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1. INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding 
 

In de Structuurvisie 2030 heeft de gemeente Nieuwegein de ambitie uitgesproken om samen met ge-

biedspartijen het strategisch gelegen gebied Rijnhuizen te (her)ontwikkelen van een monofunctioneel 

werkgebied naar een gemengd, hoogwaardig gebied voor de functies wonen, werken en recreëren. 

Dit is in 2014 uitgewerkt in de Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen, welke de basis vormt voor de beoogde 

transformatie. Er is sprake van leegstand op grote schaal, het gebied heeft veel cultuurhistorische- en 

landschappelijke kwaliteiten, is goed bereikbaar en daardoor ook aantrekkelijk voor woon- en recrea-

tieve functies. Herontwikkelen betekent o.a. transformatie van (leegstaande) kantoorpanden door 

sloop/nieuwbouw of ver(nieuw)bouw, in combinatie met een stevige kwaliteitsimpuls. Het volgende 

hoofdstuk beschrijft inhoudelijk de beoogde ontwikkelingsrichting en de mogelijkheden daarbinnen. 

 

Transformatie van Rijnhuizen is geen reguliere gebiedsontwikkeling. Er is sprake van versnipperd ei-

gendom en concrete dynamiek is vooralsnog op enkele locaties in het gebied aan de orde. Om de be-

oogde transformatie te bereiken en om goed invulling te kunnen geven aan de potenties van het ge-

bied, dient het hele gebied een facelift te ondergaan. Het proces zal zich voltrekken via een organisch 

gebiedsontwikkelingsproces, waarin geleidelijk (steeds meer) de beoogde ‘eindsituatie’ bereikt wordt. 

Hier ligt een intensief en interactief visievormingsproces met gebiedspartijen aan ten grondslag. Dra-

ger voor het transformatieproces is de woningbouwopgave van circa 1.500 woningen voor het gebied.  

 

Om het gebied aantrekkelijker te maken voor de woonfunctie, maar ook om de omvangrijke woning-

bouwopgave mogelijk te maken, is een omvangrijke investering noodzakelijk. Deze moet deels via 

een voorinvestering tot stand gebracht worden om het proces op gang te laten komen, onder andere: 

 een nieuwe langzaam-verkeersbrug over het Merwedekanaal; 

 de aanleg van groen-/ecologische structuren; 

 de aanleg van verbindingswegen naar en in het plangebied; 

 de aanleg van een langzaam-verkeersverbinding (brug) bij het Fort; 

 de aanpassing van de toegangskruising naar het plangebied. 

 

De gemeente staat voor de complexe opgave om: 

- de organische gebiedsontwikkeling soepel te laten verlopen (geen overbodige procedures),  

- te borgen dat een aantrekkelijk, goed en gezond woon- en leefklimaat ontstaat passend bin-

nen de kaders van wet- en regelgeving rond milieu, waarden en veiligheid,  

- te borgen dat ondanks het geleidelijke proces via particuliere investeringen, er in de uiteinde-

lijke nieuwe situatie van functies, bebouwing en structuren sprake is van samenhang en de 

geambieerde hoogwaardige kwaliteit in meerdere opzichten ook daadwerkelijk bereikt is, 

- hiervoor een voorfinanciering te doen, maar hierbij zodanig te borgen dat de kosten ook ver-

haald kunnen worden op de particuliere partijen die profijt hebben van deze investeringen en 

die zonder die investeringen niet ontplooid zouden kunnen worden.  
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Gezien de omvang van de noodzakelijke investeringen, de aard van het gebied en de voorziene orga-

nische ontwikkeling ervan, volstaat de traditionele wijze van kostenverhaal (conform huidige Wro) via 

een gedetailleerd exploitatieplan niet meer. De voorgenomen aanpak valt en staat bij de beschikbaar-

heid van een wettelijk kostenverhaals-instrumentarium bij particuliere grondexploitatie, dat bruikbaar is 

in een situatie van uitnodigingsplanologie gekoppeld aan een aanpak van organische gebiedsontwik-

keling. De gemeente loopt hiermee vooruit op de doelstellingen die daarvoor door het kabinet bij de 

voorbereiding en aanpak van de toekomstige Omgevingswet zijn geformuleerd. Echter, wachten tot de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet (verwachte inwerkingtreding januari 2021) is geen optie. Hier-

door zouden kansen worden gemist, er is nu dus behoefte aan een passend kostenverhaalsinstru-

mentarium. In combinatie daarmee is behoefte aan een flexibel gebiedsdekkend bestemmingsplan, 

waarin de planologische uitnodiging voor initiatieven tot transformatie vastgelegd wordt en (als het 

even kan direct) mogelijk wordt gemaakt, met daarbij een borging dat dit binnen de kwalitatieve en an-

dere planologische kaders geschiedt. Dit voorliggende innovatieve bestemmingsplan geeft invulling 

aan deze combinatie van opgaven. 

 

Uitgangspunt is een organische gebiedsontwikkeling, waarbij de gemeente de ontwikkeling faciliteert 

met het nieuwe bestemmingsplan, het initiatief over laat aan de diverse (grond)eigenaren, maar wel 

gericht regie gevoerd wordt op het bereiken van de geambieerde kwaliteit. Om dat binnen de huidige 

wettelijke kaders te kunnen doen, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een bestemmings-

plan met verbrede reikwijdte op te stellen (14e en 15e Tranche Crisis- en herstelwet (Chw)). Daarnaast 

wordt gebruik  gemaakt van de mogelijkheid die - naar verwachting - via de 16e Tranche Chw gebo-

den wordt, rondom uitgebreidere kostenverhaalsmogelijkheden bij organische gebiedsontwikkeling.  

 

Regiekaart als spil in combinatie met goede organisatie 

Om soepel te kunnen faciliteren bij en reageren op organische gebiedsontwikkeling èn om een goed 

woon(-/werk)- en leefklimaat te kunnen borgen èn om zoveel mogelijk de beoogde kwaliteitsambitie te 

bereiken, wordt in dit nieuwe bestemmingsplan gebruik gemaakt van een ‘Regiekaart’. Deze dynami-

sche en meerlaagse kaart geeft -zoveel mogelijk gebiedsgericht- de randvoorwaarden en uitgangs-

punten vanuit onder andere milieu, stedenbouw, natuur, archeologie en cultuurhistorie. De Regiekaart 

geeft helderheid voor particuliere initiatiefnemers over de (on)mogelijkheden en is tevens een hanteer-

baar instrument in de dagelijkse praktijk van initiatievenbegeleiding door de gemeente Nieuwegein. De 

Regiekaart is opgezet als een webviewer, door deze structureel passen aan veranderende omstandig-

heden (zoals bij een vergund initiatief of nieuwe beleidskaders) behoud deze blijvend haar meerledige 

functie gedurende het gehele traject van de organische gebiedsontwikkeling. De Regiekaart wordt on-

derdeel van de juridische regeling van het nieuwe bestemmingsplan. Samen met een specifieke rege-

ling voor het kostenverhaal vormt dit nieuwe bestemmingsplan Rijnhuizen dus een innovatief plan dat 

een aanzet vormt voor het toekomstige omgevingsplan. Echter een innovatief bestemmingsplan alleen   

is onvoldoende om het beoogde proces te doorlopen en de geambieerde kwaliteitsimpuls voor Rijn-

huizen daadwerkelijk te bereiken. In nauwe afstemming op het nieuwe bestemmingsplan met Regie-

kaart, zet de gemeente Nieuwegein een organisatie op, met onder andere een Intervisor en een werk-

protocol. Hierdoor begeleidt de gemeente structureel het proces, gericht op het beoogde einddoel. Dit 

proces komt in volgend hoofdstuk aan de orde.  
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Afbeelding 1: Plangebied luchtfoto en  
Afbeelding 2: Plangebied uit Besluit Crisis- en herstelwet veertiende tranche (12 oktober 2016) 
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1.2 Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Chw 
 

Artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw geeft aan aangewezen gemeenten de mogelijkheid om af te 

wijken van een aantal wettelijke regels. In deze paragraaf komen de verschillende mogelijkheden die 

worden geboden met het Besluit Chw aan de orde. Daarbij is aangegeven welke keuzen zijn gemaakt 

voor Rijnhuizen. In de 14e Tranche BChw heeft Rijnhuizen Nieuwegein de status van verbrede reik-

wijdte gekregen (artikel 7 c BChw). 

 
7c lid typering omschrijving Wordt gebruikt in dit plan? 

1.  verbrede reikwijdte Naast goede ruimtelijke ordening zijn ook regels 

t.b.v. een veilige en gezonde en  

fysieke leefomgeving en goede omgevingskwali-

teit mogelijk en t.b.v. het doelmatig beheren, ge-

bruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomge-

ving ter vervulling van maatschappelijke functies. 

Ja, algemene en specifieke zorgplicht en 

maatwerkregels voor verschillende func-

ties. Regels voor kostenverhaal o.a. 

Daarnaast is ook de verbreding opge-

zocht naar andere thema’s rondom de 

fysieke leefomgeving zoals energieneu-

traliteit en klimaatadaptatie. 

2.  looptijd Looptijd van 20 jaar in plaats van 10 jaar. Leges-

sanctie niet van toepassing. 

Ja  

3.  voorlopige bestemmingen Voorlopige bestemmingen mogelijk met een loop-

tijd van 10 jaar in plaats van 5 jaar. 

Ja 

4.  meldingsplicht Verbod om zonder melding bepaalde activiteiten 

te verrichten kan worden opgenomen in het be-

stemmingsplan 

Ja. Verbod om zonder melding bepaalde 

activiteiten te verrichten. Dit is om een 

tussenmoment in te bouwen voor de ge-

meente om te beoordelen of bepaalde 

activiteiten passen binnen het ruimtelijk 

kwaliteitskader en milieurandvoorwaar-

den. Ook te hanteren bij gebruikswijzi-

gingen die gevolgen kunnen hebben 

voor het kostenverhaal.  

5.  beleidsregels In het bestemmingsplan kunnen regels worden 

gesteld waarvan de uitleg bij de uitoefening van 

een bij die regels aan te geven bevoegdheid af-

hankelijk wordt gesteld van beleidsregels. 

Ja, o.a. beleidsregels voor:  

- Ruimtelijke kwaliteit 

- Cultuurhistorie  

- Klimaatadaptatie en energie 

- Sociale woningbouw 

6.  welstand Beleidsregels met betrekking tot welstand worden 

door de raad vastgesteld. 

Het Kwaliteitskader Ruimtelijke Kwaliteit, 

geldt in dit plan als beleidskader voor 

welstand (beleidsregel). 

7.  planschade Planschade wordt onder voorwaarden als voor-

zienbaar aangemerkt. 

Ja, plan bevat nieuwe ontwikkelingen of 

beperkingen van bestaande rechten 

8.  RO-standaarden / uitvoer-

baarheid / 

milieukwaliteitseisen en 

akoestisch 

onderzoek 

Afgeweken kan worden van: 

a. De verplichting om een bestemmingsplan con-

form de SVBP 2012 op te stellen en 

digitaal beschikbaar te stellen op de landelijke 

website; 

b. Het uitvoerbaarheidsvereiste zoals bedoeld in 

artikel 3.1.6, eerste lid, onder f en het vijfde lid, 

onder c Bro (beschrijving van de wijze waarop mi-

lieukwaliteitseisen zijn 

betrokken). 

c. Een hogere waardenbesluit op te nemen in het 

bestemmingsplan; 

d. Minder gedetailleerd onderzoek te doen in het 

kader van het hogere waardenbesluit 

Sub a: Het plan is als plantype 'structuur-

visie' gemaakt en digitaal raadpleegbaar 

via de gemeentelijke website. 

Gekozen is om de verbeelding en de 

wijze van raadplegen van verbeelding en 

regels zoveel mogelijk op de gebruiker te 

richten. Dat betekent dat via de verbeel-

ding het bestemmingsplan digitaal raad-

pleegbaar is, waarbij per locatie informa-

tie wordt verkregen over de van toepas-

sing zijnde regels.  

Sub b: Alle activiteiten binnen het plan-

gebied zijn globaal onderzocht op de on-

derdelen die voorwaardelijk zijn; detail-
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7c lid typering omschrijving Wordt gebruikt in dit plan? 

onderzoek is pas vereist bij de omge-

vingsvergunning.  

Aangegeven wordt op welke onder-

zoeken dit van toepassing is en voor 

welk thematisch/sectoraal aspect in de 

toelichting een (beperkte) verantwoor-

ding noodzakelijk is. Zo wordt voor Flora 

en fauna in ieder geval een quick scan 

gedaan. 

c. P.M. 

d. P.M. 

9.  exploitatieplan Mogelijkheid vaststellen exploitatieplan (door het 

college) door te schuiven tot bij omgevingsvergun-

ning.  

Uitgangspunt is dat de kosten worden 

verhaald via gronduitgifte of anterieure 

overeenkomst. Indien de kosten niet zijn 

verzekerd, dan wordt bij de omgevings-

vergunning een exploitatieplan vastge-

steld.  

10.  maatwerkregels Mogelijkheid tot opname van gebiedsgerichte ge-

luidswaarden (hogere of lagere waarden dan het 

Activiteitenbesluit voorschrijft). 

Ja 

 

Ook is aangegeven welk aanvullend instrumentarium nodig is voor de toepassing van kostenverhaal 

bij uitnodigingsplanologie op basis van organische gebiedsontwikkeling. Een deel daarvan is gehono-

reerd in de 14e (Besluit 12 oktober 2016, Staatscourant 2016, nr. 381) en 15e tranche Besluit uitvoe-

ring Chw (voorpublicatie Staatscourant 2 januari 2017, nr. 189).1 Inmiddels is er ook een voorpublica-

tie van de 16e Tranche BChw gepubliceerd, met aanvullingen op de bestemmingsplannen met ver-

brede reikwijdte en regels voor kostenverhaal (artikel 7v BChw). 

 

In relatie tot onderhavig bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is voor de volgende opzet van kos-

tenverhaal gekozen: PM 

 

  

                                                
1  In de 14e Tranche heeft Rijnhuizen Nieuwegein de status van verbrede reikwijdte gekregen (artikel 7 c BChw). Lid 10 was 

echter niet voldoende voor organische gebiedsontwikkeling. Voor een goede werking van dit instrument wordt het tiende 

lid op een aantal onderdelen verduidelijkt door invoeging van een nieuwe elfde lid. 
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1.3 Geldende bestemmingsplannen 
 

Op dit moment geldt voor vrijwel het gehele plangebied het bestemmingsplan ‘Plettenburg – De Wiers 

2009’, dat op 17 februari 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Om een woningbouwontwikke-

ling ter plaatse van de Edisonbaan mogelijk te maken, geldt daar het bestemmingsplan ‘Edison-

baan’(vastgesteld 28 mei 2015). Daarnaast heeft de provincie Utrecht enkele niet gerealiseerde en 

onbebouwde kantorenlocaties in het plangebied meegenomen in het provinciale inpassingsplan ‘Kan-

toren’, dat op 15 augustus 2016 als voorontwerp is gepubliceerd. De intentie daarvan is de bouw van 

nieuwe kantoorgebouwen tegen te houden en uiteindelijk de kantoorbestemming eraf te halen. Op dit 

moment heeft het inpassingsplan nog geen rechtskracht. 

