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Vaststelling bestemmingsplan Rijnvliet  
 

Raadsinformatiebijeenkomst 15 september 2016 

Voorzitter Lex van Eijndhoven 

Tijd 20.00 – 20.30 uur 

Zaal Antichambre 

Soort Bijeenkomst: Bespreken raadsvoorstel 

Werkvorm bijeenkomst Regulier 

Geagendeerd door: N.v.t. 

Doel van de bijeenkomst De raad hoort graag de mening van de indieners van 

zienswijzen 

Betrokken ambtenaren/ 

Presentatoren 

Geen ambtelijke toelichting 

Meepraters Wim Oostveen, Ovast Rijnvliet B.V. 

Bert 

Meeprater 1  

Portefeuillehouder(s)  Kees Geldof 

Aanwezige griffiemedewerker(s) Petra de Graaff 

Programma Indieners van zienswijzen aan het woord 

Vragen raadsleden 

Vervolg De gemeenteraad debatteert over dit onderwerp tijdens de 

vergadering van de commissie: Stad & Ruimte op 29 

september. 

 

Onderwerp en doel van de bijeenkomst 

6 zienswijzen 

Reguliere behandeling in commissie en raad 

 

 

 

Bijdragen: 
 

Wim Oostveen, Ovast Rijnvliet B.V. 

Zie bijlagen. 

 

Meeprater Bert 

Na gesprek met wethouder Geldof eind 2015 is er focus gekomen in onze plannen. Vanuit een visie dat de 

wijk compleet anders opgezet moet worden, hebben we geaccepteerd dat dat niet gebeurt. Dat vinden we 

nog steeds jammer, maar eerlijk is eerlijk, de toezegging dat we invloed hebben op het “groen” en “blauw” is 

de laatste tijd waar gemaakt. Daar zijn we blij om. De gemeente met haar ambtenaren en adviseurs hebben 

ons, als groepje “bewoners”( bij het nog niet bekend zijn van de echte bewoners) goed geholpen. Dat is mooi! 

Positieve zaken om te benoemen zijn: - We kregen voldoende ruimte om mee te denken. Wij als bewoners 

mochten een specialist naar eigen keuze toevoegen aan het team. - Het structuur en visie plan wordt in 

samenwerking met bewoners gerealiseerd as we speak - We gaan het voedselbos aan de noordzijde van 

Rijnvliet, naast Metaal Kathedraal, voortrekken in de tijd. - We zijn blij met de hoeveelheid water in de wijk, 

en het natuurlijk beleefbaar maken hiervan. - We zijn blij met (het gevoel van ) zeggenschap in de benaming 

van de straten - De ontwikkeling van het plan voor groen en blauw in delen (deelgebieden) lijkt ons goed, al 
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zijn we bezorgd over de betrokkenheid van ons en de toekomstige bewoners bij deze plannen. Daar willen we 

bij helpen als we de mogelijkheid krijgen, maar soms denken we dat na de vaststelling van de visie (waar is 

die overigens, gaat die ook nog naar uw raad?) de race gelopen is. Maar betrokkenheid in dezen is erg 

belangrijk, want wat is er mooier dan een toekomstig bewoner die mee kan praten over het mogelijk door 

hem zelf te beheren en te eten groen. Er blijft nog een aantal aandachtspunten. Daarover zijn we bezorgd, en 

deze willen we in het verlengde van een aantal zienswijzen zoals u die heeft kunnen lezen toelichten. - Er 

staat in de stukken zwart op wit dat er 600 bomen in het gebied komen. Voor een totaal te ontwikkelen groen 

gebied van 11 hectare is dat een lachertje. Ter vergelijking, het voedselbos in Oud Zuilen heeft 7000 bomen 

op 2 hectare, dus voor Rijnvliet is een aantal van 10.000 eerder reëel. We hopen hier bij de verschillende 

ontwikkelfases gerust gesteld te worden en beschouwen de 600 bomen voorlopig maar als een foutje. Graag 

aandacht hiervoor. - We vinden het erg jammer dat de enige locatie in de gemeente Utrecht waar je 

daadwerkelijk de Limes, de oude Romeinse weg die langs de grens van het Rijk liep, beleefbaar en zichtbaar 

zou kunnen maken in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm, nu nog geen onderdeel is van de plannen voor 

het park nabij Metaal Kathedraal. Dit is een kans die nadere aandacht verdient. - De reactie op de 

bestemmingsplanstukken geeft vaak aan “dat binnen de bestemming een voedselbos mogelijk is”. Dat is fijn, 

maar iets meer zekerheid is mogelijk. Deze kan juridisch ook geboden worden door de gebieden met 

bestemming “groen” de toevoeging van “voedselbos” te geven. - In de stukken wordt nog steeds gesproken 

over het compleet verwijderen van het populierenbos. Naar onze mening is in de afstemming met de 

gemeente besproken dat het deel dat overlapt met het toekomstig eiland in de vliet niet gekapt wordt, maar 

dat daar zorgvuldig gezorgd wordt voor een veilig (geen omwaaiende bomen) en alvast rijpe natuur. Onder de 

populieren staan kleine bomen die een begin van de nieuwe natuur kunnen zijn. Onder begeleiding van 

specialisten kunnen bomen “omgetrokken” en deels weggekapt worden, maar dit moet niet zo rigoureus als 

nu gesuggereerd wordt. Graag hier uw aandacht voor. Overigens zijn we blij dat het restant van de bomen 

versnipperd wordt en tot 2 ecologische bio-meilers leidt. - De suggestie om de nieuwbouwwoningen extra 

ambities op het gebied van duurzaamheid mee te geven wordt absoluut niet gehaald. De woningen hoeven 

niet zuiniger dan de wet/het bouwbesluit, en er komen geen extra voorzieningen voor bijvoorbeeld 

nestgelegenheden in daken. Dit lijkt ons niet in lijn met het coalitie akkoord waarin bij het hoofdstuk 

duurzaamheid wordt gesteld dat men “hoge eisen aan nieuwbouw moet stellen, en energie zuinig en 

kwalitatief goede woningen met lage woonlasten moet bouwen”. Dit gebeurt in Rijnvliet, de wijk met 

duurzaam groen en water niet. Er wordt alleen maar aan het bouwbesluit voldaan, hetgeen wat ons betreft 

een veel te lage ambitie is. - De keuze voor stadsverwarming in de wijk is bijzonder. Er zijn steeds meer 

signalen dat stadverwarming op de langere termijn geen bestendige oplossing is. Nu kan nog gekozen 

worden voor duurzame energie en warmte in deze wijk. Gemeenteraad, doe dat! - Er wordt op dit moment 

niet voorzien in natuurvriendelijke verlichting en natuurstimulerende maatregelen zoals groene daken, 

nestmogelijkheden in bebouwing, vleermuisholtes etc etc Hier zouden we graag meer ambitie van de 

gemeente zien. - Ten slotte kan er nog onderzoek gedaan worden naar een smog-toren om smog uit de 

lucht te halen. Deze zou als symbool goed passen in deze wijk in de oksel van 2 drukke snelwegen. Zoals u 

gehoord hebt zijn we dus best blij met de ontwikkelingen die we samen met de gemeente hebben mogen 

doorlopen voor de wijk Rijnvliet. Maar we zijn er nog lang niet. Een steun in de rug voor een nog hogere 

ambitie voor deze wijk zouden we graag willen. Wij hopen dan ook op uw steun en hopen op nog meer 

concrete toezeggingen van het bestuur van onze mooie stad. Bedankt voor uw aandacht! 

 

 

 


