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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

Op de locatie tussen de Zeisterweg, Rozelaar en de Korenbloem in het dorp 

Odijk, is momenteel een dierenweide aanwezig. Deze weide behoort bij de 

noordelijk gelegen Kinderboerderij “Dier en Wij” gelegen aan de Zeisterweg 

83b, waar direct ten oosten daarvan ook een dierenweide aanwezig is.  

Op de tweede (meest zuidelijke) weide willen de gemeente Bunnik en 

woningbouwvereniging LEKSTEDEwonen uit Vianen twaalf sociale (betaalbare) 

huurwoningen in een appartementencomplex realiseren. Hiermee wordt 

invulling gegeven aan het ‘Actieplan Sociale Woningbouw’, aangezien de 

betreffende locatie is aangewezen als locatie voor sociale woningbouw. 

 

In het geldende bestemmingsplan ‘Dorp Odijk 2012’ hebben de gronden al 

wel een woonbestemming, maar omdat er ter plaatse maximaal 3 woningen 

van het type half-vrijstaand of vrijstaand zijn toegestaan, past het initiatief 

niet binnen de bouwregels van het geldende bestemmingsplan.  

 

Er kan medewerking worden verleend aan de ontwikkeling door middel van 

het verlenen van een omgevingsvergunning conform artikel 2.12, lid 1, onder 

a, onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Voorwaarde voor het verlenen van de omgevingsvergunning om af te wijken 

van het bestemmingsplan is dat de motivering van het besluit een goede 

ruimtelijke onderbouwing moet bevatten. Het voorliggende document voorziet 

in deze goede ruimtelijke onderbouwing. 

 

 

 
Figuur 1 – Globale ligging plangebied op een topografische kaart (bron: PDOK viewer) 
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1.2 Ligging en begrenzing projectgebied 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op gronden die in 

gebruik zijn door de Kinderboerderij “Dier en Wij”, gelegen aan de Zeisterweg 

83b in het noordoosten van het dorp Odijk. Het projectgebied heeft een 

omvang van ca. 1000 m2 en is kadastraal bekend onder gemeente Bunnik, 

sectie E, nummer 1201 (gedeeltelijk). 

 

In het noorden wordt het projectgebied begrensd door het wandelpad de 

Korenbloem en in het oosten door de Zeisterweg. Direct westelijk van het 

projectgebied is een erf / tuin behorend bij een woonwagenstandplaats aan de 

Rozelaar gesitueerd. In het zuiden grenst het gebied aan een wandelpad dat 

de Zeisterweg en Rozelaar / Beukelaar met elkaar verbindt.  

 

De ligging en begrenzing van het plangebied zijn in figuur 1 en 2 

weergegeven. 

 

 
 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

1.3.1 Algemeen 

Het plangebied maakt momenteel deel uit van het bestemmingsplan ‘Dorp 

Odijk 2012’ dat op 17 juli 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. 

In figuur 3 is hiervan een uitsnede opgenomen. 

Het projectgebied heeft daarin overwegend de bestemming ‘Wonen’ als 

bedoeld in artikel 17 van de bijbehorende regels.  

 
Figuur 2 – Begrenzing plangebied op een luchtfoto, in combinatie met de digitale 

kadastrale kaart (bron: PDOK viewer) 
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Volgens de bestemmingsomschrijving van zijn de gronden daarmee bestemd 

voor wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep of 

bedrijfsactiviteiten aan huis, alsook voor erven en tuinen. 

Op grond van de bijbehorende bouwregels mag het aantal woningen niet 

meer mag bedragen dan op de verbeelding is aangeduid met de aanduiding 

‘maximum aantal wooneenheden’ (artikel 17.2.1, sub b). In het geval van de 

projectlocatie betreft dit maximaal 3 woningen. Vanwege de nadere 

aanduiding ‘twee-aaneen’ mogen ter plaatse uitsluitend half-vrijstaande of 

vrijstaande woningen worden gebouwd en zijn gestapelde woningen niet 

toegestaan (artikel 17.2.1, sub d en f).  

Verder zijn hoofdgebouwen uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak 

(artikel 17.2.2, sub a) en mag de bouwhoogte niet de goothoogte van 

gebouwen niet meer dan 6 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 

10 meter (artikel 17.2.2, sub b). 

 

Een strook in het noorden en zuiden van het projectgebied heeft een 

groenbestemming. De gronden zijn op grond van artikel 7 daarmee bestemd 

voor onder andere plantsoenen, groenvoorzieningen, beplantingen, fiets- en 

voetpaden, toegangswegen en -paden naar percelen, water en waterberging, 

speelvoorzieningen en speelveldjes. Gebouwen zijn binnen deze bestemming 

niet toegestaan. In de specifieke gebruiksregels (7.5) is bovendien expliciet 

aangegeven dat de gronden niet voor parkeren mogen worden gebruikt. 

 

Tot slot hebben de gronden een archeologische dubbelbestemming. Volgens 

deze dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 4’ in artikel 23, is bij nieuwe 

bebouwing met een gezamenlijke oppervlakte van 5000 m² of meer én dieper 

dan 1 meter onder het maaiveld, vooraf archeologisch onderzoek nodig.  

 

 

 
Figuur 3 - Uitsnede verbeelding behorend bij het vigerend bestemmingsplan ‘Dorp 
Odijk 2012’, ter hoogte van het projectgebied dat rood is omlijnd (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl) 
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1.3.2 Strijdigheid voorgenomen ontwikkeling 

Het initiatief is niet in overeenstemming met artikel 17.2.1, sub b, d en f van 

de geldende woonbestemming omdat het beoogde aantal woningen (12) en 

type (appartementen) afwijkt van deze regels.  

Tot slot is het initiatief niet in overeenstemming met artikel 7.5 van de 

geldende groenbestemming, omdat in het zuiden van het projectgebied 

diverse parkeerplaatsen worden beoogd.   

 

Om de gewenste nieuwbouw en bijbehorende herinrichting van het terrein ten 

behoeve van 12 huurappartementen te realiseren, wordt met een 

omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3˚ van de Wabo 

(uitgebreide voorbereidingsprocedure) afgeweken van het geldende 

bestemmingsplan. 

 

1.4 Leeswijzer 

De ruimtelijke onderbouwing is verder volgt als opgebouwd.  

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie van het projectgebied en de directe 

omgeving ervan. Vervolgens is in dit hoofdstuk ook de beoogde situatie (het 

voorgenomen bouwplan) aangegeven. 

In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan het relevante, bestaande beleid 

op zowel rijks-, provinciaal-, als gemeentelijk niveau.  

Daarna is in hoofdstuk 4 het beoogde bouwplan voor het bijgebouw getoetst 

aan diverse milieu- en omgevingsaspecten.  

In hoofdstuk 5 wordt kort ingegaan op de maatschappelijke en economische 

uitvoerbaarheid van het project, waarna in hoofdstuk 6 ten slotte een korte 

conclusie is gegeven.  
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2 BESCHRIJVING SITUATIE 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van de bestaande situatie gegeven.  

Alvorens wordt ingezoomd op het projectgebied zelf, de Rozelaar, wordt in 

eerste instantie kort de bestaande structuur van het omliggende gebied 

beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op het beoogde bouwplan binnen het 

projectgebied.  

 

2.2 Bestaande situatie 

2.2.1 Gebiedsbeschrijving 

Het dorp Odijk, gelegen binnen een bocht van de Kromme Rijn, is ontstaan op 

een oeverwal langs de Kromme Rijn. De hogere vruchtbare delen van de 

oevers werden in de vroege middeleeuwen immers gezien als geschikte 

vestigingsplaats, en de ligging aan de Rijn zorgde voor goede 

transportmogelijkheden. 

 

Twee belangrijke structuren vanuit de middeleeuwen zijn nog herkenbaar; de 

Meent en de Zeisterweg. De bebouwing, voornamelijk boerderijen en 

boerenwoonhuizen, concentreerde zich langs deze wegen. De Zeisterweg 

volgt de rivier en was de doorgaande weg van Zeist via Odijk in de richting 

van Werkhoven. Over de Meent, een langgerekt plein, liep de weg van Bunnik 

via Odijk naar Werkhoven. In de loop van de 19e eeuw raakte de terreinen 

rond de Meent bebouwd. 

Omstreeks 1870 werd de zuidelijke bocht van de Kromme Rijn afgesneden 

voor de aanleg van een kanaal. Daardoor ontstond het Rijneiland. 

 

Tot 1940 is er weinig veranderd in het dorp. Vanaf circa 1960 is Odijk in trek 

gekomen bij mensen van buitenaf, terwijl het dorp nog nauwelijks 

voorzieningen had. De suburbanisatiegolf richting Odijk leidde tot de 

vaststelling van een Algemeen Uitbreidingsplan in 1964. Naar aanleiding 

daarvan werd het gebied rond de Boomgaardweg ontwikkeld en later het plan 

voor de wijk de Waarden. De ontwikkeling van Odijk werd vanaf dat moment 

ook gekoppeld aan een nieuwe drager van de ruimtelijke structuur: de Singel, 

een rondweg door het gehele dorp. In eerste instantie (1964-1969) bestond 

de Singel alleen uit een zuidelijke rondweg. Na de bouw van de wijk 

‘Dalenoord’ in 1981 aan de noordrand is de Singel doorgetrokken en ontstond 

de rondweg die nu aanwezig is. De weg loopt deels door het bestaande 

woongebied, waardoor de rondweg niet als grens of barrière wordt ervaren. 

Langs de Singel bestaat de bebouwing voornamelijk uit eengezinswoningen. 

Begin 21e eeuw heeft een forse uitbreiding van het dorp plaatsgevonden door 

bebouwing van het Rijneiland.  

 

Van oorsprong is Odijk dus een agrarisch dorp. Odijk kenmerkt zich nu door 

een goed woon- en leefklimaat. Water en groen zijn belangrijke 

structuurdragers in het dorp. Het dorp beschikt over een goede ontsluiting op 

het regionale (N229) en nationale wegennet (A12). Tegelijkertijd heeft het 

dorp een directe relatie met het omringende landschap. In het oosten van de 
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kern is de samenhang van het dorp met het omliggende landelijk gebied 

harmonieuzer dan aan andere zijde van de kern.  

 

 
 

Het projectgebied maakt deel uit van de wijk Dalenoord, een woonwijk aan de 

noordzijde van Odijk dat in ’70/’80 van de vorige eeuw is ontwikkeld. 

Kenmerkend voor deze wijk is het enigszins grillige straten- en padenpatroon. 

De woningen zijn veelal middels voetpaden ontsloten. De woningen zijn 

geclusterd rondom hoven en groene ruimtes. Veel woningen zijn georiënteerd 

op een groene openbare ruimte. Binnen de wijk komen verschillende typen 

woningen voor, onder andere rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, 

patiowoningen, enkele vrijstaande woningen. Maar ook 

appartementengebouwen komen voor. Dit is vooral het geval aan de 

Korenbloem / Singel, Zeisterweg en Sint Nicolaaslaan.   

 

2.2.2 Het projectgebied en directe omgeving 

Het projectgebied ligt ten westen van de Zeisterweg en wordt begrensd door 

het wandelpad de Korenbloem in het noorden en het wandelpad de Rozelaar 

in het zuiden. Laatstgenoemde verbindt de Zeisterweg en Rozelaar / 

Beukelaar met elkaar. Dit pad is aan de zuidzijde voorzien van een lage haag 

die direct grenst aan de tuin / het erf behorend bij de grondgebonden woning 

aan de Beukelaar 64. Deze woning (hoekwoning als onderdeel van 8 

aaneengebouwde woningen) een bestaat uit twee bouwlagen met een kap, 

net als de overige rijwoningen in de directe omgeving van het projectgebied.  

 
Figuur 4 – Indeling buurten en wijken van het dorp Odijk in relatie tot het 
projectgebied (bron: Evaluatie en Actualisatie Welstandsnota Bunnik, bewerkt mRO) 
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Direct westelijk van het projectgebied is een erf / tuin behorend bij een 

woonwagenstandplaats aan de Rozelaar gesitueerd. Aan de overzijde van de 

Zeisterweg, tegenover het projectgebied en op ruim 18 meter van de weg, is 

een vrijstaande woning aanwezig. Het betreft een voormalige boerderij dat 

vanwege zijn relatief grote grondoppervlakte qua omvang afwijkt van de 

overige grondgebonden woningen in de directe omgeving. 

 

Het profiel van de Zeisterweg is smal heeft en loopt in noordelijke richting 

dood voor gemotoriseerd verkeer. De maximum toegestane snelheid (30 

km/uur) is hierop afgestemd.   

Voor het langzame verkeer is er wel een verbinding met de noordelijk gelegen 

Singel en doorgaande Zeisterweg richting het station Driebergen -Zeist. 

Ondanks de relatief smalle weg (ca. 3,5 m breed) heeft de Zeisterweg ter 

hoogte van het projectgebied wel een groene uitstraling. Dit komt door de 

aanwezige groene berm tussen het vrijliggende voetpad en de rijweg, welke 

ook is voorzien van diverse bomen.  

Aan de zuidwestzijde wordt het projectgebied ontsloten door de Rozelaar en 

Beukelaar. Beide wegen zijn onderdeel van een woonerf en hebben ook alleen 

een functie voor het ontsluiten van de aanliggende woningen. Ter plaatse 

geldt een snelheid van maximaal 30 km/uur. Via de weg Eikelaar wordt deze 

woonbuurt ontsloten de Sint Nicolaaslaan, een belangrijke ontsluitingsweg die 

het oosten en het westen van het dorp met elkaar verbindt.  