 
 
1.4 Opzet bestemmingsplan Rijnhuizen  
 

Voor u ligt het innovatieve bestemmingsplan Rijnhuizen. Het omvat een eerste versie van de concept 

toelichting, de regels, de verbeelding en de Regiekaart (welke zowel een functie vervult voor de regels 

als voor de toelichting).  

 

De opzet van de toelichting wijkt enigszins af van reguliere bestemmingsplantoelichtingen. Er is voor 

gekozen om de inbedding in gemeentelijke en bovenlokale beleidskaders te verweven in de beschrij-

ving van de ambitie voor de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied Rijnhuizen (H2). 

Wanneer er een plan gemaakt wordt, is het toch logisch dat daarbij gelijk gespiegeld wordt aan de hui-

dige beleidskaders in plaats van dat achteraf verantwoording plaatsvindt? Omdat er sprake is van een 

organische gebiedsontwikkeling, waarbij ook de daadwerkelijke mogelijkheden wijzigen in de loop van 

de tijd (bijvoorbeeld door het beëindigen van activiteiten met een hinderzone), schetst de toelichting 

alleen het doel, de ambitie en de ontwikkelingsrichting op hoofdlijnen. De specifieke mogelijkheden en 

randvoorwaarden zijn toegankelijk gemaakt via de dynamische Regiekaart, welke opgezet is als web-

viewer.  

 

H3 omvat een onderbouwing van de haalbaarheid van de beoogde ontwikkelingsrichting op hoofdlij-

nen vanuit de wet- en regelgeving rondom waarden en milieuaspecten. Hiervoor is gekozen omdat er 

sprake is van een organische gebiedsontwikkeling, waarbij de concrete initiatieven niet bekend zijn. 

Ook het moment waarop en de omstandigheden zijn niet bekend en aan dynamiek onderhevig. Er is 

voor gekozen om een accent te leggen bij het benoemen van aandachtspunten voor ontwikkelingen. 

De dynamische Regiekaart laat de concrete ontwikkelingsruimte zien en de actuele milieuaandachts-

gebieden. Op een moment dat zich een initiatief voordoet dienen de specifiek noodzakelijke milieu-, 

waarden- en andere haalbaarheidsonderzoeken plaats te vinden met in achtneming van de benoemde 

aandachtspunten in H3, de milieuaandachtsgebieden op de Regiekaart en de als direct bindend vast-

gelegde onderdelen op de verbeelding voor de eindsituatie van Rijnhuizen (zoals rondom archeologie 

en ecologie).  
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Overzichtskaart Rijnhuizen, bron Kwaliteitskader Rijnhuizen 2017 
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2. SAMEN OP WEG NAAR EEN MOOI(ER) RIJNHUIZEN 

 

2.1 Volop kansen en uitdagingen! 
 

Het gebied Rijnhuizen ligt centraal in Nieuwegein aan het Merwedekanaal. Het gebied kent een rijke 

historie waarvan het oude kasteel Rijnhuizen, het Fort Jutphaas, de waterwegen, de oude kasteellaan 

en restanten van het landgoed getuigen. Daarnaast wordt het gebied gekenmerkt door bedrijventerrei-

nen, kantorenparken en sportvoorzieningen, waarvan een deel van relatief recente datum is. Het ge-

bied heeft in de huidige situatie weinig ruimtelijke samenhang en is een lappendeken van verschil-

lende functies, braakliggende plekken en eigenaren.  

 

Ondanks dat het gebied Rijnhuizen centraal gelegen is, vervult het gebied geen centrale functie voor 

Nieuwegein. Dit komt door haar beperkte verbindingen met omliggende gebieden en haar overwe-

gende werkfunctie. Geografisch ligt Rijnhuizen gunstig ten opzichte van de binnenstad en de voorzie-

ningen in de oude kern van Jutphaas. Dit biedt dus kansen! Mede hierdoor is er al sprake van wat dy-

namiek in het gebied. Verschillende initiatiefnemers zijn met de gemeente in gesprek over (her)ontwik-

keling van hun bezit.  

 

Er ligt dus een belangrijke kans en uitdaging om tot her-/doorontwikkeling van Rijnhuizen te komen. 

Zeker gezien de grote woningbouwopgave waar Nieuwegein de komende decennia voor staat: 3.000 

woningen moeten toegevoegd worden in de periode tot 2025 bovenop de woningbouwplannen die 

reeds in voorbereiding zijn voor die periode. Woningbehoefteonderzoek laat zien dat Nieuwegein kwa-

litatief behoefte heeft aan andere type woningen en woonmilieus dan de in de huidige situatie overwe-

gend aanwezige betaalbare eengezinswoningen. Rijnhuizen vormt gezien deze kwalitatieve behoeften 

een grote kans om daaraan invulling te geven, met haar bijzondere landschappelijke en cultuurhistori-

sche waarden.  

 

In de gemeentelijke Structuurvisie 2030 ‘Nieuwegein Verbindt’, is het gebied Rijnhuizen daarom aan-

gewezen als een kansrijk gebied voor transformatie van een monofunctioneel werkgebied naar een 

gemengd, hoogwaardig gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden in een ambiance 

die er nu nog niet is. Het versterken en herstellen van monumentale en cultuurhistorische waarden zal 

hieraan voor een belangrijk deel bijdragen. Niet alleen het gebied Rijnhuizen plukt hiervan de vruch-

ten, maar ook Nieuwegein als geheel.     
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2.2 Ontwikkelingsvisie Rijnhuizen sluit aan op beleidskader Rijk & Provincie 
 

Om de transformatie van het gebied te begeleiden en eraan bij te dragen dat de ontwikkeling van ini-

tiatieven in samenhang plaatsvindt en tot een meerwaarde leidt, in vergelijking met de situatie van af-

zonderlijke initiatieven, heeft de gemeente in 2014 een Gebiedsvisie opgesteld. Deze is in 2017 uitge-

werkt in een KwaliteitsKader Mooi Rijnhuizen. Ambitie is een organische, soepele transformatie van 

het gebied waarbij het zowel voor gevestigde te behouden functies goed toeven is als ook voor 

nieuwe functies. Ook in de overgangsfase moet er in het gebied sprake zijn van een aangenaam 

woon-, onderneem en verblijfklimaat. Dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en de daaraan ge-

koppelde onderdelen als de ‘Regiekaart’ biedt daarvoor de handvatten. Er is blijvend sprake van een 

actueel sturingsinstrumentarium, waarmee adequaat op initiatieven gereageerd kan worden, zonder 

dat er frequent sprake is van het doorlopen van (vertragende) afwijkingsprocedures.  

 

Met deze vernieuwende aanpak loopt de gemeente Nieuwegein voor op de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. De transformatie van het gebied Rijnhuizen kan gezien worden als een voorbeeldpro-

ject van een binnenstedelijk transformatiegebied gestoeld op organische ontwikkeling, welke bijdraagt 

aan de Rijksdoelen zoals benoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte: het versterken van 

de ruimtelijk-economische structuur, het verbeteren van de bereikbaarheid vanuit het oogpunt van de 

gebruiker en het werken aan een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhis-

torische waarden een belangrijke rol spelen. Voorbeelden daarvan zijn de ligging in de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie, het fort Jutphaas en de resten van het kasteel. Hiermee draagt de transformatie 

van Rijnhuizen ook bij aan het bereiken van de provinciale doelen en ambities zoals opgenomen in de 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. Deze richt zich naast vergelijkbare doelen als opge-

nomen in de Rijksstructuurvisie, ook bijvoorbeeld op het oplossen van het grote woningtekort in 

Utrecht en het versterken van de kwaliteit en samenhang in de recreatieve structuren2. Met de trans-

formatie van Rijnhuizen wordt hieraan mede invulling gegeven.  

 

Dat bij deze vernieuwende aanpak via een organisch gebiedsontwikkelingsproces ook voldaan wordt 

aan wet- en regelgeving rondom milieu-/gezondheidsaspecten en waarden (cultuurhistorie & archeolo-

gie, water en natuur (EHS)) laat het volgende hoofdstuk zien. De verankering in thematische beleids-

kaders en wet- en regelgeving daaromtrent is in dit hoofdstuk meegenomen bij de beschrijving van de 

ontwikkelingsrichting. Elementen als de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ komen hierbij bijvoor-

beeld ook aan de orde.   

 
 

  

                                                
2 Waarvoor door de provincie Utrecht de Visie Recreatie en Toerisme 2020 is opgesteld. 
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2.3 Ontwikkelingsvisie Rijnhuizen op hoofdlijnen en sturing op kwaliteit 
 

De Ambitie is om Rijnhuizen te transformeren van een monofunctioneel werkgebied naar een aantrek-

kelijk gemengd woon- en werkgebied met een hoge verblijfskwaliteit. Daarmee wordt een nieuw woon- 

en werkmilieu toegevoegd aan Nieuwegein. Om het gebied aantrekkelijk te houden en maken voor 

huidige en toekomstige bewoners en ondernemers, moet met de (her)ontwikkeling aangesloten wor-

den op actuele trends en veranderende behoeften en daarnaast is een zo groot mogelijke flexibiliteit 

van belang zodat blijvend aanpassingen kunnen plaatsvinden zodat er sprake is van blijvende toe-

komstwaarde. 

 

Om het gebied voor zowel bewoners als ondernemers aantrekkelijk te maken, wordt: 

- de eenheid, identiteit en samenhang in het gebied versterkt, 

- de recreatieve waarde en verblijfskwaliteit versterkt,  

- het gebied toegankelijker gemaakt en de oriëntatiemogelijkheden verbeterd en 

- worden landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische waardevolle gebieden behouden 

en beleefbaar gemaakt. 

 

De basis hiervoor ligt in een sterk en hoogwaardig raamwerk, binnen dit raamwerk kan ontwikkeling 

van deelgebieden voor de woon-/werkfuncties, maar bijvoorbeeld ook voor recreatie plaatsvinden. 

Ontwikkeling van gebieden en locaties vindt niet plaats volgens een ‘blauwdrukplan’, het is een staps-

gewijs transformatieproces welke afhankelijk van initiatieven leidt tot een aantrekkelijk, toekomstbe-

stendig gemengd woon-, werk- en recreatiegebied.  

 
2.3.1 Een toekomstbestendige, aantrekkelijke wijk  
 

Naast de elementen van het raamwerk zijn ‘leefbaarheid’, ‘duurzaamheid’ en ‘cultuurhistorie’ belang-

rijke aandachtspunten voor een aantrekkelijke toekomstbestendige wijk. Bij de uitwerking van deze 

onderdelen voor Rijnhuizen is aangesloten op de gemeentelijke beleidskaders.  

 

Een leefbare wijk waar ontmoeting centraal staat 

De ambitie is om van Rijnhuizen een gebied te maken waar het prettig samenleven is, waar bewoners 

en gebruikers elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en begrip hebben voor elkaar. Speel- en ont-

moetingsplekken vormen het hart van de buurt en levendigheid in de plinten maakt het openbaar ge-

bied prettig om te verblijven. Bij het maken van het netwerk aan ontmoetingsplekken voor Rijnhuizen, 

is het van belang dat aangehaakt wordt op cultuurhistorisch waardevolle plekken en op markante 

plekken in het raamwerk. In het Kwaliteitskader worden enkele voorstellen gedaan voor ontmoetings- 

en speelplekken in de openbare ruimte, het inrichten geschiedt in samenwerking tussen de gemeente 

en gebiedspartijen. Daarnaast moeten ook op particulier terrein dergelijke locaties ontwikkeld worden, 

het Kwaliteitskader geeft hiervoor randvoorwaarden. Met het oog op een leefbare toekomstbesten-

dige, veilige en aantrekkelijke wijk zijn overal levendige plinten en goede hybride zones noodzakelijk. 

In het Kwaliteitskader zijn hiervoor strategische locaties aangegeven. Het bestemmingsplan geeft hier-

voor de mogelijkheden. 
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Een cultuurhistorisch waardevolle wijk 

De ambitie is om zorgvuldig met de geschiedenis en met cultuurhistorisch waardevolle elementen bin-

nen Rijnhuizen om te gaan. Daartoe worden elementen met een cultuurhistorische betekenis herken-

baar ingepast en waar mogelijk versterkt. Belangrijke cultuurhistorisch waardevolle elementen in Rijn-

huizen zijn: 

 Fort Jutphaas (onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie); 

 landgoed Rijnhuizen, rijksmonument, inclusief boomgaard, kasteellaan en de griend; 

 het archeologisch monument huis Wijnestein (restanten kasteel); 

 de verkavelingsrichting met de nog aanwezige middeleeuwse verkavelingssloten; 

 het Merwedekanaal en de structuur met kleine haventjes; 

 het bebouwingslint Plettenburg. 

Deze onderdelen staat ook op de Regiekaart weergegeven. Er zijn verschillende manieren hoe hier-

mee omgegaan kan worden, naast behouden, beleefbaar maken en onderling verbinden gaat het ook 

om het benutten als inspiratie voor (her)ontwikkeling. Wanneer bescherming aan de orde is, zijn daar 

regels aan verbonden in dit bestemmingsplan. Dit geldt ook voor de archeologische (verwach-

tings)waarden in het gebied. Hieraan is beleid en regelgeving gekoppeld, welke eveneens vertaald is 

in de regels. Het beleid is opgenomen in het Archeologiebeleid ‘van vonds naar verhaal’ (2012), in het 

kader waarvan archeologisch onderzoek plaatsgevonden heeft. Het doel van het gemeentelijk archeo-

logiebeleid is tweeledig: enerzijds het zorgdragen voor het gemeentelijk, archeologisch erfgoed én an-

derzijds het verleden onlosmakelijk verbinden met het heden. In het volgende hoofdstuk wordt aange-

geven, op welke wijze zorgvuldig met de bescherming en behoud van de waarden van het gebied om-

gegaan wordt in dit bestemmingsplan en daarmee bij de (her)ontwikkeling van het gebied. Zodat de 

waarden ook voor de toekomstige generaties behouden en beschermd worden.  

