r. Een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling en bijbehorende procedures zijn derhalve niet noodzakelijk.  

 

 

4 Stb.,  nr. 224, p. 71, zie tekst voormalig categorie D 8.3 
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5 BESCHRIJVING 
UITVOERBAARHEID 

 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Een doel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) inclusief de Grondexploitatiewet is dat gemeenten regie en 
sturing hebben op de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad (ook voor gebieden zónder gemeentelijk 
grondbezit). De wetgeving verplicht om de kosten die de gemeente maakt ten behoeve van die ontwikkeling 
te koppelen aan de ruimtelijke doelstellingen en te verhalen op diegene die de ontwikkeling tot stand brengt. 
Het gaat hierbij om zowel fysieke kosten (uitvoeringskosten) als ontwikkelingskosten (planvoorbereidings- en 
planbegeleidingskosten). Het voorgaande is geregeld in artikel 6.12 van de Wro.  

Bovenplanse kosten en kosten voor ruimtelijke ontwikkelingen worden verankerd in een structuurvisie. Bij een 
bestemmingsplan dan wel een besluit tot afwijking van het bestemmingsplan hoort een exploitatieplan of 
overeenkomst. Het kostenverhaal wordt geëffectueerd met een overeenkomst (anterieur of posterieur). 
Artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening wijst bouwplannen aan waarvoor op grond van de Wro een 
exploitatieplan of overeenkomst gesloten dient te worden.  

Relatie tot ontwikkeling 
Op grond van artikel 6.2.1 van het Bro wordt geconcludeerd dat de bouw van een warmtebuffer geen 
bouwplan is waarvoor een exploitatieplan of (anterieure) overeenkomst gesloten dient te worden.  

Conclusie  
Het project wordt door initiatiefnemer uitgevoerd. De kosten in verband met de realisatie zijn voor rekening 
van initiatiefnemer. Er is geen aanleiding om aan de economische haalbaarheid van het plan te twijfelen.  

 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

 Participatie  

Met het oog op de sociale opgave de omgeving actief te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen is door 
Eneco een participatietraject opgestart. Het participatietraject had ten doel de belangen uit de omgeving te 
inventariseren en samen met de omgeving, met name de direct omwonenden, te komen tot een passende 
inpassing voor de warmtebuffer. Hiertoe heeft Eneco de volgende stappen ondernomen:  

1. Informatiebijeenkomst met belangengroepen 
2. Informatiebijeenkomsten in de Warmteweken 
3. Participatieproces met direct omwonenden over de inpassing van de buffer 

 Participatiebijeenkomst 1: informeren en belangen ophalen 
 Participatiebijeenkomst 2: brainstormen en opties bedenken 
 Participatiebijeenkomst 3: conceptontwerp 
 Participatiebijeenkomst 4: Terugkoppeling naar bewoners 

4. Gesprekken met overige belanghebbenden.  

Ten behoeve van de gesprekken met overig belanghebbenden (stakeholders) zijn gesprekken gevoerd met 
de Gasunie, Stedin, BAN, Provincie Utrecht, Trambedrijf Utrecht en de IVN. Met de verschillende belangen 
die zijn geuit wordt rekening gehouden in het ontwerp. Belangrijk zijn de ontwerpbeperkingen in verband met 
ondergrondse infrastructuur van de Gasunie en Stedin. Daarnaast is voor het trambedrijf van belang dat 
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trillingen worden voorkomen. Verder is het belang van een zorgvuldig proces en ecologisch onderzoek ter 
tafel gekomen. Met alle belangen wordt rekening gehouden gedurende het proces.  

Het doel van het gesprek met de direct omwonenden was naast informatievoorziening vooral het komen tot 
een passend ontwerp voor de warmtebuffer. Niet alle omwonenden hadden er behoefte aan mee te denken 
over het ontwerp. Het grootste deel had hier, ongeacht de houding ten opzichte van de warmtebuffer, wel 
behoefte aan. Uit de input is gebleken dat de behoefte vooral is gelegen in het groen houden van het gebied 
rondom de buffer. Dat is daarom de kern van het ontwerp geworden. Het ontwerp is reeds toegelicht in 
paragraaf 2.2 van deze ruimtelijke onderbouwing. Daarnaast heeft Eneco op verzoek van de bewoners 
besloten de buffer 9 meter te verplaatsen om het zicht op de buffer te verminderen vanuit de woningen in de 
wijk Zuilenstein. 
 
Van het participatieproces is een verslag opgemaakt. Hierin zijn alle contactmomenten, vragen en 
antwoorden en de resultaten uit het traject opgenomen. Het verslag van 23 december 2020 is opgenomen in 
bijlage 7 bij voorliggende onderbouwing.  
  

 Planologische procedure  

Voor deze ontwikkeling wordt daarnaast de uitgebreide planologische procedure doorlopen. Het is daarom in 
eerste instantie voor eenieder mogelijk door middel van een zienswijze te reageren op het ontwerpbesluit, dat 
gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Vervolgens staat nog de gang naar de rechtbank en daarna 
de Raad van State open. 

Met bovenstaande procedures wordt de maatschappelijke betrokkenheid afdoende gewaarborgd. 
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6 CONCLUSIE RUIMTELIJKE EN 
FUNCTIONELE INPASBAARHEID 

Met het oog op de noodzakelijke warmtetransitie is Eneco voornemens op in totaal vijf locaties, waarvan één 
in Nieuwegein en vier in Utrecht, warmtebuffers te realiseren ter optimalisering van het warmtenet in beide 
gemeenten. Met de warmtebuffers kan een piekvraag worden opgevangen waar in de huidige situatie nog 
gas voor aangewend wordt en zodoende ontstaat de mogelijkheid het bestaande warmtenet verder te 
verduurzamen. Aan de Symfonielaan 7002 in Nieuwegein is een WarmteOverdrachtsStation (WOS) van 
Eneco aanwezig, welke locatie kansen biedt voor het realiseren van een warmtebuffer ten behoeve van 
deelnet Nieuwegein. Met de ontwikkeling wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verwezenlijken van 
de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van de warmtetransitie en het daarmee samenhangende CO2-
reductie.  

De warmtebuffer wordt opgericht binnen de bestemming ‘Groenvoorzieningen’ en is daarmee niet passend 
binnen de huidige mogelijkheden die door het planologisch regime worden geboden. Om die reden is een 
planologische procedure noodzakelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. De procedure voor de 
warmtebuffer wordt doorlopen aan de hand van de omgevingsvergunning ‘afwijken bestemmingsplan’. In 
voorliggende rapportage is de ruimtelijke onderbouwing van het project gegeven. De onderbouwing maakt 
onderdeel uit van de aanvraag om omgevingsvergunning.  

Beoordeeld is of de ontwikkeling past binnen de relevante geldende beleidskaders op Rijks-, provinciaal en 
gemeentelijk niveau. Uit de beoordeling is gebleken dat er geen belemmeringen optreden en dat de 
ontwikkeling bovendien een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van de gemeentelijke doelstellingen 
zoals verwoord in de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040.  

Tevens is de uitvoerbaarheid van het initiatief getoetst aan de diverse omgevingsaspecten en de 
bijbehorende regelgeving. Hieruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor voorgenomen ontwikkeling. De 
ruimtelijke en functionele inpasbaarheid is daarmee gewaarborgd. 

  