 

Het projectgebied zelf is als dierenweide in gebruik door de Kinderboerderij 

“Dier en Wij”, gelegen aan de Zeisterweg 83b.  

Deze kinderboerderij is door de Stichting Dierenwijde Odijk eind jaren 80 van 

 
Figuur 5 – Ligging projectgebied op de luchtfoto 
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de vorige eeuw opgericht en heeft vanaf die tijd een onderkomen in een 

groene zone van Dalenoord, grenzend aan het ‘Pad door Dalenoord’. Er 

worden diverse soorten dieren gehouden, zoals geiten, kippen, kalkoenen en 

fazanten, schapen, konijnen, duiven, ganzen en eenden. De kinderboerderij 

heeft twee omheinde velden; direct noordelijk en direct zuidelijk van het 

wandelpad de Korenbloem. In het westelijk deel van de noordelijke 

dierenweide is bebouwing aanwezig (ca. 70 m2) in de vorm van hokken, 

schuilhutten en ten behoeve van opslag. Het projectgebied heeft betrekking 

op de zuidelijke dierenweide, het zogenaamde ‘tweede veld’, en is ca. 700 m2 

groot. Ook in deze dierenweide is bebouwing aanwezig, zij het zeer beperkt 

(ca. 10 m2).  

Direct westelijk van deze dierenweide is een strook onbebouwde grond 

aanwezig. Deze strook is ingezaaid met gras en is ca. 300 m2 groot. Het 

projectgebied heeft daarmee een totale omvang van ca. 1000 m2. 

 

Bijgaande figuren geven een impressie van het projectgebied en (directe) 

omgeving.  

 

 
 

 
Figuur 6 – Het projectgebied bezien vanuit het noordoosten (vanaf Zeisterweg), met 

aan de rechterzijde de te behouden dierenweide (bron: Google Streetview) 
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2.3 Nieuwe situatie 

2.3.1 Het initiatief 

Woningbouwvereniging LEKSTEDEwonen heeft een plan voor het 

projectgebied opgesteld, waarbij uitgegaan wordt van een nieuw woongebouw 

met 12 sociale huurappartementen. Ook wordt het direct aangrenzende 

terrein ten behoeve van het nieuwe woongebouw ingericht (o.a. ten behoeve 

van ontsluiting en parkeren). 

 

 
Figuur 8 – Het projectgebied bezien vanuit het zuidoosten (vanaf Zeisterweg), ter 

hoogte van het wandelpad Rozelaar (bron: Google Streetview) 
 

 
Figuur 7 – Het projectgebied bezien vanuit het zuidwesten, vanaf de Rozelaar / 
Beukelaar (bron: Google Streetview) 
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2.3.2 Bebouwing 

Uitgegaan wordt van een nieuw woongebouw met een vierkante, vrij 

symmetrische structuur (ca. 18,5 m x 17 m), waarbij de bergingen voor de 

appartementen ook in het bouwvolume zijn opgenomen. Het totale 

grondoppervlak van de bebouwing (de ‘footprint’ van het gebouw) bedraagt 

daarbij ca. 320 m2.  

De goothoogte bedraagt maximaal 6 meter en de bouwhoogte maximaal 9,7 

meter boven het maaiveld. Daarmee is wat betreft het volume aansluiting 

gezocht bij een landhuis met twee bouwlagen en een kap, waarbij de 

bovenste woonverdieping deel uitmaakt van de kapconstructie van het 

gebouw. Hiermee wordt tevens aangesloten bij de maximum toegestane goot- 

en bouwhoogte die op basis van het geldende bestemmingsplan reeds is 

toegestaan, evenals de reeds aanwezige bebouwing in de wijk. 

 

Het nieuwe woongebouw krijgt verder aan alle zijden een representatieve 

gevel, waarbij de oostgevel van het gebouw op ca. 11 meter van de 

Zeisterweg ligt, de zuidgevel op ca. 18 meter van het perceel Beukelaar 64 en 

de westgevel op ca. 9 meter van het perceel behorend bij de bestaande 

woonwagenstandplaats. Daarmee wordt aangesloten bij de verspringende 

rooilijn van gebouwen aan de Zeisterweg, kenmerkend voor een historische 

weg waar van oorsprong veelal lintbebouwing in diverse vormen, maten en 

stijlen aanwezig is.  

Verder zijn er balkons voorzien aan de zuidgevel (entree gevel) van het 

woongebouw, alsook aan de noordzijde. Aan de laatstgenoemde zijde zijn 

deze min of meer als loggia vormgegeven.  

Tot slot is ten westen van het nieuwe gebouw een (centrale) fietsenstalling 

beoogd, die zowel in bouwhoogte (max. 2,4 meter boven het maaiveld), 

alsook in oppervlakte (ca. 31 m2) duidelijk afwijkt van het hoofdgebouw.   

 

In bijgaande figuren is de nieuwe inrichting van het projectgebied 

weergegeven, alsook de een impressie van het nieuwe woongebouw door 

middel van een 3D visualisatie en geveltekeningen. 

 



  

15 
Gemeente Bunnik              NL.IMRO.0312.ovODKrozelaarong-on01 

RO Omgevingsvergunning Rozelaar Odijk    

mRO b.v./ 75.33 / v2 / 19 maart 2020 

 
 

 
 

 

 
Figuur 11 – 3D impressie nieuw woongebouw aan de Rozelaar, bezien vanaf de 
kruising Singel-Zeisterweg vanuit het noordoosten (bron: GBS Architecten) 

 

 
Figuur 10 – 3D impressie nieuw woongebouw aan de Rozelaar, bezien vanaf de 
Beukelaar vanuit het zuidwesten (bron: GBS Architecten) 

 

 
Figuur 9 – Nieuwbouw 12 appartementen aan de Rozelaar en bijbehorende inrichting 
terrein – bovenaanzicht, in relatie tot de directe omgeving (bron: GBS Architecten) 
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Figuur 12 – Geveltekeningen nieuw woongebouw aan de Rozelaar in Odijk  
(bron: GBS Architecten) 
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2.3.3 Verkeer en parkeren 

Het nieuwe appartementengebouw zal in zuidwestelijke richting op de 

Rozelaar / Beukelaar ontsloten worden. Het bestaande voetpad parallel aan 

de Zeisterweg blijft daarmee ongewijzigd intact.   

 

Te verwachten verkeersproductie 

Om de te verwachten verkeersproductie van de beoogde planontwikkeling in 

beeld te brengen is gebruik gemaakt van CROW-publicatie 381 (“Toekomstig 

parkeren – Van parkeerkencijfers naar parkeernormen”).  

Uitgaande van 12 sociale huurwoningen in de kern Odijk (gebiedstype schil 

rondom het centrum van matig stedelijke gebieden) dient rekening gehouden 

te worden met ca. 46 motorvoertuigen per etmaal. Gezien de huidige functie 

en bijbehorende inrichting van de omliggende wegen als onderdeel van de 

ontsluitingsstructuur in de kern Odijk, kunnen deze wegen dit extra verkeer 

prima verwerken. 

 

Parkeren 

Voor berekening van de parkeervraag wordt gebruik gemaakt van de 

geactualiseerde nota ‘Parkeernormen gemeente Bunnik’ (maart 2019) 

Bij kleine sociale huurwoningen tot 65 m2 (zoals in voorliggend plan) dient 

rekening gehouden te worden met 1,0 parkeerplaatsen per woning. Dit 

betekent dat als gevolg van de beoogde herontwikkeling van het terrein 12 

parkeerplaatsen gerealiseerd zouden moeten worden. Op grond van het 

gemeentelijke parkeerbeleid dient daarbij rekening gehouden te worden dat 

bij de woningen minimaal 0,3 parkeerplaats (per woning) voor bezoekers 

toegankelijk dient te zijn. In bijgaande tabel 1 is dit inzichtelijk gemaakt. 

 

 
 

In het voorliggende plan wordt hieraan invulling gegeven door aan de 

voorzijde van het nieuwe gebouw een parkeerterrein te realiseren die ruimte 

biedt aan 15 parkeerplaatsen. In figuur 9 is dit in beeld gebracht. Dit 

parkeerterrein wordt in zuidwestelijke richting op de Rozelaar/ Beukelaar 

ontsloten. Door de situering van de parkeerplaatsen aan de voorzijde van het 

gebouw is het terrein ook makkelijk toegankelijk voor bezoekers.  

 

 

 

 

 

Functie Aantal Norm (pp per 
woning) 

Benodigd aantal 
parkeerplaatsen 

Kleine sociale huurwoning 

tot 65 m2  
12 1,0 (0,3 toegankelijk 

voor bezoekers) 

12  

(waarvan 4 voor 
bezoekers) 

Totaal   12 

Tabel 1: Parkeernormen in relatie tot de beoogde ontwikkelingen in het projectgebied 
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3 BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk is het relevante beleid en de relevante regelgeving op rijks-, 

provinciaal- en gemeentelijke niveau kort beschreven. 

 

3.1 Nationaal beleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De kaders van het rijksbeleid zijn opgenomen in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (SVIR) die op 13 maart 2012 door de Minister van 

I&M is vastgesteld. Deze structuurvisie vervangt de Nota Ruimte en heeft als 

credo "Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig". 

 

De SVIR omvat drie hoofddoelen, die als volgt zijn geformuleerd: 

1. Concurrerend  

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het 

versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

2. Bereikbaar  

Het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij 

de gebruiker voorop staat; 

3. Leefbaar en veilig  

Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig 

maakt, moet het roer in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid om. Het Rijk kiest 

voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. 

Hiermee wordt de ruimtelijke ordening in toenemende mate neergelegd bij 

gemeenten en provincies.  

De nationale belangen hebben onder andere betrekking op bijvoorbeeld 

ruimte voor waterveiligheid, behoud van nationale unieke cultuurhistorische 

kwaliteiten en ruimte voor een nationaal netwerk van natuur. 

 

Verder gaat de SVIR uit van een ladder voor duurzame verstedelijking die ook 

is opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2 Bro).  

Doel is om enerzijds een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te 

bevorderen en anderzijds overprogrammering te voorkomen.  

Per 1 juli 2017 is de nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking in werking 

getreden. Deze houdt in dat indien een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

mogelijk wordt gemaakt, de behoefte aan die ontwikkeling moet worden 

beschreven en, indien die ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt buiten het 

bestaand stedelijk gebied, gemotiveerd moet worden waarom niet binnen het 

bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 

 

Relatie met het plangebied 

Deze ruimtelijke onderbouwing dient als motivering voor de bouw van een 

nieuw appartementencomplex binnen de bebouwde kom van het dorp Odijk in 

de gemeente Bunnik. Met deze beoogde ontwikkeling zijn niet direct nationale 

belangen in het geding. Er is geen sprake van een rijksverantwoordelijkheid 

en daarom hebben gemeente en provincie de eerste verantwoordelijkheid om 

de ruimtelijke aspecten in goede banen te leiden.  
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Ook is gekeken of er conform het beleid voor de ladder van duurzame 

stedelijke ontwikkeling, sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling zoals 

bedoeld in artikel 3.1.6, lid 2 van het Bro. 

Het plan voorziet in de bouw van nieuw appartementengebouw voor 

maximaal 12 sociale huurappartementen. Op grond van vaste jurisprudentie 

wordt het plan hiermee aangemerkt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in 

het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking. In dit kader wordt het 

volgende overwogen. 

De relevante woningmarkt (woonregio) voor de gemeente Bunnik is de 

subregio Utrecht. De regionale behoefte is nader onderbouwd in de Provinciale 

Ruimtelijke Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening. Hieruit 

blijkt dat de druk op de woningmarkt in de regio Utrecht hoog is en voorlopig 

ook hoog blijft. In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Utrecht (herijking 

2016) is dan ook voor de gemeente Bunnik een woningbehoefte opgenomen 

van in ieder geval 275 binnenstedelijke woningen voor de periode tot 2028. 

Het woningbouwprogramma binnen deze zogenaamde rode contour (zie ook 

paragraaf 3.2.1) kan worden gerealiseerd op diverse locaties. 

Daarbij wordt opgemerkt dat de gemeente Bunnik voor het onderdeel 

woningmarkt en woningbouw intensief samenwerkt met tien gemeenten in de 

regio Utrecht (U10). Naast Bunnik, zijn dat de gemeenten De Bilt, Houten, 

IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist. 

Ook de U10 constateert dat sprake is van een grote druk op de woningmarkt. 

De behoefte wordt veroorzaakt door de demografische ontwikkelingen en 

deels door migratie naar dit economisch aantrekkelijke deel van Nederland. 

 

In januari 2018 is de ‘Visie op wonen Bunnik 2017-2021’ vastgesteld (zie ook 

paragraaf 3.4.3). Ook uit deze woonvisie blijkt dat de verwachting bestaat dat 

de druk op de woningmarkt in Bunnik hoog blijft en er vooral een extra druk 

op de sociale huurwoningmarkt is. Om meer sociale huurwoningen binnen de 

gemeente beschikbaar te krijgen zijn tussen woningbouwcorporatie 

LEKSTEDEwonen en de gemeente Bunnik prestatieafspraken gemaakt. 

Afgesproken is dat zij de komende vier jaar 150 sociale huurwoningen gaan 

realiseren in de gemeente Bunnik. De herontwikkeling van het projectgebied 

aan de Rozelaar in Odijk, als een locatie binnen bestaand stedelijk gebied, 

maakt hiervan expliciet deel uit. 