 

Een duurzame, energieneutrale en klimaatbestendige wijk 

De ambitie is om Rijnhuizen te transformeren naar een toekomstbestendige wijk. Een wijk die sociaal 

duurzaam is, waar het gebruik van fossiele brandstof wordt beperkt en die klimaat bestendig is. De 

raad van de gemeente Nieuwegein heeft in september 2017 uitgesproken dat de gemeente een ver-

hoogde inspanning levert om in 2040 energieneutraal te worden zoals vastgelegd in de Routekaart 

Energieneutraal Nieuwegein 2040 en dat de gemeente een visie op klimaatadaptie opstelt, waarin 

meer nodig is dan alleen ‘meekoppelen’ van maatregelen en expliciet wordt ingegaan op een preven-

tieve aanpak. Om dit te bereiken worden maatregelen genomen in de bebouwing en in het openbaar 

gebied. Voor wat betreft het verbeteren van de waterhuishouding, liggen in het gebied Rijnhuizen veel 

kansen. De ambitie daarbij is het beter zichtbaar en beleefbaar maken van het water op en rondom de 

locatie. Daarnaast is het verbeteren van de waterkwaliteit en verminderen van overlast uitgangspunt. 

Voor bouwinitiatieven wordt een hoge duurzaamheidsambitie meegegeven. Zowel op energie als op 

het vasthouden en vertraagd afvoeren van water. Groene daken en een groene terreininrichting leve-

ren hier een belangrijke bijdrage aan. De locatie kent nu ondanks het groene karakter grote ver-

steende oppervlaktes. Bij herontwikkeling mag het verharde oppervlak niet toenemen, reductie ten 

gunste van (openbaar) groen en infiltratie is noodzakelijk om (water)overlast te voorkomen Het redu-

ceren van de verharding en toevoegen van water en groen helpt daarnaast hittestress voorkomen. 

Daarnaast heeft groen een positieve invloed op de uitstraling en de ruimtelijke kwaliteit van de wijk. In 
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het Kwaliteitskader Mooi Rijnhuizen zijn alle duurzaamheidsaspecten verder uitgewerkt Hierbij is on-

der andere aangesloten op de nota ‘Bouwen voor de toekomst; duurzaam bouwen beleid gemeente 

Nieuwegein’ en op de concretisering hiervan in de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein. Voorbeeld 

is geen aardgasaansluitingen en energieneutrale gebouwen tenzij aangetoond wordt dat dit niet haal-

baar is. Dit zijn elementen die reeds meegenomen worden bij de uitwerking van Rijnhuizen. In 2017 

heeft de gemeenteraad van Nieuwegein echter besloten om de ambitie rondom energie- en klimaat-

neutraal voor Rijnhuizen nog een tandje hoger te leggen: ‘Rijnhuizen geeft energie!’. Doel is een ener-

gieneutraal Rijnhuizen in 2030, welke een eerste stap is naar een klimaatneutraal Rijnhuizen in 2040. 

Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld welke uiteenvalt in vier sporen:  

1. Energiebesparing bij bestaande bebouwing. 

2. Een duurzame energie infrastructuur waar nieuwe ontwikkelingen en bestaande afnemers op aan 

kunnen sluiten en waarbinnen lokaal energie opgewekt kan worden. 

3. Realisatie van energiezuinige en duurzame nieuwbouw en transformaties. 

4. Het stimuleren van circulair bouwen bij nieuwbouw en transformaties. 

Om zoveel mogelijk te waarborgen dat de ambitie gehaald wordt, vormt ‘energie- en klimaatneutrali-

teit’ een thema op de Regiekaart, is er een koppeling gemaakt met de regels en vormt het een onlos-

makelijk onderdeel van gesprekken van de Intervisor met (potentiele) initiatiefnemers.  

 

 
2.3.2 Sturen op kwaliteit met innovatief plan en gebiedsorganisatie 
 

Rijnhuizen is geen ‘plan’ dat traditioneel ontwikkeld wordt. Het is een organisch transformatieproces. 

Realisatie vindt plaats door (kleinere en grotere) initiatieven van particulieren, ontwikkelende partijen 

en doorontwikkeling van huidige eigenaren en gebruikers. De overheid heeft uiteraard een medereali-

serende rol, met name waar het de openbare ruimte en delen van het Raamwerk betreft (zie hierna). 

Realisatie hiervan door de overheid vindt hoofdzakelijk plaats op basis van financiële bijdragen van de 

ontwikkelende partijen in het gebied (deels door middel van voorfinanciering). Immers zonder de be-

treffende investeringen in het raamwerk kunnen de beoogde ontwikkelingen niet op een goede wijze 

functioneren.  

 

De gemeente Nieuwegein heeft daarnaast ook een belangrijke rol in het begeleiden / faciliteren van 

de organische gebiedsontwikkeling en het daarbij op een goede wijze sturen op (ruimtelijke- en omge-

vings)kwaliteit. Hiervoor heeft de gemeente verschillende instrumenten en mogelijkheden tot haar be-

schikking. Uiteraard is de brede participatie tijdens het opstellen van de Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen 

daar een belangrijk voorbeeld van, met de oprichting van de Club Rhijnhuizen. Deze Club richt zich op 

het aanjagen van de gebiedstransformatie, het aan elkaar binden van partijen en het verbeteren van 

het imago van het gebied door de kwaliteiten zichtbaar te maken.  

 

Dit bestemmingsplan is een belangrijk instrument om bij te dragen aan het goed doorlopen van het 

transformatieproces en aan het bereiken van de beoogde kwaliteitsambities. Het bestemmingsplan is 

(met gebruikmaking van de CHW, zie ook H1) op een vernieuwende wijze opgesteld, vooruitlopend op 

de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In H4 wordt de juridische systematiek toegelicht. In het 

kort betreft dit dat gewerkt wordt met zowel een regeling van de huidige (on)mogelijkheden (in de 

vorm van tijdelijke bestemmingen) en een regeling van de ‘eindsituatie’ waarin het gebied Rijnhuizen  
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Printscreen van een van de lagen van de Regiekaart Rijnhuizen, onderdeel deelgebieden 
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het transformatieproces doorlopen heeft. De oude (tijdelijke) bestemming vervalt wanneer de nieuwe 

situatie gerealiseerd en goed gesetteld is. Dit bestemmingsplan is erop gericht om het transformatie-

proces zo soepel mogelijk te laten verlopen zonder al te veel overbodige formele procedures. De Re-

giekaart speelt daarin een belangrijke rol.  

 

Regiekaart Rijnhuizen als centrale spil 

De Regiekaart Rijnhuizen geeft op een overzichtelijke wijze de belemmeringen, randvoorwaarden en 

uitgangspunten weer die van belang zijn voor (her)ontwikkelingen. De regiekaart wordt dynamisch 

aangepast wanneer een ontwikkeling afgerond is (bijvoorbeeld waardoor een milieubelemmering ver-

dwijnt en er dus meer mogelijkheden ontstaan voor milieugevoelige functies). Het is daarmee een hel-

der kader, dat handvaten biedt voor zowel de gemeente en voor initiatiefnemers, bij de ontwikkeling, 

inrichting en uitvoering van plannen in het gebied. Daarnaast vormt het tevens een kader dat uitdaagt 

om in het gebied daadwerkelijk een kwaliteitsslag te maken, leidend tot een algehele waardevermeer-

dering van Rijnhuizen! Voorgaande pagina laat een overzicht zien van de opbouw van de regiekaart. 

 

Het Kwaliteitskader Mooi Rijnhuizen is onderdeel van de Regiekaart en kan gezien worden als de 

Welstandsnota voor dit gebied. De bindende onderdelen van de Regiekaart (zoals bijvoorbeeld de 

bouwhoogten uit het Kwaliteitskader, maar ook de ecologische verbindingszone (EVZ) en archeolo-

gische verwachtingswaarden), zijn tevens vertaald in de regels en op de verbeelding. De overige on-

derdelen van de Regiekaart zijn richtinggevend danwel vormen een inspiratiebron voor initiatiefne-

mers en ontwikkelende partijen in het gebied. De elementen zijn onderwerp van gesprek met de Inter-

visor die door de gemeente Nieuwegein aangesteld is. Op de Regiekaart is zoveel mogelijk gebieds-

gericht toegankelijk gemaakt, ter vergroting van de bruikbaarheid. 
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Processchema Initiatieven Rijnhuizen, bron: Kwaliteitskader Mooi Rijnhuizen.  
 
Het schema ziet toe op het stedenbouwkundige en architectonische deel bij de initiatievenbegeleiding, daarnaast spelen parallel hieraan juri-
disch-planologische-, milieu-, waarden- en technische aspecten een rol zoals hierna in de tekst genoemd. 
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Een continu organisch proces waar de Intervisor vinger aan de pols houdt 

Voor bewaking van de samenhang en kwaliteit heeft de gemeente Nieuwegein een Intervisor aange-

steld. De rol van de Intervisor bestaat uit het samenbrengen van partijen bij de gebiedsontwikkeling en 

het bewaken van de samenhang en kwaliteit van het gebied op de lange termijn. De Intervisor be-

houdt het overzicht tussen de verschillende initiatieven en kan plannen vanuit de context beoordelen. 

Ook zorgt de Intervisor ervoor dat de ambities van de Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen op een inspire-

rende wijze uitgedragen worden. De Intervisor geeft op twee onderdelen advies: ten eerste advies aan 

de gemeente bij het opstellen van beleids- en inrichtingsplannen en ten tweede bij particuliere initiatie-

ven (zowel advies aan de externe partijen en aan de gemeente). In het proces van initiatief naar reali-

satie worden twee hoofdfasen onderscheiden: 

 

1. Stedenbouwkundige- en omgevingsaspectenquickscan fase 

In deze fase staat de beoogde nieuwe functie en de stedenbouwkundige opzet van het (bouw)plan 

centraal (massa, rooilijn, parkeren, context, programma, uitstraling). Ook wordt gekeken naar aan-

dachtspunten vanuit omgevingsaspecten (zoals geluid, archeologie, ecologie, externe veiligheid e.d.).  

 

Na een startgesprek met de gemeente Nieuwegein, worden één à twee gesprekken gevoerd met de 

Intervisor, de stedenbouwkundige en de accounthouder van de gemeente. Ook wordt in deze fase het 

initiatief door de Intervisor afgestemd met de commissie ruimtelijke kwaliteit en zo nodig de monumen-

tencommissie voor een eerste advies. In deze gesprekken wordt het initiatief beoordeeld onder meer 

aan de hand van de Regiekaart (met o.a. het Kwaliteitskader). Onderdeel van de gesprekken zijn ook 

de beoogde bijdragen aan belangrijke thema’s als energieneutraliteit, klimaatbestendigheid, levendig-

heid, sociale veiligheid en andere onderwerpen die bepalend zijn voor de kwaliteit, aantrekkelijkheid 

en toekomstbestendigheid van Rijnhuizen. Na de gesprekken volgt een ambtelijk advies en een princi-

pebesluit van het gemeentebestuur. Hierna wordt een anterieure overeenkomst gesloten, waarbij ook 

kostenverhaal aan de orde komt. In de juridische toelichting (H4) is een checklist opgenomen met on-

derwerpen die van belang zijn voor een soepele procesgang.  

 

2. Architectonische- en omgevingsaspectenonderzoeksfase 

In de tweede fase staat de gedetailleerdere planuitwerking en onderbouwing centraal, zoals de archi-

tectonische uitwerking en het verrichten van diverse (milieu- en waarden)haalbaarheidsonderzoeken. 

De initiatiefnemer werkt het bouwplan verder uit en voert hierover één à twee vooroverleggen met een 

vertegenwoordiger van de commissie ruimtelijke kwaliteit en de Intervisor. Na akkoord van de Intervi-

sor wordt het plan besproken in de commissie ruimtelijk kwaliteit (en zo nodig de monumentencom-

missie). Parallel hieraan loopt het juridisch-planologisch traject, ten behoeve waarvan de benodigde 

onderzoeken verricht worden (zoals het opstellen van de ladderonderbouwing, bodemonderzoek, ge-

luidsonderzoek, flora- en faunaonderzoek e.d.). Dit resulteert uiteindelijk in het verlenen van de beno-

digde omgevingsvergunningen, op basis waarvan de realisatie kan starten.  
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Overzichts- en Visiekaart, bron Kwaliteitskader Rijnhuizen 2017, BGSV  
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Het gehele proces is erop gericht dat: 

- de beoogde ontwikkeling een meerwaarde heeft voor Rijnhuizen als totaal 

- de ontwikkeling rekening houdt met de omgeving en geen hinder veroorzaakt 

- de ontwikkeling een goede oplossing heeft voor het parkeer/mobiliteitsvraagstuk  

- het initiatief bijdraagt aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van Rijnhuizen 

- de ontwikkeling bijdraagt aan een gevarieerde en gemengde wijk 

- de ontwikkeling leidt tot een goed, sociaal, veilig en aantrekkelijk woon- en leefklimaat. 

Kortom om bij te dragen aan het bereiken van de ambities uit de Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen zoals 

die in 2014 opgesteld is en verder uitgewerkt in het Kwaliteitskader Mooi Rijnhuizen in 2017! 

 

 

2.4 Ontwikkelingsvisie Rijnhuizen - raamwerken groen, blauw en grijs 
 

Het raamwerk vormt de basis voor het transformatieproces. Het geeft het gebied samenhang, de be-

oogde kwaliteit en identiteit, het zorgt dat het gebied daadwerkelijk goed kan functioneren als onder-

deel van het grotere geheel en vormt tevens de katalysator en aanleiding voor initiatieven.  

 

Het Kwaliteitskader Mooi Rijnhuizen (2017) geeft een beschrijving van dit raamwerk, zowel van de 

landschappelijke en de infrastructurele onderdelen. Het raamwerk wordt voor een belangrijk deel ge-

realiseerd door de overheid in samenwerking met ketenpartners (zoals het waterschap), de ontwikke-

lingen daarbinnen vinden hoofdzakelijk plaats door particuliere initiatiefnemers. Gekoppeld aan deze 

particuliere ontwikkelingen, vinden financiële bijdragen plaats ten behoeve van de realisatie van het 

raamwerk. De ontwikkelingen binnen het raamwerk kunnen immers niet functioneren zonder (de in-

vesteringen in) dat raamwerk.  

 

Voor een gedetailleerde beschrijving van dat raamwerk wordt verwezen naar het Kwaliteitskader wat 

onderdeel is van de Regiekaart van dit Bestemmingsplan. Dit vormt de basis voor verder planvorming 

en uitwerking. In deze toelichting wordt volstaan met een beknopte beschrijving, waarbij ook aandacht 

is voor de inbedding in de beleidskaders.  

 

2.4.1 Hoofdonderdelen Raamwerk 

 

Het raamwerk bestaat uit een stelsel van lanen met daarbinnen landschappelijke deelgebieden die de 

groene uitstraling van het raamwerk versterken en die onderling verbonden zijn/worden door lanen 

(paden/wegen). Hierna wordt voor de verschillende onderdelen de ambitie benoemd, voor de uitwer-

king wordt verwezen naar de Gebiedsvisie en het Kwaliteitskader Mooi Rijnhuizen. In de volgende 

subparagrafen wordt beknopt stilgestaan bij de verschillende structuren binnen dat raamwerk, waarbij 

een koppeling wordt gelegd met de relevante beleidskaders. 