 

Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het project niet 

strijdig is met de nationale ruimtelijke beleidskaders en het plan binnen de 

uitgangspunten van de ladder voor duurzame verstedelijking past. 

 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Met het vastgestelde Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (30 

december 2011), ook wel Barro genoemd, geeft het Rijk algemene regels 

voor bestemmingsplannen/inpassingsplannen en wordt een aantal van de 

nationale ruimtelijke belangen uit de voormalige Nota Ruimte en voormalige 

PKB’s in regelgeving geborgd.  

Doel van dit Besluit is om bepaalde onderwerpen uit de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (SVIR) te verwezenlijken, danwel te beschermen. 

Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 

− Rijksvaarwegen; 

− Hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 
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− Elektriciteitsvoorziening; 

− Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 

− Natuur Netwerk Nederland (voorheen Ecologische hoofdstructuur); 

− Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 

− IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte). 

 

Relatie met het plangebied 

Het plangebied maakt geen deel uit van een van de bovengenoemde 

gebieden. Daarmee is de herontwikkeling van het projectgebied aan de 

Rozelaar in Odijk niet strijdig met het nationaal ruimtelijk belang, zoals 

neergelegd in het Barro. 

 

3.1.3 Milieuwetgeving 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is diverse (milieu)wetgeving van 

toepassing, waaronder de Wet luchtkwaliteit, de Erfgoedwet, de Wet 

natuurbescherming, Wet geluidhinder, etc. Op deze aspecten zal in hoofdstuk 

4 nader worden ingegaan.  

 

3.2 Provinciaal  

3.2.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 

Op 4 februari 2013 hebben Provinciale Staten de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie 2013-2028 (PRS) vastgesteld. Na diverse herzieningen is op 12 

december 2016 de zogenaamde ‘herijking’ vastgesteld. Nadien zijn wederom 

diverse herzieningen opgesteld, wat heeft geresulteerd in een 

‘geconsolideerde versie’ (december 2018) van deze visie.   

 

In de PRS beschrijft de provincie het ruimtelijk beleid voor de periode tot 

2028. Daarbij wordt aangegeven welke doelstellingen het provinciaal beleid 

heeft, welk beleid bij deze doelstellingen hoort en hoe de provincie dit beleid 

gaat uitvoeren. Met betrekking tot dit laatste speelt ook de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening (zie hierna) een belangrijke rol. 

 

Via het ruimtelijk beleid wil de provincie bijdragen aan een kwalitatief 

hoogwaardige fysieke leefomgeving, waarin het ook in de toekomst plezierig 

wonen, werken en recreëren is. Het ruimtelijk beleid gaat uit van drie pijlers:  

1. een duurzame leefomgeving;  

2. vitale dorpen en steden;  

3. landelijk gebied met kwaliteit.  

 

Deze pijlers leiden tot de volgende twee belangrijkste beleidsopgaven; 

opgaven die nodig zijn om Utrecht aantrekkelijk te houden als 

vestigingsplaats:  

• Accent op de binnenstedelijke opgave;  

• Behoud en versterken kwaliteit landelijk gebied. 

 

Vooral eerstgenoemde, de binnenstedelijke opgave, is van toepassing op het 

projectgebied waarbij ook de beleidsaspecten ‘duurzame leefomgeving’ en 

‘vitale dorpen en steden’ van belang zijn.  
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Algemene beleidslijn verstedelijking 

De provincie maakt in het ruimtelijk beleid gebruik van rode contouren als 

begrenzing van het stedelijk gebied. Dit is een belangrijk instrument: het 

draagt bij aan het handhaven van de kwaliteit van het landelijk gebied en 

ondersteunt het realiseren van de binnenstedelijke ambities. Binnen de rode 

contour hebben gemeenten beleidsvrijheid, met inachtneming van de in de 

PRV opgenomen algemene regels voor wat betreft bedrijventerreinen, 

kantoren, cultuurhistorie e.d. Met andere woorden, de verstedelijkingsambi-

ties moeten plaatsvinden binnen de rode contouren. Efficiënt, intensief, 

meervoudig en duurzaam gebruik van de ruimte speelt hierbij een belangrijke 

rol.  

 

Dit geldt zonder meer voor het projectgebied, omdat de locatie aan de 

Rozelaar in Odijk binnen de rode bebouwingscontour ligt.  

 

3.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht herijking 

2016 

Gelijktijdig met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie hebben Provinciale 

Staten de Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht 2013 

vastgesteld. Het doel van de verordening (PRV) is om een aantal provinciale 

belangen uit de PRS te laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau. In de 

PRV worden daarom regels gesteld ten aanzien van deze belangen. Deze 

belangen zijn onderverdeeld in diverse thema's (artikelen) die voor de gehele 

provincie gelden, thema's voor het landelijk gebied en thema's voor het 

stedelijk gebied. Vooral het thema ‘Wonen’ heeft betrekking op het 

projectgebied.  

 

Als een locatie is aangewezen als ‘stedelijk gebied’ betekent dit dat de focus 

ligt op inbreiding boven uitbreiding (zie ook provinciale structuurvisie). Zoals 

reeds aangegeven onder het kopje ‘Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie’ 

geldt dit ook voor het projectgebied aangezien de betreffende locatie binnen 

de aangeduide rode contour ligt. De beoogde woningbouwontwikkeling in de 

vorm van een nieuw appartementencomplex aan de Rozelaar in Odijk, past 

derhalve binnen dit uitgangspunt.  

Bovendien geldt op grond van artikel 1.6 van de PRV (‘Mobiliteitstoets’) dat bij 

een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling ingegaan moet worden op het aantal 

verplaatsingen die deze ruimtelijke ontwikkeling tot gevolg heeft en of er door 

het aantal verplaatsingen knelpunten op het ontsluitende en omliggende 

verkeersnetwerk voor de diverse vervoerwijzen kunnen ontstaan. In 

paragraaf 2.3.3 is op dit aspect reeds ingegaan. Geconcludeerd wordt dat de 

omliggende wegen het extra verkeer als gevolg van dit project prima kunnen 

verwerken. 

 

3.3 Regionaal beleid  

3.3.1 Waterkoers 2016-2021 

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft haar ambities 

en langetermijn visie vastgelegd in het waterbeheerplan Waterkoers 2016–

2021. De Waterkoers betreft een document om te sturen op hoofdlijnen met 

als overkoepelende doel samenwerken aan een veilige, gezonde en prettige 

leefomgeving.  
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In de Waterkoers wordt op een niet-planmatige manier over het 

waterschapswerk gesproken. Waterschapswerk is hierbij breder dan enkel 

beheer van water. 

 

Water is een belangrijke pijler van een veilige, gezonde en prettige 

leefomgeving. Vanuit die achtergrond werkt HDSR samen met de ruimtelijke 

ordening aan bescherming tegen overstromingen, een gezond grond- en 

oppervlaktewatersysteem en het zuiveren van afvalwater.  

Het minimale uitgangspunt voor planontwikkelingen is dat het plan 

hydrologisch neutraal moet worden ontwikkeld met als doel geen gevolgen 

voor de waterveiligheid, het grond- en oppervlaktewater en de waterkwaliteit 

en ecologie. Daarmee wordt geborgd dat de ontwikkeling van het gebied met 

betrekking tot wateraspecten duurzaam is. 

 

Ruimtelijke adaptatie 

Het klimaat verandert: hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, 

nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Daar moeten we, 

ook volgens het KNMI, in de toekomst in Nederland rekening mee houden.  

Extreme neerslag, droogte en hitte kunnen leiden tot maatschappelijke 

ontwrichting. Dit geeft aanleiding om aanpassing van de inrichting van de 

bebouwde omgeving aan het veranderende klimaat te agenderen en aan te 

werken. Dit beleid is vorig jaar vastgelegd in de Deltabeslissing voor 

Nederland. In de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie heeft het 

Deltaprogramma voorstellen opgenomen om de ruimtelijke inrichting van 

Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Alle overheden en 

marktpartijen zijn daar samen verantwoordelijk voor. De Deltabeslissing 

Ruimtelijke Adaptatie heeft als doel:  

• De bebouwde omgeving is in 2050 nog steeds aantrekkelijk om te 

leven; 

• Uiterlijk in 2020 zijn ruimtelijke ingrepen klimaatbestendig opgebouwd 

en getoetst. 

Klimaatverandering heeft effecten op grote schaal maar ook op de kleine 

schaal van een stad. Door de toenemende hoeveelheid verharding in steden 

wordt het steeds moeilijker om water makkelijk weg te krijgen. Door het 

grootschalig verharden van tuinen van particulieren neemt de kans op 

wateroverlast toe. In de zogenaamde ‘waterparagraaf’ (par. 4.6) wordt hierop 

nader ingegaan. 

 

3.3.2 Waterstructuurvisie 

Vasthouden, bergen, afvoeren is ook het leidend principe in de 

Waterstructuurvisie, ofwel de toekomstvisie van het HDSR. De structuurvisie 

geeft het streefbeeld voor het waterbeheer op de lange termijn (2050). 

Het plangebied valt in z’n geheel binnen de kern Odijk en is daarmee aan te 

merken als stedelijk gebied. Voor dergelijke gebieden geldt “duurzaam 

stedelijk waterbeheer” als het belangrijkste streefbeeld. 
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3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Toekomstvisie en Structuurplan Bunnik 

In de toekomstvisie Bunnik (uit 2004) en de het structuurplan Bunnik 2007 - 

2015 (2008) wordt in z’n algemeenheid aangegeven dat het in stand houden 

van de het dorpse karakter een belangrijk uitgangspunt is.  

Bij nieuwe ontwikkelingen dienen daarbij de zogenaamde bestaande 

kwaliteitsdragers als leidraad gebruikt te worden. De Kromme Rijn vervult 

hierin nog steeds een beeldbepalende rol, evenals de oorspronkelijke routes 

die beeldbepalend zijn voor de kern. In figuur 14 zijn de kwaliteitsdragers 

voor de kern Odijk weergegeven. 

 

 
 

Het projectgebied ligt aan de Zeisterweg, een karakteristieke weg/laan dat 

door de woonwijk Dalenoord loopt. Hoewel de entree van het nieuwe 

woongebouw in het zuiden is gesitueerd (aan de zijde van het pad Rozelaar), 

 

 
Figuur 13 – Kwaliteitsdragers kern Odijk (bron: Toekomstvisie Bunnik) 
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zorgt de gevelindeling en bijbehorende uitstraling van de architectuur van het 

gebouw ervoor dat het gebouw meer op de Zeisterweg is georiënteerd. Met 

andere woorden, door de representatieve gevel van het gebouw op de 

Zeisterweg te oriënteren, wordt meer nadruk gelegd op deze karakteristieke   

weg. De beoogde ontwikkeling past daarmee binnen de structuur van het 

dorp en tast de huidige kwaliteitsdragers niet aan.  

 

3.4.2 Visie op wonen Bunnik 2017-2021 

De ‘Visie op wonen Bunnik 2017-2021, Kracht in de bestaande voorraad, 

kwaliteit in nieuwbouw’ beschrijft het gemeentelijk beleid op het gebied van 

wonen voor de komende jaren en is op 25 januari 2018 door de raad 

vastgesteld. 

Voor de gemeente is het een sturingsinstrument voor de lokale woningmarkt. 

Er wordt daarbij gestuurd op het woningbouwprogramma en de ingrepen in 

de bestaande woningvoorraad. De visie dient als input voor de 

prestatieafspraken met de corporaties en ontwikkelovereenkomsten met de 

ontwikkelaars. Bovendien is de Visie input voor het gesprek in de regio. In de 

regio wordt namelijk samengewerkt op diverse onderdelen, waaronder het 

onderdeel wonen. 

 

Bouwen voor eigen inwoners en regionale vraag 

De gemeente Bunnik streeft naar een gevarieerde woningvoorraad met voor 

alle inwoners van Bunnik een (zorg) geschikte woning, afgestemd op 

woonwensen, levensfase en financiële mogelijkheden. Naast het faciliteren 

van de autonome groei, gaat Bunnik op termijn een deel van de regionale 

opgave realiseren. Op dit moment wordt parallel gewerkt aan de 

uitvoeringsstrategie, voortvloeiend uit de strategische agenda. In dat kader 

wordt gekeken naar de mogelijkheden om meer woningen te realiseren voor 

de regionale vraag. 

Het faciliteren van de inwoners van Bunnik en de natuurlijke groei van het 

aantal inwoners en huishoudens betekent een noodzakelijke groei van de 

woningvoorraad: er moeten extra woningen bij komen wat een beslag legt op 

de beschikbare ruimte in en om de dorpen. Het nieuwbouwprogramma biedt 

kansen om die woningen toe te voegen waar een structureel tekort aan is. 

Het gaat namelijk niet alleen om aantallen woningen maar ook om 

woningtype, huur en koop en diverse prijscategorieën. 

 

Inzet voor alle doelgroepen 

Binnen de ambitie dat er voor iedereen een geschikte woning is, is een aantal 

doelgroepen waar extra aandacht aan gegeven wordt, waaronder de lage 

inkomens. 

 

Lage inkomens 

Om huishoudens met een laag inkomen de kans te geven om in Bunnik te 

(blijven) wonen én wacht- en zoektijden te verlagen, wordt de sociale 

huurwoningvoorraad structureel uitgebreid. Voor de lange termijn is de 

ambitie om te komen tot 20% sociale huur in Bunnik. Omdat voor elkaar te 

krijgen wordt bij nieuwbouw aan de ontwikkelende de voorwaarde opgelegd 

om minimaal 30% sociale huur op te nemen in het programma. 
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De in het sociaal woonbeleid (uit 2016) opgenomen ambities met betrekking 

tot de betaalbaarheid en bereikbaarheid van sociale huurwoningen, zijn in de 

Visie op wonen wederom opgenomen. 

- Minimaal 80% van het jaarlijkse woningaanbod heeft een huur onder de 

tweede aftoppingsgrens òf bij iedere woningtoewijzing wordt de huur 

verlaagd naar de aftoppingsgrens, indien het een huishouden met een 

inkomen onder de huurtoeslaggrens betreft (methode Portaal). 

- Minimaal 80% van de nieuwbouw heeft een huur onder de tweede 

aftoppingsgrens (gemiddeld over een periode van 5 jaar). 

 

Acties en afspraken 

De gemeente Bunnik heeft in 2016 een actieplan sociale woningbouw 

opgesteld als reactie op de grote vraag naar sociale huurwoningen. Het doel 

van het actieplan is om tot een versnelde realisatie van sociale huurwoningen 

te komen zodat de gemeente kan voorzien in de toenemende vraag. Zo is 

vastgesteld dat bij nieuwbouw 30% van de woningen in de sociale huursector 

gerealiseerd moeten worden. 

Ook worden met woningbouwcorporaties prestatieafspraken gemaakt. In dit 

kader is met LEKSTEDEwonen afgesproken dat zij de komende vier jaar 150 

sociale huurwoningen gaan realiseren in de gemeente Bunnik.  

 

De herontwikkeling van het projectgebied aan de Rozelaar in Odijk is één van 

de locaties die door de gemeente reeds in het ‘sociaal woonbeleid gemeente 

Bunnik 2016’ als actiepunt is benoemd. Woningbouwcorporatie 

LEKSTEDEwonen zal deze locatie gaan ontwikkelen, als onderdeel van de 

prestatieafspraak.  

 

3.4.3 Groenstructuurplan: Groen Bunnik 2005-2015 

Het Groenstructuurplan legt de hoofdgroenstructuur binnen de gemeente vast 

en geeft een beschrijving van de gewenste ontwikkelingen. De Kromme Rijn is 

bepalend voor de identiteit van de gemeente. Alle dorpen liggen langs de 

Kromme Rijn. De dorpen liggen in een half open landschap waar ook 

landgoederen en buitenplaatsen aanwezig zijn. 

 

Hoofddoelstelling is dat het openbare groen in de gemeente Bunnik een 

bijdrage moet leveren aan een aantrekkelijke, functionele en veilige 

woonomgeving. Leefbaarheid, (beeld-)kwaliteit en identiteit zijn hierbij de 

sleutelwoorden. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in duurzaam groen, 

dat binnen de kernen in hoofdlijnen de structuur van de kernen aanduidt en 

samenhang creëert, en groen dat afwisselend is en de kernen verfraait. 

Concreet betekent dit dat bomen en beplanting onder andere de 

stedenbouwkundige structuur moeten versterken en accentueren. Dit geldt 

zowel voor de hoofdgroenstructuur als voor het groen in de wijken. 

De hoofddoelstelling van het Groenstructuurplan is dat het openbaar groen 

een bijdrage moet leveren aan een aantrekkelijke, functionele en veilige 

woonomgeving. Daartoe is voor de verschillende kernen aangegeven wat de 

te onderscheiden lijnen, wijken, groenvlakken en punten zijn. In bijgaande 

figuur is dit voor Odijk inzichtelijk gemaakt. 
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Het gebouw grenst in het oosten aan de Zeisterweg, in het structuurplan als 

‘lijn’ met bomenrij aangegeven. Het profiel van de Zeisterweg is relatief smal 

en openbaar groen is niet structureel aanwezig. Desalniettemin is ter hoogte 

van het plangebied een groene berm tussen de rijbaan het vrijliggende 

voetpad aanwezig, waarbinnen diverse bomen staan. Doordat de gevel van 

het nieuwe woongebouw op ca. 11 meter van de weg ligt en de ontsluiting 

van te gebouw via de Rozelaar/ Beukelaar plaatsvindt, blijft deze 

groenstructuur ook ongewijzigd aanwezig.  

 

Het noordelijk van het projectgebied gelegen ‘Pad door Dalenoord’ is in het 

Groenstructuurplan aangemerkt als stedelijk groen met een bomenrij. Het pad 

door Dalenoord en andere paden staan onderling in verbinding met een grote 

groenstrook die aansluit op het buitengebied. Met het voorliggende 

woningbouwplan wordt deze structuur niet aangetast. 

 

3.4.4 Parkeernormen gemeente Bunnik 

Op 19 maart 2019 heeft de gemeente de ‘Parkeernormen gemeente Bunnik’, 

vastgesteld, ter vervanging van de nota uit 2008, waarin per functie is 

aangegeven welke parkeernormering bij nieuwe ontwikkelingen in acht 

 
Figuur 14 – Uitwerking kaart Odijk als onderdeel van het Groenstructuurplan (bron: 
Groenstructuurplan, Groen Bunnik 2005-2015) 
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genomen moet worden. Daarbij is onderscheid gemaakt in parkeernormen 

voor ‘Bunnik / Odijk’, parkeernormen voor ‘Werkhoven’ en parkeernormen 

voor gebieden ‘buiten de bebouwde kom’. De parkeernormen zijn daarbij 

gebaseerd op de parkeerkencijfers van het CROW (publicatie 381). 

 

Het doel van de geactualiseerde nota is gelijk aan de nota uit 2008 en is als 

volgt gedefinieerd: Het vaststellen van gemeentelijke parkeernormen voor 

nieuwe ruimtelijke projecten en ontwikkelingen in de kernen Bunnik, Odijk en 

Werkhoven en het buitengebied. Hierdoor kan in de toekomst worden 

voorzien in de parkeerbehoefte waarbij tevens de bereikbaarheid en 

leefbaarheid worden gewaarborgd. 

 

Om deze doelstelling te behalen zijn de volgende uitgangspunten 

geformuleerd: 

• een nieuw bouwinitiatief mag geen parkeerproblemen in de omgeving 

veroorzaken;  

• elke initiatiefnemer van een bouwplan draagt zorg voor zijn eigen 

parkeeroplossing; 

• er wordt gestreefd naar een goede balans tussen het aanbod van 

parkeerplaatsen versus de leefbaarheid en de kwaliteit (functie, gebruik, 

beeld) van de openbare ruimte;  

• het streven is om de mogelijkheden voor dubbelgebruik en uitwisseling 

maximaal te benutten. 

 

In paragraaf 2.3.3 ‘Verkeer en parkeren’ is reeds op het parkeeraspect 

ingegaan.  

 

3.4.5 Welstandsnota 

Vanaf 1 juli 2004 worden de bouwplannen, die ter advisering aan de 

welstandscommissie worden voorgelegd, beoordeeld aan de hand van een 

vastgestelde gemeentelijke welstandsnota. In de gemeente Bunnik is hiertoe 

de ‘Welstandsnota Bunnik’ vastgesteld. Een groot voordeel is dat 

initiatiefnemers en hun architecten zich vooraf in kennis kunnen stellen van 

de toetsingscriteria welke de welstandscommissie zal hanteren. Een belangrijk 

uitgangspunt van de Welstandsnota is de ‘gebiedsgerichte benaderingswijze’. 

Met de gebiedsgerichte benaderingswijze zijn de karakteristieken van wijken 

en samenhangende gebieden in heel de gemeente Bunnik vastgelegd en 

gewaardeerd. Hiermee moeten de ontwerpers van nieuwe bouwplannen 

rekening houden en het biedt de welstandscommissie handvatten voor het 

formuleren van een welstandsadvisering. 

 

Het plangebied maakt in de welstandsnota deel uit van het zogenaamde 

gebiedstype ‘Dalenoord’ (W1.3), waarvoor een regulier niveau van welstand 

geldt. Voor een nadere beschrijving en opsomming van de bijbehorende 

welstandscriteria wordt verwezen naar de nota ‘Evaluatie en Actualisatie 

Welstandsnota Bunnik’ (maart 2012). 

De figuren in paragraaf 2.2 van deze ruimtelijke onderbouwing geven een 

beeld van de locatie, indeling, vorm en uitstraling van het nieuwe gebouw.  

De conceptaanvraag van dit bouwplan is voorgelegd aan en besproken in de 

commissie van ruimtelijke kwaliteit van Bunnik (Mooisticht). In het principe 

welstandsadvies (d.d. 10 juli 2019) is aangegeven dat het plan op hoofdlijnen 

akkoord is. Op detailniveau zijn door de commissie enkele opmerkingen 
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geplaatst en adviezen gegeven. Het bouwplan zal hierop nog worden 

aangepast, waarna het plan opnieuw wordt voorgelegd aan de commissie. 
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4 MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

In dit hoofdstuk worden een aantal milieu- en omgevingsaspecten toegelicht 

die bij een ruimtelijk plan in beschouwing moeten worden genomen. Na een 

algemene beschrijving, gebaseerd op beleid en regelgeving, wordt voor elk 

onderdeel ingegaan op de relatie met het projectgebied. 

 

4.1 Geluid 

4.1.1 Beleid en regelgeving 

De mate waarin het geluid het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de 

Wet geluidhinder (Wgh). De kern van de wet is dat geluidsgevoelige 

bestemmingen, worden beschermd tegen geluidhinder ten gevolge van 

wegverkeer, spoorweg en industrie. Het beschermen van bijvoorbeeld het 

woonmilieu gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. De 

belangrijkste geluidsbronnen die in de Wgh worden geregeld zijn 

industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet 

onder meer in op geluidwerende voorzieningen en geluidbelastingkaarten en 

actieplannen. 

 

In de Wgh zijn geluidgevoelige objecten benoemd. Voor deze objecten gelden 

de geluidswaarden die de Wgh opgeeft. Geluidsgevoelige objecten zijn 

woningen, woonwagenstandplaatsen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en 

verpleeghuizen, en speciaal benoemde gezondheidszorggebouwen. 

Voor bouwplannen die nieuwe geluidsgevoelige objecten mogelijk maken 

dient een akoestische toetsing uitgevoerd te worden. 

 

4.1.2 Geluid in relatie tot het projectgebied  

Binnen het projectgebied aan de Rozelaar worden nieuwe geluidsgevoelige 

objecten in de vorm van een nieuw woongebouw met 12 (sociale huur) 

appartementen beoogd. Het projectgebied ligt binnen de geluidszone van de 

Singel-Zeisterweg en de Rijksweg A12. Daarmee is het onderdeel 

wegverkeerslawaai van belang. Er liggen in het projectgebied of in de directe 

omgeving daarvan geen gezoneerde bedrijventerreinen en/of spoorwegen. 

 

Om te bepalen of de geluidsbelasting afkomstig van de omliggende wegen op 

de gevel van het nieuwe woongebouw aan de Wgh voldoet, is door akoestisch 

adviesbureau Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd1. Behalve de 

genoemde gezoneerde wegen, zijn daarin ook de ook nabijgelegen wegen met 

een maximumsnelheid van 30 km/uur beschouwd. Hoewel deze wegen vanuit 

de Wgh niet bij het onderzoek betrokken hoeven te worden, zijn de 

geluidsbelastingen afkomstig van deze wegen in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening wel bepaald.  

 

De belangrijkste resultaten en conclusies worden hierna weergegeven. Het 

betreffende rapport is volledigheidshalve integraal als bijlage 1 bij deze 

ruimtelijke onderbouwing opgenomen.  

 

 
1 Alcedo B.V., “12 appartementen Rozelaar te Odijk - Akoestisch onderzoekweg 

wegverkeerslawaai”, 9 juli 2019; 
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Resultaten akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

 

Singel-Zeisterweg 

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Singel-

Zeisterweg bedraagt ten hoogste 47 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g 

Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 

Rijksweg A12 

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Rijksweg A12 

bedraagt ten hoogste 48 dB inclusief 2 dB correctie artikel 110g Wgh. 

Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 

30 km/uur wegen 

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Singel Oost 

bedraagt ten hoogste 37 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. De 

geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Rozelaar-

Beukelaar bedraagt ten hoogste 43 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g 

Wgh. Hiermee wordt voor de niet-gezoneerde wegen ook voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 

Gecumuleerde geluidsbelasting 

Er is geen sprake van relevante cumulatie ten gevolge van andere 

zoneringsplichtige geluidsbronnen. 

De gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai 

bedraagt bij de woningen ten hoogste 54 dB, exclusief correctie artikel 110g 

Wgh. Deze geluidsbelasting treedt op bij vier appartementen aan de 

noordoostzijde van het complex, gelegen op de eerste en tweede verdieping 

(appartementnr. 7, 8, 11 en 12). Bij de overige appartementen bedraagt de 

gecumuleerde geluidsbelasting ten hoogste 53 dB. 

 

In het uitgevoerde akoestisch onderzoek wordt geconcludeerd dat voor alle 

wegen voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Geluid 

afkomstig van wegverkeerslawaai vormt hiermee geen belemmering voor de 

realisatie van de woningen. 