 

- De groene omlijsting en het Oeverpark langs het Merwedekanaal: De ambitie is om het groene 

karakter langs het Merwedekanaal zoveel mogelijk toegankelijk te maken door het creëren van 

een doorgaande route voor wandelaars. Het groene karakter wordt in stand gehouden en ver-

sterkt. De relatie met de overzijde (Jutphaas) wordt versterkt door het realiseren van doorzichten 
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en (verblijfs)plekken aan het water. De doorgaande groene zone langs het kanaal wordt park. Er 

zijn incidenteel bebouwingsmogelijkheden en er zijn recreatiehaventjes denkbaar; 

 

- Fortpark Rijnhuizen rondom Fort Jurphaas, het defensielandschap en Wijnestein: Dit gebied kan 

uitgroeien als bruisend hart van de nieuwe wijk. De ambitie is om het Fort beter zichtbaar te ma-

ken vanuit de straten rondom het gebied. Zowel het Fortpark als een oost-west zichtlijn over het 

terrein van het Fort zelf. De ambitie is daarnaast om het Fort beter bruikbaar te maken door wan-

delroutes op het Fort te verbinden met wandelroutes in de omgeving en een nieuwe wandelbrug 

te realiseren. Rond het Fort moet het zo autoluw mogelijk worden, zodat ruim baan ontstaat voor 

fietsers en voetgangers. Initiatieven moeten zich goed voegen in het openbare, groene, waterrijke 

en recreatieve karakter; 

 

- Landgoed Rijnhuizen, inclusief de boomgaard: dit gebied is van grote historische betekenis, een 

deel van het grote landgoed Rijnhuizen is momenteel Rijksmonument. Het monumentale complex 

bestaat uit het kasteel en bijgebouwen, de kasteeltuin met toegangshek, oprijlaan, en de boom-

gaard langs het Merwedekanaal. De ambitie is het behouden of versterken van de monumentale 

gebouwen, de compositie/natuurwaarde van het landgoed en het versterken van de relatie tussen 

de boomgaard en het landgoed Rijnhuizen. De Lange Laan kan Rond het Fort met de griend ver-

binden. De ambitie is van de Lange Laan een openbare fietsverbinding te maken. Daarnaast om 

de wandelroute langs het Merwedekanaal te verbinden met toekomstige wandelroutes aan de 

noord- en zuidzijde én deze route toegankelijk te maken voor bezoekers. Onderzocht wordt of er 

bij de eigenaar draagvlak is voor het overdag openstellen van zijn terrein.  

 

- De watertuin, die van noord naar zuid door het plangebied loopt, parallel aan de Lange Laan en 

eindigt bij de griend aan het Merwedekanaal. De centrale watertuin speelt een belangrijke rol bij 

de leesbaarheid en leefbaarheid van het gebied. De ambitie is om het waterrijke karakter te be-

houden, de beleving te versterken en de doorstroming te verbeteren. Het water heeft een belang-

rijke rol in de waterhuishouding van het gebied; verzamelen en bufferen van (regen) water. De 

ambitie is om de Watertuin tevens in te richten tot een ecologische verbinding tussen het fort en 

de griend. Een andere ambitie is om het historische landschap weer zichtbaar te maken. Extensief 

recreatief medegebruik is mogelijk. In de watertuin mag in een lage dichtheid laagbouw gereali-

seerd worden en ook op een deel van de grien kan op een bijzondere manier gewoond worden. 

 

- De lanen vormen een logische en beeldbepalende ontsluitingsstructuur. Ze volgen deels de be-

staande wegen en zijn deels nieuwe routes. De Kasteellaan en de Lange Laan als voet- en fiets-

routes en een nieuwe voet- en fietsbrug over het Merwedekanaal. 
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2.4.2 Groen raamwerk  

 

Bovenstaand onderdelen vormen teza-

men het groene raamwerk van Rijnhui-

zen. Bijgaand kaartbeeld uit het Kwali-

teitskader visualiseert de geambieerde si-

tuatie. Voor de beschrijving van onderde-

len zie het Kwaliteitskader (meer speci-

fiek H6). Een belangrijk onderdeel van 

het groene raamwerk vormt de ecolo-

gische verbindingszone, welke een be-

langrijke schakel vormt tussen de natuur-

gebieden binnen de gemeente en daar-

buiten (zoals in het Groene Hart en de 

Utrechtse Heuvelrug). Het doel van deze 

ecologische verbinding is om op termijn 

een soortenrijk aaneengesloten gebied te 

realiseren met groen en water van goede 

kwaliteit, waardoor bijgedragen wordt 

aan het ontstaan en behouden van biodi-

versiteit in Nieuwegein.  

 

Deze ecologische verbindingszone volgt 

uit het Groenstructuurplan van de ge-

meente Nieuwegein (2017), daarin wordt 

ook de ontwikkelingsrichting en het beeld 

van de verschillende onderdelen ervan 

beschreven. De Watertuin als geheel van 

Rijnhuizen speelt in de groenstructuur 

van Nieuwegein een belangrijke rol. In 

het document Natuurnetwerk Nieuwegein (2015) wordt het gebied van het kasteel Rijnhuizen be-

noemd als kerngebied binnen de natuur van Nieuwegein. Beschreven wordt dat het landgoed onder 

andere, door de aanwezigheid van oude bomen, een grote waarde voor boombewonende vleermui-

zen heeft. Aandacht wordt in het document Natuurnetwerk Nieuwegein gevraagd voor de mogelijk te-

gengestelde belangen tussen de beoogde ruimtelijke ontwikkeling en de waarde van het terrein voor 

de biodiversiteit. Het gehele gebied Rijnhuizen wordt benoemd als een aandachtsgebied en er liggen 

meerdere stapstenen die een relevant onderdeel vormen van het natuurnetwerk Nieuwegein.  

 

In het kader van de planvorming en uitwerking voor Rijnhuizen heeft een zorgvuldige afweging plaats-

gevonden. Het werken aan een sterke groenstructuur voor Rijnhuizen (met de stapstenen als onder-

deel) en specifiek aan het versterken van de ecologische verbindingszone, is ook een uitwerking van 

de doelstellingen van de Natuurvisie van de provincie Utrecht (2016). Deze is onder andere gericht op 

het werken aan een robuust netwerk van natuur, ter behoud en versterking van de natuurwaarden en 

Groen raamwerk, bron Kwaliteitskader Rijnhuizen 2017 
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de biodiversiteit. In het volgende hoofdstuk (3.9) wordt de nagestreefde ontwikkeling afgewogen in het 

kader van de wet- en regelgeving omtrent natuurbescherming. In dit nieuwe bestemmingsplan voor 

Rijnhuizen is beschermende regelgeving opgenomen voor de onderdelen van het Natuurnetwerk 

Nieuwegein in het gebied Rijnhuizen, ontwikkelingen mogen hierop geen negatief effect hebben.   

 
2.4.3 Blauw raamwerk 
 

Het is de ambitie voor Rijnhuizen om een 

duurzaam watersysteem te creëren dat 

goed te onderhouden is en het water maxi-

maal zichtbaar en beleefbaar maakt. In 

Rijnhuizen is reeds veel water aanwezig 

(zie ook voorgaand kaartbeeld groenstruc-

tuur), er is slechts sporadisch sprake van 

wateroverlast. Er is sprake van twee water-

systemen. Het Fort, de Watertuin en het 

Merwedekanaal staan in verbinding met el-

kaar en hebben hetzelfde peil. De water-

gangen worden onderhouden door het wa-

terschap. Onderdeel van het plan zijn 

maatregelen om het onderhoud te optimali-

seren en het dichterbij brengen van de in 

de eerste zin van deze paragraaf opgeno-

men ambitie.  

 

In het gebied ligt een gescheiden rioolstel-

sel. Gezien de hoeveelheid water zijn er in 

het gebied kansen om meer dan nu het ge-

val is, water niet naar het riool maar direct 

op het open water te lozen. Ook is er veel 

groen aanwezig waar het water in kan filtre-

ren. De ambitie bij de herinrichting van het 

openbaar gebied is bovengronds afstromen 

te stimuleren. Het toevoegen van water 

maakt onderdeel uit van een integrale planvorming bij transformaties en initiatieven, daarnaast wordt 

gezocht naar mogelijkheden om de wijk klimaatbestendiger te maken. Water vormt een belangrijke 

kans om het gebied een sterkere identiteit te geven en de kwaliteit van het woon- en werkmilieu te 

vergroten. In het Kwaliteitskader 2017 is dit verder uitgewerkt (meer specifiek in H6).  

 

De blauwe structuur zoals beoogd voor Rijnhuizen is passend binnen het Waterplan voor de ge-

meente Nieuwegein, welke bestaat uit de watervisie uit 2004 en het jaarplan Water 2017. Ook de 

Structuurvisie 2030 is hierbij van belang. De richting rondom het thema ‘water’ omvat de volgende 

hoofdonderwerpen ‘Meer waterbergend vermogen’, ‘Versterk recreatief-toeristische mogelijkheden 

Blauw raamwerk, bron Kwaliteitskader Rijnhuizen 2017 
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water’, ‘Versterk Nieuwe Hollandse Waterlinie’, ‘Verbeter/optimaliseer waterkwaliteit’. Al deze elemen-

ten zijn van belang voor en meegenomen in de Visie en het Kwaliteitskader voor Rijnhuizen. Voor het 

Waterschap vormt het document Waterkoers 2016 - 2021 de rode draad van het handelen. Het water-

schap wil samen met medeoverheden, belangen- en maatschappelijke organisaties, bedrijven en be-

woners uit het gebied werken aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Daarom is er ruimte 

voor initiatieven van derden. Het waterschap is een van de partijen die betrokken is geweest bij het 

opstellen van de Gebiedsvisie en het Kwaliteitskader voor Rijnhuizen.  

 

2.4.4 Grijs raamwerk 

 

De bereikbaarheid van het gebied Rijnhuizen 

is goed. De verkeersstructuur kent momenteel 

echter weinig hiërarchie en de naamgeving 

van straten is niet altijd even logisch. De ambi-

tie voor de ontsluitingsstructuur is een helder, 

herkenbaar en veilig netwerk. Het verbeteren 

van de verbindingen met Jutphaas en het rea-

liseren van hoogwaardige wijkentrees. Door 

het aanvullen van het netwerk wordt de bereik-

baarheid verbeterd. Binnen de huidige wegen-

structuur kan de verkeersstructuur versterkt 

worden, waardoor ook een aantrekkelijker 

beeld ontstaat. Door hiërarchie aan te brengen 

en ontbrekende schakels toe te voegen wordt 

de verkeersstructuur, zowel voor langzaam- als 

voor autoverkeer leesbaar. Uitgangspunt is het 

creëren van een aantrekkelijk, verkeersveilig 

en sociaal veilig openbaar gebied, zodat het 

kan transformeren van een werkgebied naar 

een gemengd woon- en werkgebied. Voor het 

langzaam verkeer gaat het met name om het 

aanvullen van het netwerk en het creëren van 

betere fietsvoorzieningen in bestaande straten. 

Het doel van de herinrichting van straten is het 

verlagen van de snelheid. Daarnaast moet her-

inrichting bijdragen aan het creëren van goede 

parkeeroplossingen voor zowel woningen, als 

bedrijven en aan een klimaatbestendige wijk. In 

het Kwaliteitskader (specifiek H6) wordt hier-

aan invulling gegeven). Voor verschillende stra-

ten in het gebied zijn profielen opgesteld en in-

richtingsprincipes geschetst, welke uitspraken doen over de manier waarop bebouwing aan de straten 

Langzaamverkeer, bron Kwaliteitskader Rijnhuizen 2017 

De vlakjes vormen het zoekgebied voor de fietsbrug 
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gelegen is, rooilijnen, oriëntatie en entrees, de inrichting van tussenruimte tussen gebouw en open-

baar gebied en de gevelindeling. Voor zover dit bindende principes betreft, zijn deze vertaald in de re-

gels van dit bestemmingsplan en zo nodig ook op de verbeelding weergegeven. De andere principes 

zijn richtinggevend en inspirerend voor de verdere planuitwerking.  

 

Voorgaand kaartbeeld toont de nagestreefde langzaamverkeersstructuur. Voor een volledige beschrij-

ving en inrichtingsprincipes wordt verwezen naar het Kwaliteitskader Mooi Rijnhuizen. Belangrijk uit-

gangspunt is het koppelen van routes aan ruimtelijke dragers van het raamwerk, hierdoor krijgen ze 

een beter herkenbaar en onderscheidend karakter. Een goed voorbeeld is de fietsroute in noord-zuid-

richting via de Lange Laan. Onderdeel van de structuur is het realiseren van een nieuwe fietsbrug, dit 

is een belangrijke randvoorwaarde voor het ontwikkelen van de nieuwe buitenplaatsen (zie de para-

graaf over de ontwikkeling van deelgebieden).  

 

Overwegingen locatiekeuze nieuwe langzaam-verkeer brug 
Waar de fietsbrug exact gerealiseerd wordt is nog onderwerp van uitwerking. De rode vlakjes op de kaart hiervoor 
toont het ‘zoekgebied’. De keuze voor de locatie van een langzaamverkeersbrug Vredebestlaan  is gemaakt na 
een informatieavond over de Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen. Diverse argumenten spelen daarbij een rol. Een be-
langrijke overweging is dat alleen wijkgerichte voorzieningen in Rijnhuizen gerealiseerd mogen worden. Voor de 
bovenwijkse voorzieningen zijn de bewoners georiënteerd op de Binnenstad en op Jutphaas-Wijkersloot. Om de 
verbinding hiermee optimaal te laten zijn, heeft een verbinding ter hoogte van de Vredebestlaan – Jutphaas  de 
voorkeur boven een verbinding Verlengde Lange laan – Merwestein. Bovendien sluit deze verbinding direct aan 
op de belangrijke noord-zuid langzaamverkeersroute langs het Merwedekanaal, waardoor het merendeel van het 
fietsverkeer naar het Oosterligt College niet meer het bedrijventerrein gerelateerde verkeer kruist. 
 
Verkeerskundige overwegingen spelen ook een belangrijke rol. Op de onderdelen directheid, veiligheid en com-
fort scoort de locatie Vredebestlaan/Herenstraat beter. De route via de Langelaan is voor fietsers die in de bin-
nenstad moeten zijn een omweg vergeleken bij die van de Vredebestlaan. Bovendien komt de fietser op deze 
route meer tijd vergende obstakels tegen (zoals het oversteken van de Vreeswijksestraatweg, het oversteken van 
de Binnenwal (wachttijd bij VRI), en een eventueel openstaande brug (Doorslagbrug)). Op tenminste twee onder-
delen van de route wordt een fietser ook geconfronteerd met grotere verkeersintensiteiten van gemotoriseerd ver-
keer, in vergelijking met de fietsroute over de Herenstraat (alleen bij de Noordstedeweg). Vanuit het oogpunt van 
subjectieve verkeers(on)veiligheid scoort deze route dan ook slechter dan de route via de locatie Vredebest-
laan/Herenstraat.  
 