 

Akoestisch binnenniveau woningen 

Naar aanleiding van de resultaten van het akoestisch onderzoek wordt nog 

het volgende opgemerkt. Voor woningen stelt het Bouwbesluit dat de 

geluidsisolatie van de uitwendige scheidingsconstructies (zoals gevels) 

zodanig moet zijn dat het binnenniveau in de woning niet meer bedraagt dan 

33 dB. Omdat de geluidswering van een gevel overeenkomstig de huidige 

stand der techniek minimaal 21 tot 22 dB bedraagt, wordt geconcludeerd dat 

ook aan het genoemde binnenniveau wordt voldaan.   

 

4.1.3 Conclusie 

Op grond van het uitgevoerde akoestisch onderzoek wordt geconcludeerd dat 

het aspect geluid de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 
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4.2 Bodem  

4.2.1 Beleid en regelgeving 

In het kader van een ruimtelijk plan moet aangetoond worden dat de kwaliteit 

van de bodem en het grondwater in het projectgebied in overeenstemming 

zijn met het beoogde gebruik. Dit is geregeld in de Wet Bodembescherming. 

De bodemkwaliteit kan namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van 

het plangebied. Indien sprake is van een functiewijziging zal er in veel 

gevallen een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd op de planlocatie. 

Middels dit onderzoek (conform NEN 5740) kan in beeld worden gebracht of 

de bodemkwaliteit en de beoogde functie van het plangebied bij elkaar 

passen. 

 

4.2.2 Bodem in relatie tot het plangebied 

Om vast te stellen of er bezwaren bestaan tegen de voorgenomen 

herontwikkeling van het terrein is door milieuadviesbureau Van der Poel B.V. 

een bodemonderzoek uitgevoerd2. 

De rapportage van het onderzoek is opgenomen als bijlage 2 van deze 

ruimtelijke onderbouwing. Hieronder zijn de belangrijkste resultaten en 

conclusies weergegeven. 

 

Resultaten en conclusie verkennend bodemonderzoek 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond en het grondwater 

overschrijdingen van de wettelijke achtergrond- en streefwaarden zijn 

aangetoond. De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is 

daarmee verworpen. 

De geconstateerde overschrijdingen zijn echter gering. 

Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie 

tot de bestemming wonen van het terrein, wordt in het onderzoek 

geconcludeerd dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het 

milieu op basis van de aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit, niet te 

verwachten zijn. De resultaten van het onderzoek vormen dan ook geen 

aanleiding tot nader onderzoek. 

Er zijn geen milieuhygiënische belemmering in relatie tot de voorgenomen 

bestemming van het terrein. 

 

Toepassing van eventueel vrijkomende grond op het terrein zelf wordt 

milieuhygiënisch verantwoord geacht. 

 

4.2.3 Conclusie 

De bodem is geschikt om voor de beoogde nieuwbouw. Er is geen nader 

onderzoek nodig. Het aspect bodem staat niet in de weg aan de beoogde 

woningbouwontwikkeling.  

 

4.3 Bedrijvigheid en milieuzonering (omgevingsanalyse) 

4.3.1 Beleid en regelgeving 

Om tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijven op milieuhygiënische 

aspecten te komen wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. De 

 
2 Van der Poel B.V., “Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van: Rozelaar ong. te 

Odijk”, 8 augustus 2019 
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milieuzonering zorgt voor voldoende afstand tussen milieubelastende 

activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) in 

ruimtelijke plannen. Hiertoe zijn bedrijven voorzien van een zone waar 

mogelijke nadelige effecten zijn voor woningen. Vanuit het oogpunt van een 

goede ruimtelijke ordening is het voorkomen van voorzienbare hinder door 

milieubelastende activiteiten van belang. Daarnaast mogen bedrijven niet 

worden beperkt in hun mogelijkheden. 

 

Om mogelijke hinder van bedrijven voor bewoners te voorkomen wordt de 

daarvoor algemeen aanvaarde VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ 

(2009) gebruikt. In deze uitgave is de potentiële milieubelasting voor een hele 

reeks van bedrijven bepaald aan de hand van een aantal milieuaspecten, 

zoals geur, stof, geluid en gevaar. De milieubelasting is voor die aspecten 

vertaald in richtlijnen voor aan te houden afstanden tussen milieubelastende 

en milieugevoelige functies. Het milieuaspect met de grootste afstand is 

maatgevend en bepaalt in welke milieucategorie een bedrijfstype wordt 

ingedeeld. De milieucategorieën variëren van heel licht (categorie 1) tot heel 

zwaar (categorie 6). 

De richtafstanden kunnen als basis worden gehanteerd, maar zijn indicatief. 

Bovendien zijn deze afstanden alleen van toepassing op nieuwe situaties en 

niet op bestaande situaties. Het milieuaspect met de grootste afstand is 

maatgevend en bepaalt in welke milieucategorie een bedrijfstype wordt 

ingedeeld. 

 

4.3.2 Milieuzonering in relatie tot het plangebied 

Met het voorliggende (bouw)plan wordt een nieuw woongebouw met 12 

appartementen op een locatie locatie tussen de Zeisterweg, Rozelaar en de 

Korenbloem mogelijk gemaakt. De nieuwe woningen worden daarbij 

aangemerkt als een milieugevoelige functie.  

 

Invloed omgeving op het projectgebied 

Het projectgebied bevindt zich in een gebied waar hoofdzakelijk woningen 

aanwezig zijn. Noordelijk van het projectgebied is een kleinschalige 

kinderboerderij met dierenweide aanwezig. In het geldende bestemmingsplan 

‘Dorp Odijk 2012’ hebben deze gronden de bestemming ‘Recreatie’, 

gecombineerd met de aanduiding ‘kinderboerderij’. De toegestane functies 

binnen deze bestemming vallen daarmee onder maximaal categorie 2 uit de 

genoemde VNG-uitgave (SBI-code 91041). De bijbehorende richtafstand op 

grond van het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ bedraagt 30 meter vanwege 

het aspect geur en geluid. 

 

Het beoogde (bouw)plan ligt op ca. 6 meter ten zuiden van de dierenweide en 

ca. 20 meter van de bestaande gebouwen (in de vorm van hokken, 

schuilhutten en ten behoeve van opslag). Het bijbehorende bouwvlak ligt op 

ruim 11 meter. Hoewel het bouwplan daarmee binnen de genoemde 

richtafstand valt, wordt er ten opzichte van de huidige planologische situatie 

niet op een kortere afstand van de kinderboerderij gebouwd. Immers, de 

gronden in het projectgebied hebben al een woonbestemming en zijn reeds 

voorzien van een bouwvlak. Daarmee wijzigt de situatie niet.  

 

Invloed projectgebied op de omgeving 
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Binnen het projectgebied wordt een nieuw woongebouw met 12 

appartementen opgericht. Een woonfunctie betreft geen milieubelastende 

functie voor de omgeving. Met andere woorden, de woningen zelf hebben 

geen richtafstand waarmee rekening gehouden hoeft te worden.  

 

4.3.3 Conclusie 

Het nieuwe woongebouw binnen het projectgebied is bezien vanuit het aspect 

‘milieuzonering’ uitvoerbaar.  

 

4.4 Luchtkwaliteit 

4.4.1 Beleid en regelgeving 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 

2: Luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer (bekend onder de naam 'Wet 

luchtkwaliteit', Wlk). Dit wettelijke stelsel is van kracht sinds november 2007. 

De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en 

stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de 

ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor 

stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van 

belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 2 

weergegeven en gelden voor de buitenlucht. 

 
Aspecten van de regelgeving op grond van de Wlk worden in afzonderlijke 

uitvoeringsregelingen uitgewerkt. De belangrijkste zijn: 

• Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), verder 

te noemen Besluit NIBM; 

• Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), verder 

te noemen Regeling NIBM; 

• Besluit gevoelige bestemmingen. 

 

 

Besluit NIBM 

Het Besluit NIBM legt vast wanneer een project met ruimtelijke gevolgen niet 

in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. 

Hiervan is sprake als aannemelijk is dat het project een toename van de 

concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens is gedefinieerd als 

3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van PM10 of NO2. 

Deze grenswaarde is gesteld op 40 µg/m3. Dit komt overeen met 1,2 

microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. De 3 %-grens is van toepassing sinds 

1 augustus 2009 toen het Nationaal Samenwerkingprogramma Lucht in 

werking trad. 

 

Stof Type norm Van kracht 
vanaf 

Concentratie 

( g/m
3

) 

Max. overschr. 
per jaar 

Stofdioxide (NO2) Jaargemiddelde 2015 40  

Uurgemiddelde 2015 200 18 

Fijn stof (PM10) Jaargemiddelde 2011 40  

24-uursgemiddelde 2011 50 35 

Fijn stof (PM2,5) Jaargemiddelde 2015 25  

Tabel 2 - Grenswaarden stikstofdioxide en fijn stof 
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Overigens geldt vanaf 1 januari 2015 dat het bevoegd gezag de luchtkwaliteit 

ook moet toetsen aan zwevende deeltjes in de atmosfeer, waarvan de 

omvang (aerodynamische diameter) kleiner is dan 2,5 micrometer. Deze 

worden aangeduid met PM2,5. PM2,5 is in dit kader een deeltje uit de fractie 

PM10. De grenswaarde voor PM2,5 is gesteld op 25 µg/m3. 

 
Regeling NIBM 

In de Regeling NIBM is de 3%-bijdrage doorvertaald naar getalsmatige 

grenzen van diverse functies, onder andere voor kantoren en woningen. Zo is 

aangegeven dat bij 1.500 woningen of 100.000 m2 kantooroppervlak de 3%- 

grens wordt overschreden en er luchtkwaliteitberekeningen dan wel - 

onderzoek nodig is. 

 

Besluit gevoelige bestemmingen 

In het verlengde van een goede ruimtelijke ordening, gebaseerd op de Wet 

milieubeheer, is het Besluit gevoelige bestemmingen van kracht. Dit besluit is 

gericht op functies voor gevoelige groepen voor langdurig verblijf. Hierbij kan 

worden gedacht aan zorginstellingen, kinderopvang, scholen en 

bejaardentehuizen. Deze functies mogen niet worden gerealiseerd in gebieden 

met overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden ten gevolge van 

provinciale wegen en rijkswegen. 
 

Goede ruimtelijke ordening 

Naast hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer is ook het beginsel van een goede 

ruimtelijke ordening van toepassing. De formele definitie van het beginsel van 

een goede ruimtelijke ordening is: "het coördineren van de verschillende 

belangen tot een harmonisch geheel dat een grotere waarde 

vertegenwoordigd dan het dienen van de belangen afzonderlijk". Een goede 

luchtkwaliteit is een van de belangen, ofwel de luchtkwaliteit dient geschikt te 

zijn voor de beoogde functie. Daarom is het wenselijk om inzicht te hebben in 

de luchtkwaliteitssituatie. 
 

4.4.2 Luchtkwaliteit in relatie tot het plangebied 

In het projectgebied worden in totaal 12 woningen gerealiseerd. Hiermee is 

het plan aan te merken als een project dat binnen de getalsmatige grenzen 

uit de ‘Regeling NIBM’ valt en daarmee ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt 

aan de luchtkwaliteit. 

Ook is het Besluit gevoelige bestemmingen voor het plan niet van toepassing, 

omdat woningen in dit besluit niet worden aangemerkt als gevoelige 

bestemming. 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is volledigheidshalve ook 

nader inzicht gegeven in de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied. 

Daarbij is gebruik gemaakt van de door de Omgevingsdienst Utrecht 

opgestelde luchtkwaliteitskaarten (zie bijgaande figuur 15). Hieruit blijkt dat 

ruimschoots aan de wettelijke normering wordt voldaan. 

Voor fijn stof (PM2,5) ligt de jaargemiddelde achtergrondconcentratie tussen 12 

en 12,5 μg/m³, zodat ook de grenswaarde voor PM2,5 niet wordt 

overschreden.  
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4.4.3 Conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat er geen belemmeringen zijn vanuit het 

aspect luchtkwaliteit voor het onderhavige (bouw)plan.  

 

4.5 Externe veiligheid  

4.5.1 Beleid en regelgeving 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen 

van risico's op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en 

tijdens het transport ervan. Op basis van de criteria zoals onder andere 

gesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) worden bedrijven 

en activiteiten geselecteerd die een risico op zware ongevallen met zich mee 

(kunnen) brengen. Daarbij gaat het vooral om de grote chemische bedrijven, 

maar ook om kleinere bedrijven als LPG-tankstations en opslagen van 

bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn (hoofd)transportassen voor gevaarlijke 

stoffen, zoals buisleidingen, spoor-, auto-, en waterwegen, ook als potentiële 

gevarenbron aangemerkt. 

 

Het externe veiligheidsbeleid heeft tot doel zowel individuele burgers als 

groepen burgers een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een 

ongeval met gevaarlijke stoffen. Om dit doel te bereiken zijn gemeenten en 

provincies verplicht om bij besluitvorming in het kader van de Wet 

milieubeheer en de Wet op de ruimtelijke ordening de invloed van een 

    
Figuur 15 – Uitsnede luchtkwaliteitskaart (peiljaar 2018) voor wat betreft de concentratie 
NO2 (links) en concentratie PM10 (rechts), ter hoogte van het plangebied (bron: 

Omgevingsdienst regio Utrecht, maart 2019) 
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risicobron op zijn omgeving te beoordelen. Daartoe wordt binnen het 

werkveld van de externe veiligheid veelal het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico gehanteerd. 

 

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat een persoon die zich gedurende 

een jaar onafgebroken onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt 

als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit risico wordt per bedrijf 

en transportas vastgelegd in contouren. Er geldt een contour waarbinnen deze 

kans meer dan 1x10-6 (één op de miljoen) bedraagt. 