Tenslotte is ook gekeken naar het aspect uitvoerbaarheid. Tijdens informatieavonden gaven diverse deelnemers 
aan dat de verbinding naar Jutphaas erg belangrijk is. De eigenaar van de grond waar de  langzaamverkeersver-
binding zal aanlanden in geval gekozen wordt voor deze route, heeft aangegeven dat een verbinding op deze lo-
catie een belangrijke meerwaarde is. Wanneer gekozen wordt voor de andere locatie, dan vindt de aanlanding 
vanaf Merwestein op het gebied van SKF plaats. Dit bedrijf stelt en hanteert hoge veiligheidseisen en is tevens 
eigenaar van het belangrijke natuurgebied De Griend. De aanlanding van een langzaamverkeersbrug past daar 
minder bij.   
 
Rijkswaterstaat heeft in eerst gesprekken bij de totstandkoming van de gebiedsvisie aangegeven geen onoverko-
melijk bezwaar te zien bij de locatie Vredebestlaan. Bij de uitwerking het in het vervolg zal de keuze worden ge-
maakt, gekoppeld aan andere initiatieven en ontwikkelingen in het gebied.  
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Ook de voetgangersroutes worden verbeterd 

en er is aandacht voor het tegelijk met speel-

plekken vormgeven van de routes naar de 

speelplekken toe. Het toevoegen en aanvullen 

van routes wordt steeds gekoppeld aan initia-

tieven en ontwikkelingen in het gebied.  

 

De leesbaarheid van de wegenstructuur wordt 

verbeterd door het aanbrengen van hiërarchie. 

Voor de doorgaande wegen is helderheid en 

herkenbaarheid het uitgangspunt. Voor de 

overige wegen is meer vrijheid in het verande-

ren van profielen en toevoegen van parkeren. 

De hiërarchie bestaat uit vier niveaus, zie ook 

het kaartbeeld hiernaast. In het Kwaliteitskader 

2017 is de beschrijving opgenomen.  

  

De uitwerking van de verkeersstructuur voor 

Rijnhuizen is passend binnen het Gemeentelijk 

Mobiliteitsplan +, (GMP+) zoals dat in 2014 

vastgesteld is. Het GMP+ schetst de visie op 

het gebied van verkeer en vervoer voor Nieu-

wegein tot 2030. Het mobiliteitsbeleid is erop 

gericht de kracht van Nieuwegein (haar cen-

trale ligging en goede bereikbaarheid) te ver-

sterken en te koesteren. Ingezet wordt op het 

verleiden van mensen om andere vervoers-

middelen te kiezen dan de auto. Verkeersvei-

ligheid en duurzaamheid zijn belangrijke voor-

waarden. De herontwikkeling van een centraal 

gelegen gebied als Rijnhuizen draagt bij aan 

de doelstellingen van het GMP+. Door de 

goede fietsvoorzieningen wint de fiets sterk aan concurrentiekracht van de auto.  

 

Inbedding / effecten verkeersstructuur  

In het onderzoek ‘Quickscan Rijnhuizen, Verkeerskundige effecten van transformatie en woningbouw’ 

(Movares februari 2014) is parallel aan het opstellen van de Gebiedsvisie via scenario’s het effect in 

beeld gebracht van de (her)ontwikkeling op de verkeersstructuur. De ontsluiting van Rijnhuizen is in 

grote mate aangewezen op de oostzijde, namelijk via de Perkinsbaan en de Marconibaan waar wordt 

aangesloten op de Pettenburgerbaan / N408. De Pettenburgerbaan geldt als belangrijke ontsluitings-

weg van het centrum van Nieuwegein, Rijnhuizen en Plettenburg. Ook bedrijventerreinen De Lies-

bosch en Laagraven ontsluiten hierop. Voorkomen moet worden dat er door transformatie van Rijnhui-

zen knelpunten in de verkeersafwikkeling ontstaan. Het onderzoek laat zien dat er een gewijzigd beeld 

Mobiliteitskaart, bron Kwaliteitskader Rijnhuizen 2017 
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in de afwikkeling van verkeer van/naar Rijnhuizen ontstaat met effect op de capaciteit van ontsluitende 

wegen en kruispunten. In eerste instantie is dat een gunstig effect: er ontstaat een tegenspits die zorgt 

voor meer evenwicht op het kruispunt in de ochtend- en avondspits. Bij meer woningbouw, wordt de 

tegenspits sterker en slaat de afwikkeling van verkeer deels om. Het onderzoek omvat aanbevelingen 

om toekomstige knelpunten op te lossen. Geadviseerd wordt om niet alleen extra capaciteit in opstel-

vakken toe te voegen maar ook de opstellengte van met name de Perkinsbaan voor noord-zuid ver-

keer te vergroten. Aanpassing van het kruispunt is aan de orde wanneer meer dan 1125 woningen 

worden toegevoegd.  

 

 

2.5 Ontwikkelingsvisie Rijnhuizen – Sfeergebieden 
 

Binnen en afgestemd op het raam-

werk kunnen deelgebieden zich ont-

wikkelen / geleidelijk aan transfor-

meren tot aantrekkelijke, levendige 

en toekomstbestendige woon-, 

werk- en recreatiegebieden. Het is 

de ambitie om een gedifferentieerd 

en afwisselend gebied te laten ont-

staan in meerdere opzichten, door 

aan te haken op (bestaande/te ver-

sterken) cultuurhistorische-, natuur-

lijk-landschappelijke, recreatieve- en 

functionele kwaliteiten (gezien bij-

voorbeeld de ligging ten opzichte 

van voorzieningen, waardevolle ge-

bieden en in het raamwerk). In de 

Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen zijn 

drie deelgebieden onderscheiden 

met ieder een andere sfeer en an-

dere accenten: Nieuwe buitenplaat-

sen van Rijnhuizen, Rijnhuizen Mid-

den en Rijnhuizen Hoog. 

 

Bij de uitwerking van de Gebiedsvi-

sie in het Kwaliteitskader is een iets 

fijnmazigere indeling gehanteerd die 

meer recht doet aan de bestaande 

kwaliteiten en verschillen in het ge-

bied. De volgende sfeergebieden 

worden in het Kwaliteitskader onderscheiden: De Nieuwe Buitenplaatsen, Rondom het Fort, Aan de 

Watertuin, Merwede Haven en Stads Rijnhuizen. Deze staan ook op de Regiekaart.  

Sfeergebieden, bron Kwaliteitskader Rijnhuizen 2017 
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Om ieder gebied zo goed mogelijk tot wasdom te kunnen laten komen, maar ook de samenhang en 

kwaliteit van het geheel te kunnen begeleiden zijn voor de verschillende sfeergebieden spelregels op-

gesteld. Per gebied wordt een beeld geschetst van de sterke eigen en onderscheidende kwaliteit en 

worden randvoorwaarden benoemd waaraan bebouwing en buitenruimte moet voldoende om dit te 

bereiken. Voor ieder initiatief zal in de gesprekken met o.a. de Intervisor (zie hiervoor) gekeken en be-

sproken worden of de ontwikkeling (en de uitwerking ervan) past binnen de kaders van het sfeerbeeld.  

 

Voor de uitgangspunten per sfeergebied (zoals bouwhoogten, materiaalgebruik en locatie van speel-

plekken) wordt verwezen naar het Kwaliteitskader, welke toegankelijk is via de Regiekaart. In deze pa-

ragraaf wordt volstaan met een doel- en ambitieomschrijving per sfeergebied. Uit deze beknopte om-

schrijving blijkt de functionele ontwikkelingsrichting per gebied. De volgende deelparagraaf gaat hier 

per functie specifieker op in. Per gebied is een kaartje opgenomen. De opgenomen legenda is over-

koepelend 

 

o Nieuwe buitenplaatsen: De nieuwe buitenplaatsen vormen voor het duurdere segment binnen de 

gemeente Nieuwegein een onderscheidend groen woon- en werkmilieu met een heel eigen sfeer 

en kwaliteit. Het gebied  

profiteert volop van de ligging 

naast landgoed Rijnhuizen,  

het fortpark Rijnhuizen,  

de boomgaard, het oeverpark  

en het zicht op de historische 

bebouwing van Jutphaas aan 

de overkant.  

Hier kun je prachtig wonen  

en werken op een nieuw 

 landgoed, in een groene  

setting met ruim uitzicht  

over het water. 

 

  



 

Hoofdstuk 2 30  

o Rond het Fort: Dit gebied heeft de kans te profiteren 

van de ligging tegen het Fort aan. Hier kun je ontspan-

nen wonen en werken in een groene setting. Met uitzicht 

op het Fort waan je je terug in de tijd. In dit deelgebied 

vinden transformaties plaats waardoor er mogelijkheden 

ontstaan die de relatie tussen de gebouwen en de straat 

en met het Fort te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Aan de Watertuin: De Watertuin is het 

groene hart van het zuidelijk deel van Rijnhui-

zen. Het aangrenzende gebied (tussen de 

Marconibaan en de Watertuin) heeft de kans 

uit te groeien tot een gevarieerd woon- en 

werkgebied met een duurzame uitstraling en 

een hoge verblijfskwaliteit. De beleving van 

natuur en ecologie staan centraal rondom de 

Watertuin. 
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o Stads Rijnhuizen: hier ontstaat de kans om een 

gemengd gebied te maken met een meer stedelijke 

uitstraling. Een mix van functies, nieuwe en be-

staande, past hierbij. Bestaande kantoorgebouwen 

behouden hun functie of kunnen transformeren 

naar wonen. De afmetingen van de kavels zijn ook 

geschikt voor het realiseren van bouwblokken met 

appartementen en/of laagbouw. De orthogonale ka-

velstructuur verandert in een netwerk van straten 

en paden waaraan het prettig wonen en werken is. 

De losse bebouwing aan de noordzijde van de Plet-

tenburgerbaan gaat hierover in meer aaneengeslo-

ten bebouwing waardoor de wijk Rijnhuizen naar 

buiten het gezicht krijgt van een aantrekkelijk woon 

en werk milieu. In stads Rijnhuizen woon je met 

fijne buren in een dynamische en creatieve omge-

ving. 

 

 

 

 

 

 

 

o Merwede Haven, in het zuidelijkste stukje van Rijnhuizen: 

Een gebied dat de mogelijkheden heeft zich te ontwikke-

len als een compact kleinstedelijk woonmilieu rondom de 

bestaande haven en mogelijk nieuw te graven haventjes. 

Hier kun je wonen met een bootje voor de deur, met het 

groen van de Watertuin, het Oeverpark en de griend bin-

nen handbereik en het stadshart op slechts 5 minuten 

fietsafstand. Merwede Haven is een levendig woonmileu 

met water voor de deur en de sfeer van een havenstadje. 
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2.6 Ontwikkelingsvisie Rijnhuizen – functionele mogelijkheden 
 

Voor Rijnhuizen is een transformatieproces opgestart, leidend tot een verkleuring van het gebied van 

hoofdzakelijk een werkfunctie naar een woon-werkgebied, gecombineerd met een stevige impuls voor 

de cultuurhistorische-, landschappelijke en recreatieve kwaliteiten.  

 

In deze paragraaf worden op hoofdlijnen de functioneel-programmatische mogelijkheden besproken 

en onderbouwd, waarbij ook gekeken wordt naar het gemeentelijk beleid en andere beleidskaders.  

 

2.6.1 Wonen 
 

In de gemeente Nieuwegein en omgeving is sprake van een grote woningbehoefte, het gebied Rijn-

huizen kan hier voor een deel invulling aan geven. In het gebied kan in de eindsituatie een programma 

van circa 1.500 woningen gerealiseerd zijn. De ambitie rondom ‘wonen’ voor Rijnhuizen is: 

o Een gemengd woon- en werkmilieu: Het gebied zal aantrekkelijk moeten blijven voor bedrijven en 

aantrekkelijk moeten worden voor nieuwe bewoners. 

o Een onderscheidend woonmilieu: In Rijnhuizen ligt de kans om unieke woonmilieus toe te voegen 

in een mooie landschappelijke context, die nergens anders in Nieuwegein te vinden is. Hier kan 

wonen in het groen gerealiseerd worden.  

o Gemengde doelgroepen en leefstijlen: In Rijnhuizen kan gebouwd worden voor doelgroepen waar 

in Nieuwegein te weinig plaats is. De stijgers, de starters en 55-plussers. En dat dit leidt tot een 

gedifferentieerd woonmilieu voor verschillende doelgroepen. 

o Een transformatie die ruimte overlaat om mee te liften op de waardestijging in het gebied. 

 

Hiermee haakt de beoogde ontwikkelingsrichting voor Rijnhuizen aan op de vier opgaven zoals die 

benoemd zijn in de gemeentelijke Woonvisie 2015 – 2019: het werken aan een vitale stad, betaalbaar 

wonen, wonen en zorg en kwaliteit en duurzaamheid. Dit blijkt ook uit de ambities voor de sfeergebie-

den. De Woonvisie laat zien dat er een grote urgentie is om invulling te geven aan de woningbehoefte 

in Nieuwegein. Vanaf 2006 gezien dienden er 3300 woningen gerealiseerd te worden in de periode tot 

2025. De gemeente Nieuwegein stelt jaarlijks een woningmarktmonitor op, de Monitor 2016 laat zien 

dat de urgentie onverminderd hoog is om invulling te geven aan de woningbouwopgave. De monitor 

laat zien dat de markt voor starterswoningen is aangetrokken en dat hieraan op een goede manier in-

vulling gegeven wordt/kan worden door transformatie van kantoorgebouwen naar appartementen. 

Door het langer thuis wonen van ouderen moet nog wel een slag gemaakt worden in de ontwikkeling 

van voldoende senioren- en zorgwoningen.  