 Het groepsrisico (GR) is een berekening van de kans dat een groep personen 

binnen een bepaald gebied overlijdt tengevolge van een ongeval met 

gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft hierbij de indicatie van een 

aanvaardbaar groepsrisico. Indien een ontwikkeling is gepland in de nabijheid 

van een risicobron geldt een verantwoordingsplicht voor het toelaten van 

gevoelige functies. 

 

Wettelijk kader 

Het wettelijke kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (BEVI) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid 

inrichtingen (REVI).  

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is het wettelijke kader vastgelegd in 

het ‘Besluit externe veiligheid transportroutes’ (Bevt), met als uitvloeisel het 

zogeheten Basisnet, voor de beoordeling van de risico’s vanwege transport 

van gevaarlijke stoffen. Laatste is per 1 april 2015 van kracht geworden.  

Het beleid voor ondergrondse buisleidingen is vastgelegd in het Besluit 

Externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 

Bij de beoordeling van de externe veiligheidssituatie zijn, zoals hiervoor 

genoemd, twee begrippen van belang: 

- Het plaatsgebonden risico (PR) richt zich als maat voor het risico vanwege 

activiteiten met gevaarlijke stoffen vooral op de basisveiligheid voor 

personen in de omgeving van die activiteiten. 

Aan het PR is een wettelijke grenswaarde verbonden die niet mag worden 

overschreden. Het PR wordt “vertaald” als een risicocontour rondom een 

risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare objecten (bijv. woningen) 

mogen liggen. 

- Het groepsrisico (GR) is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting 

als gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Rondom een 

risicobron wordt een invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen grenzen 

worden gesteld aan het maximaal aanvaardbare aantal personen, de z.g. 

oriënterende waarde (OW). Dit is een richtwaarde, waarvan het bevoegd 

gezag, mits afdoende gemotiveerd, kan afwijken.  

 

Beleidskader elektromagnetische straling 

Voor hoogspanningslijnen is het beleidskader beschreven in het ‘Advies met 

betrekking tot hoogspanningslijnen’ (Min. VROM d.d. 5 oktober 2005). Hierin 

adviseert de Staatssecretaris van VROM het in acht nemen van een 

veiligheidszone, waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 

0,4 microtesla. 

 

Zendmasten 
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Voor zendmasten (omroep/GSM/UMTS) zijn in de EU-publicatie 1999/519/EG 

blootstellingslimieten aanbevolen voor personen die permanent in de 

nabijheid van zendmasten verblijven. Nederland heeft deze aanbeveling 

overgenomen en opgenomen in de Telecommunicatiewet. 

 

4.5.2 Externe veiligheid in relatie tot het plangebied 

De Omgevingsdienst regio Utrecht (voorheen Milieudienst Zuidoost-Utrecht) 

heeft in het kader van het bestemmingsplan ‘Dorp Odijk 2012’ een analyse 

gemaakt van de externe veiligheid voor het dorp Odijk. In figuur 16 is dit 

inzichtelijk gemaakt. 

 

 
 

Daaruit blijkt dat er geen stationaire bronnen (risicovolle inrichtingen) en 

bronnen vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en 

ondergrondse buisleidingen in en nabij het plangebied aan de Rozelaar liggen. 

Ditzelfde geldt voor hoogspanningsleidingen en zendmasten. 

Bovendien leert het raadplegen van de meest recente landelijke risicokaart 

(www.risicokaart.nl) dat er naderhand geen wijzigingen hebben 

plaatsgevonden die van invloed zijn op het projectgebied. 

 

 
Figuur 16 – Risicokaart dorp Odijk, in relatie tot het plangebied (in rood)  
(bron: Bestemmingsplan ‘Dorp Odijk 2012’, vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juli 
2014) 

http://www.risicokaart.nl/
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4.5.3 Conclusie 

Het aspect externe veiligheid staat niet in de weg aan de voorgenomen bouw 

van de 12 sociale huurappartementen binnen het projectgebied.  

 

4.6 Water  

4.6.1 Waterbeheer en watertoets 

Het is sinds 2003 verplicht om bij ruimtelijke plannen en besluiten een 

beschrijving op te nemen van de wijze waarop rekening is gehouden met de 

gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. De watertoets is een proces 

waarbij de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in 

een zo vroeg mogelijk stadium afspraken maken over de toepassing en 

uitvoering van het waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid. Het 

waterschap is het eerste aanspreekpunt in het watertoets proces, waarbij het 

waterschap rekening houdt met het provinciale grondwaterbeleid. 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening is de 'watertoets' wettelijk verankerd. Deze 

heeft tot doel om ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen aan het vigerende 

waterbeleid en de wateraspecten volwaardig mee te laten wegen bij de 

besluitvorming omtrent een goede ruimtelijke ordening. Dit proces komt in 

samenwerking tussen de gemeente en waterbeheerder tot stand. 

In de gemeente Bunnik wordt het waterbeheer gevoerd door het waterschap 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). 

 

4.6.2 Beleidskader 

Eind jaren negentig vond er een omslag plaats in denken en beleid over de 

omgang met water. In plaats van voort te borduren op het vertrouwde 

denken in waterbeheersing door technische ingrepen gericht op het veilig en 

snel afvoeren van water, kwam de nadruk te liggen op het aansluiten op de 

natuurlijke potenties van het landschap en het watersysteem. Bij dit nieuwe 

waterdenken staat duurzaamheid voorop. Daarmee wordt bedoeld dat er zo 

min mogelijk inspanningen van buitenaf nodig zijn om het watersysteem in 

stand te houden en overlast te voorkomen. In de praktijk betekent dit dat 

natuurlijke processen zoals infiltratie en kwel, het zelfreinigende vermogen 

van waterlopen etc. worden hersteld. Externe negatieve effecten, zoals 

toename van verharding en riooloverstortingen met afvalwater, worden 

voorkomen of gecompenseerd. 

 

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren dan ook 

beleidsnota's verschenen aangaande de waterhuishouding, allen met als doel 

een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze paragraaf geeft 

een overzicht van de relevante nota's.  

 

 

Europa: 

• Kaderrichtlijn Water (KRW). 

 

Nationaal: 

• Nationaal Waterplan (NW); 

• Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21); 

• Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW); 

• Deltaprogramma; 
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• Waterwet. 

 

Provinciaal 

• Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie; 

• Provinciale Ruimtelijke Verordening. 

 

Regionaal / HDSR 

• Waterbeheerplan Waterkoers 2016-2021’; 

• Legger oppervlaktewateren. 

• Keur en handboek watertoets. 

 

Lokaal 

• Waterplan Bunnik: visie voor 2025, beleidslijnen en maatregelen. 

 

Op alle bestuursniveaus worden dezelfde basisprincipes gehanteerd over hoe 

om te gaan met water, te weten: 

- Vasthouden - bergen - afvoeren (waterkwantiteit); 

- Schoon houden - scheiden - zuiveren(waterkwaliteit); 

- Waarborg tegen overstroming - overstromingsrobuust bouwen(veiligheid) 

 

Uitgangspunt is dat het water zoveel mogelijk binnen een projectgebied wordt 

vastgehouden en dat relatief schoonwater ook relatief schoon blijft. Daarbij 

geldt dat het regenwater, dat op verharde oppervlaktes valt en schoon 

genoeg is (zoals van gevels en daken), zoveel mogelijk wordt vastgehouden 

of wordt geïnfiltreerd. 

 

4.6.3 Water in relatie tot het plangebied 

Huidig watersysteem  

Bebouwing en verharding  

Het projectgebied heeft een oppervlakte van circa 1000 m2. Vanwege de 

huidige functie als dierenweide is het gebied nagenoeg geheel onverhard.  

 

Oppervlaktewater en waterkeringen 

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Er zijn ook geen 

waterkeringen of kunstwerken ten behoeve van de waterhuishouding (zoals 

gemalen, stuwen of sluizen) in het plangebied of in directe nabijheid daarvan 

aanwezig. 

 

Grondwaterbescherming 

Het plangebied maakt geen deel uit van een waterwingebied, 

grondwaterbeschermingsgebied, danwel 100-jaarsaandachtgebied voor de 

bescherming van drinkwater.  

 

 

Bodem en geohydrologie 

Uit informatie van het uitgevoerd bodemonderzoek (zie paragraaf 4.2) blijkt 

dat de bodem binnen het projectgebied vanaf het maaiveld tot circa 1,5 m-mv 

voornamelijk uit zandige klein (klei, sterk zandig) bestaat. Daaronder (het 

zogenaamde 1e watervoerend pakket) is een menging van zand, matig fijn, 

zwak siltig aanwezig. Ten tijde van de grondboringen is de grondwaterstand 

vastgesteld rond 2,35 m-mv.  
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Op grond van het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Regio 

Utrecht blijkt verder dat het gebied niet in een kwelgebied ligt en de locatie 

deel uitmaakt van een zone waar tot 0,5 mm/dag infiltratie plaatsvindt. 

 

Riolering 

Het projectgebied is momenteel niet aangesloten op een rioleringsstelsel. 

 

Toekomstig watersysteem 

 

Waterberging en compensatie 

De voorgenomen ontwikkelingen mogen geen wateroverlast op andere tijden 

of plaatsen veroorzaken. Uitgangspunt is daarom dat het plan "waterneutraal" 

wordt ontwikkeld.  

Als gevolg van de beoogde nieuwbouw aan de Rozelaar neemt de verharding 

in het gebied toe.  Zoals reeds aangegeven is het terrein in totaal ca. 1.000 

m2 groot. Op grond van de plannen die momenteel voorliggen zal ca. 85% 

van het plangebied worden verhard. Daarvan wordt in totaal ca. 500 m2 

verhard ten behoeve van het nieuwe woongebouw en ca. 350 m2 als gevolg 

van de ontsluiting van het terrein en bijbehorende parkeervoorzieningen.   

Met andere woorden, de totale toename aan verharding bedraagt in het 

plangebied circa 850 m². Het overige deel van het plangebied, aan de noord- 

en oostzijde van het nieuwe woongebouw wordt ingericht als ‘groen’. 

Het HDSR adviseert bij een toename van het verharde oppervlak tussen 500 

m² en 10.000 m2 een infiltratiestysteem aan te leggen met 45 mm berging 

per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Omdat het verhard oppervlak met ca. 

850 m2 toeneemt, dient de infiltratievoorziening in dit kader 38,25 m3 (850 x 

0,045) te bevatten. In dit kader wordt ten noordoosten van het projectgebied, 

en als onderdeel van de verplaatsing van de dierenweide naar het ‘Pad van 

Dalenoord’, binnen de groenzone aldaar een wadi aangelegd. De 

(voorbereidende)werkzaamheden hiervoor zijn momenteel in gang gezet.  

Naar verwachting kan deze wadi ca. 100mm (hemel)water bergen, waarmee 

ruimschoots aan de bergingsopgave wordt voldaan. 

 

Riolering 

In de nieuwe situatie zal een rioleringssysteem worden aangelegd waarbij het 

regenwater en het afvalwater gescheiden worden afgevoerd.  

Het vuile afvalwater vanuit het nieuwe woongebouw zal afgevoerd worden via 

een nieuw aan te leggen riolering (DWA). Aangesloten wordt op de het 

gemeentelijke rioleringssysteem. Via dit rioleringssysteem zal het afvalwater 

vervolgens worden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.  

Het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem, gebruikmakend van de reeds 

genoemde wadi. 

 

 

Waterkwaliteit  

Om mee te gaan in de reductie van de emissie van diffuse bronnen zijn 

watervriendelijke (bouw) materialen het uitgangspunt. Bij het schoon houden 

van hemelwater is het daarbij van belang dat uitlogende materialen als zink, 

lood, koper en Bitumen zonder KOMO-keurmerk niet worden toegepast, daar 

waar deze materialen in contact komen met het hemelwater, zoals dak, 

dakgoot en regenpijpen. 
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Watertoets 

Overleg het plan heeft in oktober 2018 overleg met het HDSR 

plaatsgevonden, onder meer over de aanleg van de wadi en de benodigde 

bergingsopgave.  

 

4.6.4 Conclusie  

Vanuit het aspect water zijn vanwege de ligging, aard en relatief kleinschalige 

omvang van het project geen belemmeringen te verwachten voor het plan. 

 

4.7 Ecologie 

4.7.1 Beleid en regelgeving  

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is het noodzakelijk te onderzoeken of 

en zo ja, in hoeverre de plannen ten koste gaan van de (aanwezige) flora en 

fauna. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de ‘toets in het kader van 

gebiedsbescherming’ en de ‘toets in het kader van soortenbescherming’. 

 

Gebiedsbescherming  

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. 

De Wnb richt zich op de bescherming van Natura 2000-gebieden 

(Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden). Activiteiten en ontwikkelingen die 

kunnen leiden tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 

2000-gebieden zijn in beginsel niet toegestaan, tenzij hiervoor een 

vergunning op grond van de Wnb is verkregen. 
 

Naast de bescherming op grond van de Wnb kunnen waardevolle gebieden 

ook beleidsmatig beschermd zijn doordat zij behoren tot het Nationaal 

Natuurnetwerk (NNN, voorheen EHS genoemd). Het Natuurnetwerk is een 

Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. 

De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling 

van dit natuurnetwerk. Uitgangspunt van het beleid is dat plannen, 

handelingen en projecten in het NNN niet toegestaan zijn indien zij de 

wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN significant aantasten. 