 

Hoeveel woningen er uiteindelijk in Rijnhuizen gerealiseerd zullen zijn gedurende het transformatie-

proces, is voor een belangrijk deel afhankelijk van particuliere initiatieven en de functionele invulling 

daarvan. Rijnhuizen is immers beoogd als een woon-werkgebied. Om ervoor zorg te dragen dat het 

accent bij de woonfunctie ligt, het gebied transformeert tot een aantrekkelijke woon- en leefomgeving 

en een significant deel bijdraagt aan het invullen van de woningbouwopgave is in dit bestemmingsplan 

een regeling opgenomen waarmee gewaarborgd wordt dat wanneer alle gebieden tot ontwikkeling 
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worden gebracht dit minimaal leidt 800 woningen. Via monitoring wordt de woningontwikkeling bijge-

houden. Op het moment van gereedkoming van dit bestemmingsplan is er sprake van drie concrete 

initiatieven, waarvan één reeds geheel gerealiseerd (50 appartementen aan de Einsteinbaan Jut-

phaas). Het gebied Rijnhuizen IS dus reeds in een organisch transformatieproces! Om ervoor te zor-

gen dat ook tegemoet gekomen wordt aan de behoefte voor starters en huishoudens met lage inko-

mens en er dus daadwerkelijk een gemengd woningbouwprogramma ontstaat, is in dit bestemmings-

plan een borging opgenomen dat minimaal 30% sociale woningbouw is.  Vanuit het oogpunt van haal-

baarheid van initiatieven, is in de regels opgenomen dat deze norm niet geldt voor kleinere woning-

bouwinitiatieven (kleiner dan 60 woningen). De regel geldt voor nieuwe verzoeken, waarvoor nog 

geen principeverzoek ingediend is, vanaf het moment van het van kracht worden van dit bestem-

mingsplan. Afwijking van het percentage is alleen mogelijk met goedkeuring van het college van B&W. 

Verzoeken tot afwijken moeten gemotiveerd zijn. Reden voor afwijken is dat er compensatie met an-

dere projecten binnen het gebied plaatsvindt, zodanig dat totaal 30% sociale huur wordt gerealiseerd. 

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

gebieden zijn geschikt voor sociale woningbouw, danwel duurdere vrije sectorbouw. Maatwerk, ge-

biedsgerichtheid en kwaliteit is van belang, evenals het in samenhang bereiken van de (kwalitatieve) 

doeleinden van Nieuwegein. De zones Nieuwe Buitenplaatsen en Landgoed Rijnhuizen bieden kan-

sen voor het realiseren van een nieuw onderscheidend groen woonmilieu in een landschappelijke con-

text. Voor nieuwbouw in deze zones geldt daarom de verplichting van 30% sociale huur niet. De trans-

formatie van het pand Meander aan de Martinbaan ligt tegen het gebied Rijnhuizen aan en kan mee-

gerekend worden bij het bepalen van 30% sociale huur. 

 

Naast de kwantitatieve opgave ligt er ook een kwalitatieve opgave. Uit de onderzoeken in het kader 

van de gemeentelijke Woonvisie komt naar voren3 dat de woningvraag tot 2025 met name afkomstig 

zal zijn van starters (15%), 55-plussers (41%), stijgers (15%) en ‘stabielen’ (30%). Ook in de Regio-

nale Woonvisie 2030 van het Bestuur Regio Utrecht (2009) wordt hierop ingezet en is Rijnhuizen be-

noemd als kansrijke woningbouwlocatie. Daarnaast ligt, zo blijkt uit het gemeentelijke behoefteonder-

zoek, er een belangrijk accent ligt bij de sociale huursector en vrijesectorkoopwoningen boven de drie 

ton. Specifiek voor Rijnhuizen is in het kader van de Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen onderzocht wat 

kansrijke woonmilieus zijn en kansrijke doelgroepen voor het gebied: starters, succesvolle gezinnen 

(stijgers) en empty-nesters (55-plussers). Hierop is vervolgens het Kwaliteitskader Rijnhuizen toege-

sneden. Initiatieven voor dit type huishoudens en bijbehorende woonmilieus kunnen gerealiseerd wor-

den binnen het Kwaliteitskader.   

 

Ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6. lid 2 Bro) 

Regulier onderdeel van ruimtelijke plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling betreffen met een 

programma van meer dan 11 woningen, is een toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Alle 

nieuwe bestemmingsplannen die met ingang van 1 juli 2017 worden vastgesteld, moeten worden ge-

toetst aan de nieuwe ‘Ladder’. Hierin is de mogelijkheid opgenomen om bijvoorbeeld bij een construc-

tie van een ‘moederplan met een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht’ de Laddertoets door te 

schuiven naar het moment van vaststelling van het wijzigings- of uitwerkingsplan. Dit is een belangrijk 

                                                
3 Inbo, kwalitatieve woningbehoefte Nieuwegein, 2013 
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verbetering voor grote organische gebiedsontwikkelingsprocessen zoals Rijnhuizen. In dit soort situa-

ties is het immers op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan, niet bekend hoeveel wo-

ningen er daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden en ook niet van welk type. Het is dus niet bekend 

welk programma onderbouwd moet worden. Het opstellen van een dubbele ladder is dus niet meer 

aan de orde. Wel is het uiteraard vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening/goede woon- en 

leefomgeving noodzakelijk om globaal de behoefte en uitvoerbaarheid in beeld te brengen. In het 

voorgaande van deze subparagraaf is globaal de behoefte onderbouwd. De uitvoerbaarheid ten aan-

zien van de verschillende milieu- en waardenaspecten is het onderwerp van volgend hoofdstuk.  

 

2.6.2 Werken 

 

Rijnhuizen is momenteel hoofdzakelijk een werkgebied. Er is sprake van relatief grote leegstand in de 

kantoren in het gebied. Dit vormt één van de aanleidingen voor het transformatieproces van het ge-

bied, naast het feit dat het gebied aantrekkelijk is voor andere functies als wonen en recreatie. Een 

complete transformatie naar wonen wordt echter niet nagestreefd. Doel is het bereiken van een aan-

trekkelijk gemengd woon- en werkmilieu aansluitend op de landschappelijke kwaliteiten van het ge-

bied. De ambitie rondom ‘werken’ voor Rijnhuizen is: 

• Versterken van het vestigingsklimaat: het behouden van bestaande gebruikers en het trekken van 

nieuwe gebruikers. De levendige, gemengde omgeving in Rijnhuizen zal op den duur de concurre-

rende positie van de kantoorpanden verbeteren. 

• Een gemengd woon- en werkmilieu: Het gebied zal aantrekkelijk moeten blijven voor bedrijven en 

aantrekkelijk moeten worden voor nieuwe bewoners. 

• Een transformatie die ruimte overlaat om mee te liften op de waardestijging in het gebied. 

 

Rondom de kantorenleegstand in Rijnhuizen is een gebiedsgerichte aanpak opgestart, gericht op het 

binden van partijen. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om door de aanpak van aaneensluitende op na-

bijgelegen panden buurtjes te creëren. Door de aantrekkelijke ligging van Rijnhuizen krijgt deze aan-

pak in de markt voeten aan de grond. Deze aanpak voegt zich goed binnen de doelstellingen van de 

provinciale Thematische Structuurvisie Kantoren 2016 – 2027. Uiteindelijk is dit provinciale traject 

erop gericht om via een provinciaal inpassingsplan het overschot aan kantoren uit bestemmingsplan-

nen in de provincie weg te nemen. De gemeente Nieuwegein werkt actief aan leegstandsbestrijding 

en transformatie. Dat is ook vertaald in dit bestemmingsplan dat het organisch transformatieproces 

faciliteert. Er wordt gestreefd naar een gemengd woon-werkmilieu, waarbij geldt dat er in de verschil-

lende deelgebieden andere mogelijkheden en kansen liggen gezien de landschappelijke kwaliteiten, 

de ligging ten opzichte van dat raamwerk en de huidige bebouwingssituatie. In principe wordt er zo-

veel mogelijk naar gestreefd om samen met de gebiedspartijen (zoals ook de Club Rhijnhuizen) te 

werken aan een volledige transformatie. In het gebied Rijnhuizen Hoog (zie kaartje op de volgende 

pagina) zal deze transformatie naar een aantrekkelijk woon- en leefklimaat het meest uitdagend zijn: 

het is echt een kantoorgebied, relatief grote panden met een wisselende kwaliteit en direct aan door-

gaande wegen gelegen (met daaraan gekoppelde effecten voor het woon- en leefklimaat zoals ge-

luid). 
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In de huidige situatie bestaat Rijnhuizen globaal uit twee werkgebieden: het bedrijventerrein Pletten-

burg-De Wiers en het kantorenterrein Rijnhuizen. Het gemengde bedrijventerrein Plettenburg-De 

Wiers biedt plaats aan een diversiteit van functies zoals: (lichte) industrie, groothandel, autoreparatie 

en autoshowrooms, logistiek, bouwnijverheid en opslag. Een bijzondere functie is de Watertransport-

maatschappij Rijn-Kennemerland (WRK). Op het kantorenterrein Rijnhuizen is ook een grote diversi-

teit aan functies gevestigd zoals laboratoria, wetenschappelijke instellingen en overige gebruikers in 

de zakelijke en financiële dienstverlening en er zijn opleidingsinstituten. Daarnaast is detailhandel in 

auto's, boten, motoren, caravans, grove bouwmaterialen en brand- en explosiegevaarlijke stoffen toe-

gestaan. Inmiddels is er sprake van leegstand op grote schaal in de kantorenmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De huidige bedrijven kunnen met het nieuwe bestemmingsplan Rijnhuizen volgens de bestaande  

 

De huidige bedrijven kunnen met het nieuwe bestemmingsplan Rijnhuizen volgens de bestaande ge-

gunde mogelijkheden blijven functioneren tot er transformatie (naar wonen en/of andere vorm van 

werken) aan de orde is. Wanneer transformatie plaatsgevonden heeft, geldt het nieuwe bestemmings-

plan met de bestemming ‘woon-werkgebied’. Binnen deze nieuwe bestemming zijn ook niet-woonfunc-

ties mogelijk zoals bedrijven. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn echter: 

- Deze moeten passend zijn binnen de Regiekaart van dit Bestemmingsplan en het Kwaliteitskader 

Mooi Rijnhuizen als onderdeel daarvan. 

- De functies mogen geen belemmering zijn voor het beoogde transformatie naar een aantrekkelijk 

woon- en werk gebied met een aantrekkelijk, gezond en hoogwaardig woon- en leefklimaat. De 

nieuwe werkfuncties moeten zich dus goed kunnen voegen in een woonomgeving. Dit is ook in de 

regels van het nieuwe bestemmingsplan Rijnhuizen vastgelegd. Concreet betekent dit dat catego-

rie 1 bedrijvigheid (conform de handreiking Bedrijven en Milieuzonering van de VNG) rechtstreeks 

toegestaan is en categorie 2 bedrijvigheid wanneer aangetoond kan worden dat er geen hinder 

ontstaat voor de woonfunctie nu en in de toekomst.  
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- Daarnaast is van belang dat voorkomen wordt, dat door de ontwikkeling van niet-woonfuncties, de 

te realiseren woningbouwopgave is het gebied (1500 woningen) niet bereikt wordt. Hiervoor houdt 

de gemeente Nieuwegein een vinger aan de pols, als onderdeel van het afwegingsproces van ini-

tiatieven (zie paragraaf 2.3.2 van deze toelichting).  

De beoogde transformatie ligt in het verlengde van de nieuwe Economische Visie ‘samenwerken van-

uit verbinding’, welke eind 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze is gericht op enerzijds 

voldoende banen voor inwoners en het goed kunnen ondernemen van (huidige en nieuwe) onderne-

mers en anderzijds het bereiken van een kwaliteitsimpuls van bedrijventerreinen.  

 

2.6.3 Recreatie 

 

Het groen-blauwe en cultuurhistorisch waardevolle Raamwerk van Rijnhuizen is bij uitstek geschikt  

voor dagrecreatie: onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie met het fort Jutphaas, resten van 

een kasteel en veel water en groen. Onderdeel van het raamwerk is een robuust netwerk van wandel- 

en fietspaden. Het is de ambitie om het recreatieve gebruik van dit raamwerk en haar onderdelen be-

ter te faciliteren en te versterken. Hierbij wordt zowel gedacht aan routegerichte recreatie als ook aan 

specifieke kleinschalige dagrecreatie, zoals gekoppeld aan het fort. Daarnaast zijn er mogelijkheden 

voor een of meerdere recreatie haventjes en zijn er kleinschalige verblijfsrecreatieve mogelijkheden 

(zoals een B&W en een kleinschalige camping).   

 

Versterking van de aantrekkelijkheid voor recreatief medegebruik (fietsen, wandelen, varen, skeele-

ren) en versterken van recreatieve functies- en voorzieningen in het gebied is ondersteunend aan het 

bereiken van een aantrekkelijk woon-, leef- en onderneemklimaat.  

 

Daarnaast is ook het versterken van de recreatie in Nieuwegein en de regio als geheel wenselijk, zo-

als bijvoorbeeld ook verwoord wordt in de provinciale Visie op recreatie en toerisme. Belangrijk aan-

dachtspunt van deze visie is dat het versterken van recreatie ook moet leiden tot duurzame verster-

king van natuur, landschap en erfgoed. Dit is in het gebied Rijnhuizen bij uitstek het geval. Recreatie 

is immers onlosmakelijk gekoppeld aan de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.  

 

Welke recreatieve functies in het gebied tot ontwikkeling gaan komen de komende jaren is afhankelijk 

van particuliere initiatieven. Van belang is dat deze zich voegen in de Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen, 

het Kwaliteitskader Mooi Rijnhuizen, de andere onderdelen van de Regiekaart en de regels van dit be-

stemmingsplan.  

 

2.6.4 Overige niet-woonfuncties: horeca, detailhandel, dienstverlening, zorg 

 

In het gebied zijn enkele sociaalmaatschappelijke voorzieningen gevestigd. Deze kunnen in het ge-

bied gevestigd blijven binnen de gegunde mogelijkheden. Daarbij komt dat een aantrekkelijk, ge-

mengd woon-werkgebied niet zonder dergelijke functies kan. De niet-woonfuncties maken een gebied 

levendig, zorgen voor aantrekkelijk plinten en het is ook gewoon handig en noodzakelijk voor een 

goed woon- en leefmilieu dat bepaalde functies bereikbaar zijn. In verband met de nabijheid van het 

oude centrum van Jutphaas, maar ook het centrum van Nieuwegein en detailhandelsclusters is het 
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niet wenselijk om een winkelcentrum of grote, complete supermarkt in het gebied te realiseren (zo 

spreekt ook uit de Winkelvisie Nieuwegein 2016). Volgens het bestemmingsplan zijn toegestaan: 

- een beperkt aantal kleinschalige horecagelegenheden (maximaal 5, maximale omvang 500 m2), 

evenals ondergeschikte horeca bij andere functies;  

- dienstverleningsfuncties en consumentverzorgende ambachtelijke activiteiten die wijkgebonden 

zijn (zoals een kapper, kleinschalige sociaal-maatschappelijke voorzieningen zoals een prikpost 

en een buurthuis) en een (hele) kleine buurtwinkel of zeer kleinschalige detailhandel welke onder-

geschikt is aan de bijbehorende hoofdfunctie.  