 

Soortenbescherming 

De soortenbescherming is eveneens geregeld in de Wnb.  Het doel van de 

Wnb is het instandhouden en beschermen van in het wild voorkomende 

planten- en diersoorten. De Wnb kent zowel een zorgplicht als 

verbodsbepalingen. De zorgplicht geldt te allen tijde voor alle in het wild 

levende dieren en planten en hun leefomgeving. De verbodsbepalingen zijn 

gebaseerd op het ‘nee, tenzij’-principe. Alle schadelijke handelingen ten 

aanzien van beschermde planten- en diersoorten zijn in principe verboden, 

maar er kunnen vrijstellingen en ontheffingen (door het bevoegd gezag) 

worden verleend van de verbodsbepalingen.  

 

De Wnb kent een apart beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten (alle 

vogels), Habitatrichtlijnsoorten en nationaal beschermde soorten. Voor Vogel- 

en Habitatrichtlijnsoorten geldt een strikte bescherming. Voor de nationaal 

beschermde soorten hebben provincies de bevoegdheid om in het kader van 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden een vrijstelling te verlenen 

van de verbodsbepalingen. Dit moet worden geregeld in een provinciale 

verordening. 
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Bij nieuwe ontwikkelingen moet worden nagegaan, c.q. onderbouwd worden, 

of zich in het betreffende gebied beschermde soorten bevinden. 

 

4.7.2 Ecologie in relatie tot het plangebied 

Om te beoordelen wat de effecten zijn van het plan (de beoogde nieuwbouw 

van een appartementencomplex en bijbehorende herinrichting van het 

terrein) op de natuur, is door ecologisch adviesbureau EcoTierra een 

natuurtoets3 uitgevoerd, gebaseerd op een bronnenonderzoek en een 

veldbezoek. Dit veldbezoek heeft op 16 juli 2019 plaatsgevonden.  

Het rapport is integraal als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing 

opgenomen. De belangrijkste conclusies worden hieronder weergegeven.  

 

Beschermde gebieden 

Het projectgebied ligt buiten de begrenzing van het NNN. De provincie 

hanteert geen externe werking als het gaat om NNN. Verdere toetsing aan het 

NNN wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 

Het plangebied ligt niet binnen een straal van 3 kilometer van een 

Natura2000-gebied. De afstand tot het meest nabijgelegen Natura2000-

gebied is dermate groot dat negatieve effecten op de aangewezen soorten die 

voor die gebieden zijn aangewezen zijn uitgesloten.  

Er worden in het kader van de voorgenomen activiteiten drie bomen gekapt. 

Het onderdeel ‘houtopstanden’ van de Wnb is in onderhavige situatie echter 

niet van toepassing. 

 

Soortgroepen 

Flora  

Er zijn geen beschermde wilde soorten aangetroffen.  

 

Vogels  

Er zijn geen jaarrond beschermde nesten aanwezig. Het plangebied betreft 

geen significant foerageergebied. Wel dient er rekening te worden gehouden 

met broedende vogels in de omgeving. 

De bouwwerkzaamheden dienen buiten het broedseizoen plaats te vinden of 

aan te vangen voor de start van het broedseizoen. Als richtlijn voor het 

broedseizoen kan begin maart tot en met augustus worden aangehouden, 

afhankelijk van soort en weersomstandigheden. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Vaste verblijfplaatsen of exemplaren van Habitatrichtlijnsoorten of van niet-

vrijgestelde nationaal beschermde soorten zijn niet aangetroffen. Door de 

provincie vrijgestelde soorten kunnen voorkomen. 

 

Vleermuizen 

Er zijn geen vaste verblijf- en/of voortplantingsplaatsen te verwachten binnen 

het plangebied. Tevens betreft het plangebied geen essentieel 

foerageergebied en zullen er door de ingreep geen essentiële vliegroutes 

verloren gaan. 

 

Amfibieën, reptielen en vissen 

 
3 EcoTierra – ecologisch adviesbureau, “Quickscan flora en fauna Dierenweide aan de 

Rozelaar te Odijk”, 17 juli 2019 
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Vaste verblijfplaatsen of exemplaren van Habitatrichtlijnsoorten of van niet-

vrijgestelde nationaal beschermde soorten zijn niet aangetroffen. Door de 

provincie vrijgestelde amfibiesoorten kunnen nabij voorkomen. 

 

Ongewervelden / overige soorten 

Vaste verblijfplaatsen of exemplaren van Habitatrichtlijnsoorten of van 

nationaal beschermde soorten zijn niet aangetroffen. 

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en bijbehorende bevindingen kan 

geconcludeerd worden dat er in de onderzochte situatie geen procedurele 

gevolgen zijn te verwachten zijn ten gevolge van de voorgenomen ingrepen.  

• Nader onderzoek naar soorten is niet noodzakelijk; 

• Een ontheffing in het kader van de Wnb (soorten) is niet noodzakelijk; 

• Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling 

als het ruimtelijke ingrepen betreft; 

• Wel blijft de zorgplicht altijd van toepassing. 

 

4.7.3 Conclusie 

Op grond van de uitgevoerde quickscan wordt geconcludeerd dat er geen 

belemmeringen zijn voor de uitvoering van het plan, bezien vanuit het aspect 

ecologie.  

 

4.8 Archeologie 

4.8.1 Beleid en regelgeving 

Als gevolg van het Verdrag van Malta (Valetta) zijn overheden verplicht om in 

het ruimtelijke beleid zorgvuldig om te gaan met het archeologische erfgoed. 

Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar een reële 

verwachting bestaat dat er archeologische waarden aanwezig zijn dient, 

voordat er bodemingrepen plaatsvinden, een archeologisch onderzoek uit te 

worden gevoerd. 

 

De zorgplicht voor het archeologisch erfgoed was tot voor kort vastgelegd in 

de Monumentenwet uit 1988, inclusief de wijzigingen op gronde van de Wet 

op de Archeologische MonumentenZorg (Wamz) uit 2007. Met deze 

wijzigingswet zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Valetta in de 

Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. 

Per 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden waarmee de 

Monumentenwet 1988 is vervallen. Een deel van de wet is op deze datum 

overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de 

besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, 

wanneer deze (naar verwachting) in 2021 in werking treedt. 

Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet, is in het 

overgangsrecht van de Erfgoedwet bepaald dat de regels met betrekking tot 

archeologie uit de Monumentenwet 1988 ongewijzigd van toepassing blijven 

zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.  

Belangrijke uitgangspunten uit de Monumentenwet 1988, zoals de 

bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem en het inpassen van 

archeologisch erfgoed in de ruimtelijke ordening en de financiering van 

onderzoek (‘de verstoorder betaalt’), blijven dus onverminderd van kracht.  
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Gemeentelijk beleid 

Het rapport ‘Archeologische beleidskaart voor het buitengebied van Bunnik en 

de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven’ (op 13 oktober 2011 vastgesteld door 

de gemeenteraad van Bunnik) vormt de basis voor de bescherming van de 

archeologische waarden in ruimtelijke plannen. Op basis van de 

archeologische beleidskaart zijn vijf categorieën te onderscheiden, elk met 

een ‘eigen’ beschermingsregime. 

 

1. Wettelijk beschermde archeologische monumenten 

Deze terreinen zijn op basis van de Monumentenwet 1988 aangewezen als 

beschermd archeologisch monument, of staan op de voorlopige lijst. Het 

beschermingsregime van deze monumenten staat los van het 

bestemmingsplan, en zal dus geen doorvertaling krijgen in de regels en op 

de verbeelding (plankaart).  

 

2. Gebied of terrein van “archeologische waarde” 

Voor bodemingrepen boven de 100 m2 en dieper dan 0,5 m –mv moet 

vooraf een zogenaamde ‘Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’ worden 

aangevraagd (de voormalige aanlegvergunning).  

 

3. Gebied of terrein met van “hoge archeologische verwachting” 

Er geldt een vergunningplicht voor bodemingrepen boven de 500 m2
 en 

dieper dan 0,5 m –mv. 

 

4. Gebied of terrein met “gematigde archeologische verwachting”  

Er geldt een vergunningplicht voor bodemingrepen boven de 5.000 m2
 en 

dieper dan 1 m –mv. 

 

5. Gebied zonder of terrein met “lage archeologische verwachting” 

Een nadere beschermingsregeling is niet nodig.  

 

4.8.2 Archeologie in relatie tot het plangebied 

In figuur 19 is een uitsnede opgenomen van de archeologische beleidskaart 

voor het plangebied. Hieruit blijkt dat het plangebied is aangewezen als een 

gebied van “gematigde archeologische verwachting”. Het bovengenoemde 

archeologisch beschermingsregime is middels de dubbelbestemming ‘Waarde-

Archoelogie-4’ in het geldende bestemmingsplan ‘Kern Odijk 2012’ 

vastgelegd. 
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Omdat het projectgebied in totaal een oppervlakte heeft van ca. 1.000 m2, en 

daarmee sowieso kleiner is dan de genoemde oppervlaktegrens van 5.000 m² 

behorend bij het genoemde archeologisch beschermingsregime, is het vooraf 

uitvoeren van een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. 

 

Desalniettemin kan nooit helemaal worden uitgesloten dat bij uitvoering van 

de werkzaamheden archeologische vondsten worden gedaan. Dergelijke 

(toevals)vondsten moeten op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet bij de 

bevoegde overheid (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, c.q. gemeente 

Bunnik) worden gemeld. 

 

4.8.3 Conclusie 

Gelet op het vorenstaande vormt het aspect archeologie geen belemmering 

voor de beoogde ontwikkeling.  

 

4.9 Cultuurhistorie 

4.9.1 Algemeen 

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er, onder meer bij het opstellen van 

ruimtelijke plannen, een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die 

effect hebben op de kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de 

cultuurhistorie. Door wijziging per 1 januari 2012 van het Besluit ruimtelijke 

 
Figuur 17 – Archeologische (verwachtings)waarde Odijk in en nabij het projectgebied 
(bron: Archeologische beleidskaart voor het buitengebied van Bunnik en de kernen Bunnik, 
Odijk en Werkhoven (oktober, 2011) 



  

46 
Gemeente Bunnik              NL.IMRO.0312.ovODKrozelaarong-on01 

RO Omgevingsvergunning Rozelaar Odijk    

mRO b.v./ 75.33 / v2 / 19 maart 2020 

ordening (art. 3.1.6) dienen cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk te 

worden meegewogen bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen. Hierdoor 

wordt de bescherming van cultuurhistorische waarden niet meer alleen 

geregeld via de Erfgoedwetgeving, maar ook via het proces van de ruimtelijke 

ordening.  

 

Naast rijks- en gemeentelijke monumenten kunnen ook de waarde van 

elementen, niet zijnde monumenten, meegewogen worden, zoals structuren, 

objecten en patronen die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van 

onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of 

ontwikkeling. 

 

4.9.2 Cultuurhistorie in relatie tot het plangebied 

Het plangebied heeft geen status als beschermd stads- of dorpsgezicht. Ook 

zijn in of nabij het plangebied geen monumenten gelegen. 

 

4.9.3 Conclusie 

Het aspect ‘cultuurhistorie’ staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 

 

4.10 Kabels en leidingen 

Voor planologisch relevante kabels en leidingen gelden verschillende 

beschermings- en veiligheidsafstanden waar bij de bestemmingslegging van 

onder andere nieuwe functies rekening mee moet worden gehouden.  

Binnen het projectgebied voor de woningbouwontwikkeling zijn geen 

planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig. Ook in de nabijheid van 

het projectgebied zijn geen leidingen met gevaarlijke stoffen aanwezig (zie 

hiervoor ook paragraaf 4.5 van deze plantoelichting). Kabels en leidingen 

vormen derhalve geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 

 

4.11 Duurzaamheid 

4.11.1  Algemeen 

Het meenemen van duurzaamheid in nieuwbouwprojecten wordt door steeds 

meer partijen belangrijk gevonden. Het integreren van duurzaamheid in 

nieuwbouwprojecten biedt kansen in iedere fase van een project. Zo kan met 

een slimme ruimtelijke planning het energieverbruik van gebouwen terug 

gedrongen worden, bijvoorbeeld door zongericht verkavelen. In het ontwerp 

van een gebouw kan bijvoorbeeld door de juiste materiaalkeuze de impact op 

milieu verlaagd worden, door bijvoorbeeld het vermijden van uitlogende 

materialen als zink of door het gebruik van gerecyclede materialen. Het 

gebruik van natuurvriendelijke materialen binnenshuis kan het binnenklimaat 

verbeteren. Dit resulteert in een gezonde en toekomst bestendige 

leefomgeving, met ander andere een hogere kwaliteit en comfort, alsook 

lagere vaste (energie)lasten. 

 

4.11.2  Wetgeving en beleid 

Nationale wetgeving 

Het nationaal duurzaamheidbeleid voor nieuwbouwprojecten richt zich 

voornamelijk op zuinig gebruik van fossiele energie en de inzet van 

hernieuwbare energiebronnen. Hiermee kan de CO2-uitstoot en daarmee 
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klimaatverandering beperkt worden. In dit kader zijn er in het Bouwbesluit 

eisen gesteld aan nieuwe gebouwen, zoals:  

• Minimale isolatiewaarden (Rc) voor dichte uitwendige scheidings-

constructies, per onderdeel van de schil - 4,5 voor gevel, 6 voor het dak 

en 3,5 voor de vloer. 