Belangrijke voorwaarden zijn dat deze functies geen hinder mogen veroorzaken voor de woonfuncties 

in de directe nabijheid en zich goed moeten voegen in het Kwaliteitskader Mooi Rijnhuizen. Om te 

grootschalige ontwikkelingen, danwel doorgroei te voorkomen zijn in de regels kwantitatieve begren-

zingen van oppervlakten opgenomen.   

 

2.6.5 Parkeren 

 

Iedere ontwikkeling brengt een parkeervraag met zich mee. Voorkomen moet worden dat er onvol-

doende parkeerplaatsen gerealiseerd worden waardoor er overlast ontstaat door geparkeerde auto’s, 

met invloed op de ruimtelijke kwaliteit en wellicht ook op de doorstroming. Voor de beoogde ontwikke-

ling van Rijnhuizen als geheel is geen concreet plan opgesteld op basis waarvan de vraag gesteld (en 

beantwoord) kan worden of er voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd wordt. Om te waarborgen 

dat er geen parkeeroverlast ontstaat, dient iedere aanvraag voor een initiatief voorzien te zijn van een 

sluitende parkeerbalans, waarbij aangesloten is op de Nota Parkeernormen van de gemeente Nieu-

wegein (2011). De situering van de parkeerplaatsen dient te passen binnen het Kwaliteitskader Mooi 

Rijnhuizen. In het algemeen wordt voor Rijnhuizen gestreefd naar een duurzame mobiliteit, met uitda-

gende integrale (parkeer)concepten.  
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3. EEN AANTREKKELIJKE EN GEZONDE OMGEVINGSKWALITEIT 

 

3.1 Werkwijze 
 

Er moet getoetst worden of het plan 'niet-evident onuitvoerbaar' is. Omdat concrete initiatieven niet 

bekend zijn kan de haalbaarheid van de beoogde ontwikkelingsrichting alleen op hoofdlijnen vanuit de 

wet- en regelgeving rondom waarden en milieuaspecten worden getoetst. Hierbij ligt vooral een ac-

cent bij het benoemen van aandachtspunten voor ontwikkelingen. De dynamische Regiekaart laat de 

concrete ontwikkelingsruimte zien en de actuele milieuaandachtsgebieden. Op een moment dat zich 

een initiatief voordoet dienen de specifiek noodzakelijke milieu-, waarden- en andere haalbaarheids-

onderzoeken plaats te vinden met in achtneming van de benoemde aandachtspunten zoals opgeno-

men in dit hoofdstuk en direct bindend vastgelegde onderdelen op de verbeelding voor de eindsituatie 

van Rijnhuizen (zoals rondom archeologie en ecologie).  

 

 

3.2 Energie 
 

Het streven is om de transformatie van het gebied duurzaam uit te voeren. Om toe te werken naar 

concrete stappen voor een duurzame energiearchitectuur, duurzame energieopwekking en –bespa-

ring is een viersporen aanpak opgesteld: 

1. Energiebesparing bij bestaande bebouwing; 

2. Een duurzame energie infrastructuur waar nieuwe ontwikkelingen en bestaande afnemers op aan 

kunnen sluiten en waar binnen lokaal energie opgewekt kan worden; 

3. Realisatie van energiezuinige en duurzame nieuwebouw en transformaties; 

4. Het stimuleren van circulair bouwen bij nieuwbouw en transformaties. 

In paragraaf 2.3.1 wordt hierop dieper ingegaan in het kader van het werken aan een duurzame en 

toekomstbestendige wijk.  

 

 

3.3 Bodem 
 

Een gesloten grondbalans voor het gebied Rijnhuizen is uitgangspunt. Vrijkomende grond wordt zo-

veel mogelijk hergebruikt op de betreffende kavel en anders binnen het plangebied Mooi Rijnhuizen. 

Afhankelijk van de schaal zijn er verschillende mogelijkheden bijvoorbeeld bij het vrijkomen van grote 

hoeveelheden grond (denk aan aanleghaven) maaiveldhoogte van het (deel)gebied hierop af te stem-

men, bij kleinere hoeveelheden grond het aanbrengen van verhogingen op de kavel zelf, in het open-

baar gebied (glooiende tuin, erfscheiding (met groen erop), verhogingen in het openbaar gebied (voor-

kom situatie met overlast gevende afvoer hemelwater), uitkijkheuvel bij een speelplek. 
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3.4 Geluid 
 

Industrielawaai 

De geluidzone van het gezoneerd industrieterrein Plettenburg-De Wiers ligt over het plangebied. Voor 

dit deel van het plangebied is een dubbelbestemming op de verbeelding opgenomen en is terug te 

vinden op de regiekaart. Voor transformatie naar geluidgevoelige functies die plaatsvinden binnen de 

dubbelbestemming moet akoestisch onderzoek plaatsvinden en zal een hogere waarde procedure ge-

voerd moeten worden.  

 

Geluidzone industrielawaai 

Geluidzone industrieterrein Plettenburg-De Wiers. Voor transformatie naar geluidgevoelige functies 

binnen de geluidzone moet akoestisch onderzoek plaatsvinden en zal een hogere waarde proce-

dure gevoerd moeten worden. 

 

Wegverkeerlawaai 

In het plangebied en de omgeving van het plangebied liggen diverse wegen (Pettenburgerbaan, 

Vreeswijksestraatweg, Herenstraat, Utrechtsestraat, Symphonielaan en Structuurbaan) met een wet-

telijke geluidzone. Deze geluidzone is terug te vinden op de regiekaart. Binnen deze zone moet bij 

transformatie naar geluidgevoelige functies een akoestisch onderzoek plaatsvinden. Op basis van een 

akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van een transformatie van een bedrijfsverzamel-

gebouw aan de overzijde van de Pettenburgerbaan blijkt dat op een afstand van 25 meter van de Pet-

terburgerbaan een geluidbelasting niet hoger is dan de maximaal te ontheffen waarde. De verwach-

ting is dat dit ook geldt voor de locaties binnen het plangebied waar transformatie plaatsvindt.  

 

Geluidzone wegen 

Diverse wegen (Pettenburgerbaan, Vreeswijksestraatweg, Herenstraat, Utrechtsestraat, Sympho-

nielaan en Structuurbaan) in de omgeving van het plangebied hebben een wettelijke onderzoek-

zone. Binnen deze zone moet bij transformatie naar geluidgevoelige functies een akoestisch onder-

zoek plaatsvinden. Wanneer de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden, maar niet de 

maximaal te ontheffen waarde, zal een hogere waarde procedure gevoerd moeten worden. Wordt 

de maximaal te ontheffen waarde overschreden dan zal het plan aangepast moeten worden.  

 
 

3.5 Lucht 
 

De luchtkwaliteit in Nieuwegein is in 2015 onderzocht door dBvision4. Berekend is wat de concentra-

ties zijn van de luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5). De ge-

meente Nieuwegein ligt in een stedelijk gebied. De concentraties worden medebepaald door de A2, 

A12 en A27. Andere belangrijke lokale bronnen zijn de drukke gemeentelijke wegen. De wegen die in 

de omgeving van het plangebied zijn gelegen, namelijk de Pettenburgerbaan, Vreeswijksestraatweg, 

Herenstraat, Utrechtsestraat, Symphonielaan en Structuurbaan zijn in het onderzoek meegenomen.  

 

                                                
4 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2015, dBvision, 20 juli 2016 
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Onderzochte wegen 

 
Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van het plangebied (in 2015) voldaan wordt aan de grenswaar-
den voor NO2 enPM10 en PM2,5.  
 

Bij transformatie zal via de NIBM-tool onderzocht moeten worden of er sprake is van een effect op 

de luchtkwaliteit. Daarnaast zal ter plaatse van nieuwe gevoelige functies onderbouwd moeten wor-

den dat er voldaan wordt aan de grenswaarde voor NO2 enPM10 en PM2,5.  

 
 
Voor het aspect luchtkwaliteit is het plan niet-evident onuitvoerbaar.  
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3.6 Geur 
 

Ten zuiden van het plangebied ligt het bedrijf Ecolab BV. Door PRA Odournet bv is geuronderzoek5 

gedaan naar Ecolab BV. De toetsingswaarde voor geurgevoelige bestemmingen van 0,5 OUE/m3 als 

98 percentielwaarde wordt in z’n geheel niet overschreden: er bestaat geen contour voor die toet-

singswaarde. Het bedrijf Ecolab BV heeft geen geurcontouren. Voor het aspect geur is het plan niet-

evident onuitvoerbaar.  

 

 

3.7 Bedrijven en milieuzonering 
 
Door middel van Bedrijven en milieuzonering wordt bij transformatie van een gebied beoordeeld of bij: 

 woningbouw de locatie geschikt is voor de beoogde woningbouw en of een goed woon- en 

leefklimaat gerealiseerd kan worden; 

 de bestaande bedrijven door de komst van woningen niet onevenredig in hun bedrijfsvoering 
worden geschaad; 

 een nieuwe bedrijf, bij bestaande woningen een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd kan 

worden. 

Uitgangspunt is dat bedrijven in milieucategorie 1 rechtstreeks zijn toegestaan, en milieucategorie 2 

indien aantoonbaar niet conflicterend met wonen.  

 

Bedrijven die in of in de omgeving van het plangebied zijn gelegen zijn geïnventariseerd. De zonering 

vanuit deze bedrijven is terug te vinden op de regiekaart.  In en in de omgeving van het plangebied 

bevinden zich de volgende bedrijven: 

1. Tankstation ten oosten plangebied; 

2. In een zone ten westen Plettenburgerbaan zijn bedrijven toegestaan tot milieucategorie 3;  

3. Het bouwvlak direct ten noorden van plangebied langs Merwedekanaal is bestemd als gemengde 

doeleinden. Hier zijn bedrijven toegestaan met een richtafstand van 100 meter.  
 
Bedrijven en milieuzonering 

Diverse bedrijven in en in de omgeving van het plangebied hebben een zonering. Binnen deze zone 

moet bij transformatie naar milieugevoelige functies een onderzoek plaatsvinden. In de onderzoek 

wordt onderzocht of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en of bedrijven niet 

onevenredig in hun bedrijfsvoering worden geschaad. 

 
 

  

                                                
5 Geuronderzoek Ecolab BV te Nieuwegein, PRA Odournet, 4 maart 2014 
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3.8 Externe veiligheid 
 

Het LPG tankstation aan de Plettenburgerbaan heeft een plaatsgebonden risicocontour 10-6 die over 

het plangebied ligt. Binnen deze contour mogen geen kwetsbare objecten mogelijk gemaakt worden. 

Deze plaatsgebonden risicocontour is opgenomen op de verbeelding en is terug te vinden op de re-

giekaart. Het invloedsgebied van het LPG tankstation ligt ook over het plangebied. Bij transformatie 

naar kwetsbare object binnen het invloedsgebied moet een extern veiligheidsonderzoek plaatsvinden 

en verantwoording van het groepsrisico. Het invloedsgebied is terug te vinden op de regiekaart (check 

Roeland). 

 

Het invloedsgebied van Ecolab bv ligt ook over het plangebied. Bij transformatie naar een kwetsbaar 

object moet een extern veiligheidsonderzoek plaatsvinden en verantwoording van het groepsrisico. 

Het invloedsgebied is terug te vinden op de regiekaart. 

 

Externe veiligheid: plaatsgebonden risicocontour 

Diverse bedrijven in de omgeving van het plangebied hebben een plaatsgebonden. Binnen de 

plaatsgebonden risicocontour mogen geen kwetsbare objecten mogelijk gemaakt worden. 

 

Externe veiligheid: invloedsgebied groepsrisico 

Diverse bedrijven in de omgeving van het plangebied hebben een invloedsgebied van het groepsri-

sico. Binnen het invloedsgebied van het groepsrisico moet een extern veiligheidsonderzoek plaats-

vinden en verantwoording van het groepsrisico. 

 

 

3.9 Toetsing Besluit m.e.r.  
 

Het bestemmingsplan Rijnhuizen maakt de (her)ontwikkeling van een monofunctioneel werkgebied 

naar een gemengd, hoogwaardig gebied voor de functies wonen, werken en recreëren mogelijk. Her-

ontwikkeling betekent o.a. transformatie van (leegstaande) kantoorpanden door sloop/nieuwbouw of 

ver(nieuw)bouw, in combinatie met een stevige kwaliteitsimpuls. Drager voor het transformatieproces 

is de woningbouwopgave van circa 1.500 woningen voor het gebied.  Naast de woningbouwopgave 

vinden de volgende ontwikkelingen plaats:  

 een nieuwe langzaam-verkeersbrug over het Merwedekanaal; 

 de aanleg van groen-/ecologische structuren; 

 de aanleg van verbindingswegen naar en in het plangebied; 

 de aanleg van een langzaam-verkeersverbinding (brug) bij het Fort; 

 de aanpassing van de toegangskruising naar het plangebied. 

Dit herontwikkeling van Rijnhuizen kan leiden tot een m.e.r.-plicht. 
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Herontwikkeling van Rijnhuizen en ontwikkeling van woningen  

Woningen komen in lijst C van de bijlage van het Besluit m.er. niet als activiteit voor. Met betrekking 

tot woningen is in onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. het volgende opgenomen: de aan-

leg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van win-

kelcentra of parkeerterreinen. De transformatie kan gezien worden als een stedelijk ontwikkelingspro-

ject. Het gaat om een transformatie van een bestaand werkgebied naar een woongebied. Wanneer 

sprake is van een stedelijk ontwikkelingsgebied zal, voordat het ontwerpbestemmingsplan in proce-

dure gaat, het college van burgemeester en wethouders moet beoordelen (dit kan bijvoorbeeld o.b.v. 

een aanmeldingsnotitie) en besluiten of een milieueffectrapport moet worden opgesteld e.e.a. conform 

paragraaf 7.6 Wet milieubeheer. Hiervoor wordt een notitie opgesteld. De notitie zal voor besluitvor-

ming worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouder. Het besluit van het college 

van burgemeester en wethouders zal in het ontwerpplan verwerkt worden.   

 

Wet natuurbescherming (passende beoordeling en plan-m.e.r.-plicht) 

Naast het Besluit m.e.r. is de Wet natuurbescherming van belang om te bepalen of een plan-MER 

noodzakelijk is. In de Wet natuurbescherming is opgenomen dat wanneer significante effecten op Na-

tura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten een plan-MER in procedure dient te worden gebracht. Wan-

neer aangetoond kan worden dat er geen significante effecten zijn te verwachten is een plan-MER niet 

noodzakelijk. De effecten hebben met name betrekking op de depositie van stikstof ter plaatse van de 

Natura 2000-gebieden. De verwachting is dat er geen significante effecten zullen plaatsvinden op Na-

tura2000-gebieden. Het bestemmingsplan maakt de (her)ontwikkeling van een monofunctioneel werk-

gebied naar een gemengd, hoogwaardig gebied voor de functies wonen, werken en recreëren moge-

lijk. Er vindt een transformatie naar minder belastende functies: een woon-werkgebied met maximaal 

1.500 woningen en beperkte bedrijvigheid qua milieubelasting, milieucategorie 1 en onder voorwaar-

den milieucategorie 2, zijn toegestaan. Bedrijven die zich goed verhouden krijgen daarmee een plek in 

Rijnhuizen. Het aantal verkeersbewegingen zal door de transformatie afnemen. Woningen en be-

perkte bedrijvigheid kennen een lagere verkeersproductie dan de huidige kantoren. De verwachting is 

dat de milieusituatie in de toekomst sterk zal verbeteren.  