• Een gemiddelde U-waarde van 1,65 voor ramen (glas en kozijn) en 

deuren, maximaal 2,2. 

• Een maximale EPC waarde afhankelijk van het type gebouw. De EPC 

(energieprestatie coëfficiënt) dient berekent te worden middels de EPG 

methodiek. Voor de woonfunctie geldt een eis van 0,4. 

• Een Milieuprestatie Gebouw (MPG). Deze verplichting geldt voor alle 

woningen, woongebouwen en kantoorgebouwen met nevenfuncties groter 

dan 100 m2. 

 

Milieuprestatie Gebouw (MPG) 

Vanuit het Bouwbesluit geldt de verplichting om bij de aanvraag 

omgevingsvergunning bouwen een berekening aan te leveren van de 

Milieuprestatie van een gebouw. De verplichting geldt voor alle woningen, 

woongebouwen en kantoorgebouwen met nevenfuncties groter dan 100 m2.  

 

Provinciaal beleid 

Het provinciaal beleid voor dit aspect is vastgelegd in de Provinciaal 

Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. In dit beleid wordt ingegaan op 

ruimtelijke maatregelen inzake de klimaatverandering en anderzijds 

energiebesparing door het gebruik van duurzame energiebronnen te 

stimuleren.  

Het beleid is gericht op het stimuleren hiervan bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Ingezet wordt op het ruimtelijk mogelijk maken van opwekking en distributie 

van duurzame energie. 

 

Daarnaast geldt de provinciale ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. 

Hierbij gaat het om zowel CO2-reductie alsook het onafhankelijk zijn van de 

beperkt beschikbare fossiele brandstoffen. Bij gebiedsontwikkelingen wordt 

daarom gestreefd naar zelfvoorzienendheid voor energie. Om deze reden 

geldt bij verstedelijking, renovatie, herstructurering, transformatie en 

uitbreiding de voorwaarde dat omschreven wordt op welke wijze invulling 

wordt gegeven aan energiebesparing en de inzet van duurzame energie. 

 

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening behorende bij de structuurvisie is 

dan ook (in artikel 3.1 lid 3) als eis aan ruimtelijke plannen opgenomen dat 

binnen het stedelijk gebied de toelichting op het ruimtelijk plan een 

beschrijving bevat van de wijze waarop rekening is gehouden met 

energiebesparing en het toepassen van duurzame energiebronnen. Tot 

ruimtelijke plannen behoren onder meer bestemmingsplannen, 

beheersverordeningen, of afwijking hiervan via omgevingsvergunning (2.12 

eerste lid onderdeel a onder 3 Wabo).  

 

Gemeentelijk beleid 

Op 18 december 2014 heeft de Gemeenteraad van Bunnik het 

Duurzaamheidsprogramma Bunnik Duurzaam vastgesteld. Het programma is 

doelgericht, concreet, ontdaan van overbodige ‘ballast` en gaat uit van 

bestaande initiatieven op het gebied van duurzaamheid in de gemeente. 
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Daarbij gaat het niet om bindende beleidsregels maar om een 

actieprogramma dat ruimte biedt om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.  

 

In het duurzaamheidsprogramma zijn de volgende ambities en doelen 

opgenomen: 

1. minder CO2 uitstoot in eigen gemeentelijke organisatie: oppakken met 

eerste focus op inzicht in verbruik en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Opwekking van duurzame energie is alleen mogelijk zonder 

eigen investering.  

2. minder CO2 uitstoot op Bunniks grondgebied: focus op besparing bij 

bestaande woningvoorraad door aan te sluiten bij landelijke 

ontwikkelingen vanuit Energieakkoord. 

3. meer mensen in een duurzame leefomgeving: beperkte inzet want 

kwaliteit van leven nu in Bunniks is relatief goed. Focus meer op effecten 

van eigen handelen voor elders in de wereld, inzet op preventie.  

4. meer bedrijven zijn maatschappelijk verantwoord bezig: oppakken met 

focus op energiebesparing.  

5. inwoners en bedrijven zijn zich beter bewust van hun verbruik en de 

besparingsmogelijkheden. 

6. meer mensen kiezen voor duurzame vormen van mobiliteit. 

 

Operationele doelen (wat gehaald moet worden):  

• In 3 jaar gaat de uitstoot van de gemeentelijke organisatie omlaag met 

20% en is de ambtelijke organisatie zich bewust van haar rol en bijdrage 

aan het streven naar duurzame ontwikkeling. 

• De uitstoot van woningen is gedaald met 10% ten opzichte van 2012.  

• Het merendeel van de Bunnikse bedrijven is actief bezig met 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of energiebesparing.  

Het merendeel van de Bunnikers kent het Platform Duurzaam Bunnik. 

 

Bovendien kunnen initiatiefnemers kosteloos gebruik maken van het (digitale) 

instrument GPR Gebouw®. Het instrument GPR Gebouw helpt bij het meetbaar 

maken van de duurzaamheid op gebouwniveau.  

In het instrument wordt onderscheid gemaakt in de volgende deelaspecten: 

• Energie (hierin is ook de EPC opgenomen); 

• Milieu (o.a. materiaalgebruik, water); 

• Afval; 

• Gebruikskwaliteit (comfort); 

• Toekomstwaarde.  

 

Per thema wordt een ‘rapportcijfer’ uiteenlopend van 6 (matig, bouwbesluit of 

anderszins minimaal) tot 10 (zeer goed) gegeven. Voor de woonfunctie 

hanteert de gemeente Bunnik een ambitie van een gemiddelde GPR-score van 

minimaal 7. 

 

4.11.3  Relatie met het plangebied 

De gemeente Bunnik heeft met LEKSTEDEwonen afspraken over 

duurzaamheid opgenomen in de Prestatieafspraken. Voor dit project betekent 

dit dat het woningbouwplan moet voldoen aan een EPC van 0,4.  

Bovendien worden de woningen / appartementen ‘all electric’ (gasloos) 

gebouwd.  
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4.12 Vormvrije m.e.r.-beoordeling  

4.12.1 Regelgeving 

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is volgens de Wet milieubeheer verplicht 

bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid over 

initiatieven en activiteiten van publieke en private partijen die belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Welke activiteiten dat 

betreft is aangegeven in het Besluit m.e.r. en de daarbij behorende bijlage. In 

de bijlage is onderscheid gemaakt tussen een: 

• C-lijst met m.e.r.-plichtige activiteiten en daarbij behorende 

drempelwaarden; 

• D-lijst met m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten en de daarbij 

behorende drempelwaarden.  

Het doel van de m.e.r. is het milieubelang volwaardig mee te laten wegen bij 

de vaststelling van deze plannen en besluiten. Een belangrijk product van de 

m.e.r.-procedure is het milieueffectrapport (MER). Bij sommige besluiten is 

niet meteen duidelijk of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu. In deze grensgevallen moet eerst worden beoordeeld of 

sprake is van een m.e.r.-plicht. Dit gebeurt door middel van een aparte 

procedure, de zogenoemde m.e.r.-beoordeling. 

 

Deze m.e.r.-beoordeling is ook vereist voor activiteiten die onder de 

drempelwaarden van het Besluit m.e.r. liggen. In dat geval gelden er geen 

vormvoorschriften en is sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordeling.  

 

Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling moet er volgens bijlage III van de EEG-

richtlijn milieueffectbeoordeling worden getoetst aan de 3 volgende 

hoofdcriteria:  

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; 

3. de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

4.12.2 Beoordeling plan 

In het Besluit m.e.r. is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van 

een stedelijk ontwikkelingsproject (onderdeel D11.2) mer-beoordelingsplichtig 

is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op de volgende gevallen 

(indicatieve drempelwaarden): 

• een oppervlakte van 100 hectare of meer; 

• een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of 

• een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

 

Met voorliggend plan wordt de bouw van 12 sociale huurappartementen op 

een locatie de tussen de Zeisterweg, Rozelaar en de Korenbloem in het dorp 

Odijk planologisch mogelijk gemaakt. Daarmee valt deze ontwikkeling ruim 

onder de genoemde drempelwaarden. 

Omdat de ontwikkeling in onderdeel D van het Besluit m.e.r. voorkomt, dient 

wel te worden nagegaan of sprake kan zijn van belangrijke negatieve 

gevolgen voor het milieu die de uitvoering van een m.e.r. noodzakelijk 

maken. Een dergelijke toets is van toepassing op alle besluiten die worden 

genoemd in kolom 4 van categorie D11.2. De m.e.r.-beoordeling en is 

daarmee niet alleen van toepassing op een bestemmingsplan, maar geldt ook 

voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking.  
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Daarom zijn alle mogelijke milieugevolgen van de beoogde ontwikkeling 

onderzocht en beschreven in een zogenaamde m.e.r.-aanmeldnotitie4. Deze 

aanmeldnotitie is volledigheidshalve opgenomen als bijlage bij de ruimtelijke 

onderbouwing.  

 

Hieruit blijkt dat het plan geen belangrijke negatieve gevolgen heeft voor het 

milieu. Op grond van deze aanmeldnotitie is voor het (bouw)plan dan ook 

geen mer-procedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r. 

 

4.12.3 Conclusie 

Voor het project hoeft geen MER te worden gemaakt. 

 

 

 

 

 
4 mRO bv, ‘Aanmeldnotitie Vormvrije m.e.r.-beoordeling Rozelaar ong. Odijk (12 

sociale huurappartementen)’, 19 augustus 2019 
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5 UITVOERBAARHEID VAN HET PLAN 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

Op grond van artikel 6.12 van de Wro is de gemeenteraad verplicht voor 

gronden waarvoor een omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

bestemmingsplan wordt verleend een exploitatieplan vast te stellen. In artikel 

6.12 lid 2 Wro is bepaald dat de gemeenteraad kan besluiten geen 

exploitatieplan vast te stellen indien:  

• het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in de vergunning 

begrepen gronden anderszins verzekerd is;  

• het bepalen van een tijdvak of fasering (als bedoeld in art 6.13 Wro) niet 

noodzakelijk is, en  

• het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels (als bedoeld in 

artikel 6.13 Wro) niet noodzakelijk is.  

 

Met het voorliggende plan wordt de bouw van 12 sociale huurappartementen 

op een locatie de tussen de Zeisterweg, Rozelaar en de Korenbloem in het 

dorp Odijk planologisch mogelijk gemaakt.  

Hoewel de projectlocatie nu nog in het bezit is van de gemeente Bunnik, is 

het de bedoeling op deze ‘bouwrijp’ over te dragen aan 

woningbouwvereniging LEKSTEDEwonen uit Vianen die het plan verder 

ontwikkelt. Hiervoor heeft de gemeente Bunnik een voorbereidingskrediet 

beschikbaar gesteld. Dit krediet wordt gedekt door de grondopbrengst van de 

sociale huurwoningen. Tussen de gemeente Bunnik en LEKSTEDEwonen wordt 

daartoe een anterieure overeenkomst gesloten, waarin ook andere afspraken 

wordt vastgelegd met betrekking tot de financiële afhandeling van het plan 

alvorens de vergunning wordt verleend. Door deze overeenkomst is het 

kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan te 

worden opgesteld. 

 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid  

5.2.1 Vooroverleg 

Conform het bepaalde in artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht dient 

overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Bro vooroverleg gevoerd te worden met 

de gebruikelijke overlegpartners in het kader van de ruimtelijke ordening. 

Indien er reacties op het plan worden ingediend, zal hiervan verslag worden 

gedaan.  

 

Tevens is er op 6 december 2018 en op 3 juni 2019 een informatieavond op 

het gemeentehuis geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn geïnteresseerden 

geïnformeerd over de plannen, waarbij zowel het bouwplan is toegelicht 

alsook de verplaatsing van de dierenweide, gecombineerd met de aanleg van 

de wadi aan de orde is gekomen.  

 

5.2.2 Voorbereidingsprocedure 

Voor de verlening van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

bestemmingsplan is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo van 

toepassing. Dit betekent dat het plan de Uniforme openbare voorbereidings-

procedure conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zal 
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doorlopen. Dit houdt in dat het plan met bijbehorende stukken gedurende een 

periode van zes weken ter inzage wordt gelegd. Tijdens deze periode kan 

eenieder zienswijzen tegen het plan indienen. 

 

Na de terinzagelegging worden eventuele ingediende zienswijzen behandeld 

en wordt een definitief besluit genomen met betrekking tot het verlenen van 

de omgevingsvergunning. 
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6 CONCLUSIES RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 

 

De conclusies van deze ruimtelijke onderbouwing luiden: 

• het project past binnen het geldende beleidskader (landelijk, provinciaal, 

regionaal en gemeentelijk); 

• er zijn geen belemmeringen vanuit milieuhygienisch oogpunt en voor het 

project hoeft geen MER te worden gemaakt; 

• het project past in de ruimtelijke structuur van het gebied. 

 

 

 



     

 

Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing  

 



  

Gemeente Bunnik       

RO Omgevingsvergunning Rozelaar Odijk 

Bijlage 1  Akoestisch onderzoekweg wegverkeerslawaai (12  
   appartementen Rozelaar te Odijk) 
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Bijlage 2  Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van:  
   Rozelaar ong. te Odijk 
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Bijlage 3  Quickscan flora en fauna Dierenweide aan de  
   Rozelaar te Odijk 
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Bijlage 4  Aanmeldnotitie Vormvrije m.e.r.-beoordeling  
   Rozelaar ong. Odijk (12 sociale  

   huurappartementen) 

 