 
 
 

3.10 Natuur 
 

In paragraaf 2.4.2 is het groene raamwerk van Rijnhuizen opgenomen en beschreven, een van de be-

langrijkste dragers van de transformatie van het gebied tot een hoogwaardige woon-/werk- en leefom-

geving. Delen vallen binnen het Natuurnetwerk Nieuwegein zoals in 2.4.2. beschreven, waaronder  

een ecologische verbindingszone. Met het groen wordt bijgedragen aan het versterken van de groene 

netwerken en de biodiversiteit in de stad in en buiten Mooi Rijnhuizen. Naast de buitenruimte wordt 

ook ingezet op groene daken en gevels. 

 

Op basis van de Flora- en Fauna wet is het van belang dat beschermde soorten niet in hun voortbe-

staan aangetast worden. Hiervoor wordt een quickscan verricht, waarvan de resultaten in het ontwerp-

plan verwerkt zullen worden.   
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3.11 Archeologie en cultuurhistorie 
 

Rijnhuizen is een cultuurhistorisch- en archeolo-

gisch hoogwaardig gebied. Dit geeft het gebied 

haar karakter en identiteit. Het is een prominent 

onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Elementen zijn het Fort Jutphaas en de resten 

van het kasteel. Daarnaast is er een land-

goed/buitenplaats (paars op de kaart cultuurhis-

torie van Nieuwegein) en oude bewoningsge-

schiedenis (donkerrood op de kaart). Daarnaast 

zijn er monumenten in het gebied. De regiekaart 

toont de verschillende cultuurhistorische ele-

menten. Cultuurhistorie vormt een inspiratiebron 

voor de transformatie van het gebied. Het ge-

meentelijk beleid is opgenomen in het rapport 

‘Jonge stad, oude kwaliteiten. Een interdiscipli-

naire studie naar het aardkundig, archeologisch, 

historisch-geografisch, historisch-bouwkundig 

en -stedenbouwkundig erfgoed in de gemeente 

Nieuwegein’. Cultuurhistorisch waardevolle ele-

menten staan weergegeven op de regiekaart. 

Het betreft historische landschappen en histori-

sche bouwkunst en stedebouw.  

 

Er heeft in de gehele gemeente –naast cultuur-

historische elementen- ook onderzoek plaatsge-

vonden naar de archeologische waarden en 

verwachtingen (zie ook de kaart op de volgende 

pagina). Dit onderzoek toont aan dat Nieuwe-

gein een rijk bodemarchief heeft. De gemeente 

Nieuwegein heeft archeologiebeleid ontwikkeld 

om een goede omgang met de in Nieuwegein aanwezige archeologische waarden te waarborgen en 

zoveel mogelijk voor het nageslacht te behouden. Het meest optimale instrument om dit te borgen is 

het bestemmingsplan. Via dit bestemmingsplan, specifiek via de verbeelding en de regels is het ar-

cheologiebeleid evenals het beleid omtrent cultuurhistorisch waardevolle elementen juridisch-planolo-

gisch verankerd en wordt de goede omgang met de waarden geborgd.  
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3.12 Water 
 

In paragraaf 2.4.3. is het blauwe raamwerk van Rijnhuizen opgenomen en beschreven, naast het 

groene raamwerk een van de belangrijke dragers voor de transformatie en het versterken van de aan-

trekkelijkheid van het gebied als woon-, werk- en leefgebied. Ook de ambities rondom het afvalwater 

en regenwater zijn in de betreffende paragraaf besproken. Het waterschap heeft hierin een belangrijke 

rol. Met het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft hierover afstemming 

plaatsgevonden.  
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4. HOE REGELEN WE DE ORGANISCHE ONTWIKKELING? 

 

4.1 Uitgangspunt: organische gebiedsontwikkeling 
 
Systeem: organische gebiedsontwikkeling met als kenmerken: 

 850 tot 1500 woningen. 

 Volledig private ontwikkeling; er zijn meerdere eigenaren in het plangebied 

 Er zijn concrete initiatieven voor bepaalde gronden; voor de overige gronden zijn nog geen initia-

tieven bekend. Het is niet bekend of de initiatieven uiteindelijk ook daadwerkelijk doorgaan en 

evenmin of er nog nieuwe initiatieven worden ontplooid. 

 Er is geen zicht op het verloop van het ontwikkelproces en evenmin is er een eindbeeld van de 

invulling van het gebied. 

 Er is wel een beperkt zicht op een gedeelte van de te verwachten kosten: een bepaald gedeelte te 

realiseren infrastructuur is bekend. 

 Er is geen zicht op de verwachte opbrengsten. 

 Het uitgangspunt is dat de looptijd van het gehele plan maximaal 20 jaar zal bedragen. 

 

4.2 Uitgangspunten voor de bestemmingsregeling 
 
4.2.1 Hoofduitgangspunt 
 

Doel van uitnodigingsplanologie is om op voorhand te zorgen voor een bestemmingsplan, dat direct 

(dat wil zeggen zonder dat een nadere planologische medewerking, zoals een uitwerking of wijziging 

nodig is) mogelijkheden biedt tot het ontwikkelen. Zodra een ontwikkelinitiatief zich aandient is nog 

slechts een omgevingsvergunning voor het bouwen (en gebruiken …..) (karakter gebonden beschik-

king) of melding gebruikswijziging nodig (toetsing aan bestemmingsplan en eventueel exploitatieplan). 

 

4.2.2 Regiekaart als basis voor organische gebiedsontwikkeling  
 

Organische ontwikkeling is per definitie niet of nauwelijks te voorspellen. De kracht van de regiekaart 

is dat rekening kan worden gehouden met (verschillende) scenario’s van organische ontwikkeling.  

 

De regiekaart vormt de basis voor het bestemmingsplan en voor de organische gebiedsontwikkeling. 

Die regiekaart geeft de ontwikkeling aan in een aantal mogelijke varianten, maar wel op basis van een 

aantal uitgangspunten op het gebied van milieu (belemmeringen), ruimtelijke kwaliteit (visie Mooi Rijn-

huizen) en mogelijkheden van het gebied zelf. Van belang is tevens de milieubelasting in het gebied 

zelf, zoals bij een transformatie van een bedrijf naar woningbouw in een bedrijfsomgeving. Dan is het 

mogelijk dat er tijdelijk een overschrijding plaatsvindt van de milieuruimte en dat de gebruiksmogelijk-

heden van bestaande bedrijven wordt beperkt. In het bestemmingsplan worden hier regels voor ge-

troffen. Een voorbeeld: “bestaande bedrijven worden niet onevenredig in hun bedrijfsvoering ge-

schaad”. Uiteraard moet een dergelijke randvoorwaarde duidelijk uitgelegd worden en wellicht geob-

jectiveerd.  
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Regiekaart  

In de plannenmakerij is het bereiken van consensus over een aanvaardbaar ruimtelijke en functioneel 

programma vaak lastig. Er zijn vaak op voorhand nog te veel onzekerheden over het uiteindelijke 

wensbeeld, er bestaat behoefte aan enige mate van flexibiliteit en regelmatig doemen de ‘mitsen en 

maren’ pas op als de planvorming al ver gevorderd is. De regiekaart biedt structuur en houvast om 

deze mitsen en maren te beheersen en regie te kunnen voeren op de planessentie. De regiekaart 

vormt een belangrijk en verhelderend ‘praatstuk’, om met verschillende betrokken partijen (overheden, 

ontwikkelende partijen, klankbordgroepen, bewoners en andere stakeholders) overeenstemming te 

bereiken.  

 

De regiekaart komt tot stand door de hoofduitgangspunten en randvoorwaarden op het gebied van 

stedenbouw, beleid, functioneel programma, verkeer, milieu en waarden middels kaartlagen te combi-

neren tot één overzichtelijk geo-gerefereerd kaartbeeld waaruit de planessentie voor een locatieont-

wikkeling blijkt. Daarbij kunnen meerdere varianten van b.v. een stedenbouwkundig plan worden op-

genomen.  

De Regiekaart is uitgevoerd als een planviewer, waarbij je een aantal lagen ´aan´ en ´uit´ kunt zetten 

of over elkaar heen laten vallen. Dit biedt ook mogelijkheden om verschillende stedenbouwkundige 

(ruimtelijke) varianten op te nemen. 

 
 
4.2.3  Voorstel juridische regeling 
 

Op basis van de vorige paragraaf stellen wij de volgende regeling voor: 

- Huidige situatie vastleggen door de vigerende bestemmingsplannen van toepassing te verklaren 

als ‘voorlopige bestemming’. Een verwijzing naar het vigerende bestemmingsplan: “de ten tijde 

van de tervisielegging van het plan vigerende bestemmingsplannen (niet zijnde Pip’s) zijn van toe-

passing”. 

- Bestaande bestemmingen vervallen na verloop van tijd (na realisatie van de ontwikkeling). Voor-

stel is om dit alleen te regelen voor kantoren (i.v.m. voorkomen van leegstand), bedrijven (i.v.m. 

mogelijke hinder) en de sportvelden (i.v.m. mogelijke (licht en geluid) hinder)).  

- Toekomstige situatie: definitieve bestemming ‘Woon- werkgebied’ is geregeld via een transforma-

tiebepaling, met de daarbij behorende randvoorwaarden, waarbij de Regiekaart leidend is en in 

ieder geval de volgende kaartlagen bevat: 

o Visiekaart en Ruimtelijk kwaliteitskader (programma (aantal woningen), bedrijven, kanto-

ren, groen/natuur, wegen, water, verdichtingsgraad) 

o Aandachtsgebieden milieu 

o De dubbelbestemmingen (uit vigerende regeling): bij de ontwikkeling rekening houden 

met archeologie, cultuurhistorie, ecologische verbindingszones e.d. 

 Kostenverhaal (grondeigendom, ingrepen in de openbare ruimte): via spelregels 

(beleidsregels). Is gekoppeld aan een gebruikswijziging / functiewijziging (naast 

de vergunning voor de activiteit bouwen  (geldt ook voor een melding). 

- Het 'werken'-deel is begrensd, het is niet de bedoeling dat er nieuwe zware bedrijvigheid in het 

gebied wordt gevestigd, die de woningbouwontwikkeling juist zou kunnen beperken. 
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- Aandachtspunt binnen wonen/werken: in het plan zijn beperkte mogelijkheden opgenomen voor 

horeca, dienstverlening etc (geen detailhandel, behoudens ondergeschikte detailhandel). In het 

Ruimtelijk kwaliteitskader wordt horeca en sociaal-maatschappelijke voorzieningen genoemd als 

wenselijk binnen enkele deelgebieden. Voor detailhandel geldt dat 'voor elke nieuwe woonwijk een 

(kleinschalige) supermarkt mogelijk moet zijn'. Daarvoor is vooralsnog niet gekozen, behoudens 

via een wijzigingsbevoegdheid en onder strikte voorwaarden: één supermarkt onder de voor-

waarde dat er een actuele ladder aangeleverd moet worden en dat het plan qua verkeersbewegin-

gen –afwikkeling en (mobiliteit) en qua parkeren adequaat en veilig ingericht moet zijn. De ladder 

mag maximaal 2 maanden oud zijn bij de aanvraag en er moet zijn voldaan aan de regionale af-

spraken (bedrijvenconvenant o.i.d.).  

- In de planregels is een terugvaloptie opgenomen naar bestaand gebruik (en huidige bestemming), 

indien de nieuwe bestemming niet realiseerbaar is / gerealiseerd is (ook van belang voor plan-

schadeclaims omdat er dan niet ‘eeuwig’ een ontwikkelmogelijkheid op ligt): instrument => wijzi-

gingsbevoegdheid, waarbij onbenutte (rest) ontwikkelmogelijkheden per deelgebied (na verloop 

van tijd) kunnen worden wegbestemd. 

Dit biedt ook de mogelijkheid om ‘af te rekenen’ per afgerond deelgebied. Maar ook om de reste-

rende ontwikkelruimte eventueel te concentreren naar andere deelgebieden. 

 

Schematisch ziet er dat als volgt uit 

  Chw bestemmingsplan Na realisatie 

 
 
 
Chw bestem-
mingsplan 

Nieuwe bestem-
ming:  
Organische ge-
biedsontwikkeling 

Wonen / werken Wonen/ wer-
ken/groen 

Werken/ 
wonen 

Wonen/ 
werken 

  Bestemming vervalt na verloop van tijd, 
b.v. 3 jaar na realisatie 

Vigerende bestem-
mingen  
(voorlopig) 
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Bestemmingen zijn (voorlopig) van toe-
passing 
 

 
 
4.2.4 Uitwerking en toelichting juridische vormgeving 

 

In de bijlage is een eerste opzet van de planregels opgenomen. Het betreft een grove schets van hoe 

het Chw-bestemmingsplan eruit kan komen zien, met ontwikkelregels voor de toekomstige bestem-

ming en een beheerregeling voor het bestaande, voor zover dat nog niet is ontwikkeld. Het juridisch 

systeem gaat ervan uit dat het gebied zich in de loop der tijd ontwikkelt tot een woon-werk gebied.  

 

Gekozen is voor een systeem waarbij de huidige rechten geborgd zijn (op grond van het vigerende 

bestemmingsplan Plettenburg-De Wiers), maar waarbij tevens ook mogelijkheden worden geboden 

voor (her)ontwikkeling aan de hand van concrete initiatieven.  
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Op de volgende pagina is aangegeven op welke wijze dit is vormgegeven. In de planregels is dit ver-

taald door een bestemming “Toekomstig woon-werkgebied” te geven aan de nieuw te ontwikkelen si-

tuatie (de definitieve bestemming), en een voorlopige bestemming waarbij verwezen wordt naar het 

vigerende bestemmingsplan Plettenburg-De Wiers uit 2009. Via ontwikkelregels kan het gebied trans-

formeren naar de beoogde toekomstige bestemming. De regiekaart is daarbij hulpmiddel bij de beoor-

deling van initiatieven (milieu, ruimtelijke kwaliteit, archeologie en cultuurhistorie en eventueel kosten-

verhaal).  

 

Via een link is het plan te raadplegen in de verschillende lagen: 

- De toekomstige bestemming (eventueel ook de geconsolideerde versie) 

- De vigerende bestemming  

- De regiekaart  
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Toelichting 
 

  



 

 

Regels 
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