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Geachte heer Elanssen

Op 9 maart 2018 heeft u namens Fruitbedrijf Vemooij een principeverzoek ingediend voor de locatie 
met de kadastrale percelen F 471, F 472 en F 473 nabij Trechtweg 10 te Cothen. Flet verzoek houdt in 
dat u op deze percelen een 10 hectare groot zonneveld wenst te realiseren.
Flet realiseren van een zonneveld is in strijd met het agrarische gebruik welke is vastgelegd in de 
bestemming Agrarisch en de dubbelbestemming Waarde Archeologie 2 in bestemmingsplan 
Buitengebied 2015. Om het plan mogelijk te maken is een bestemmingsplanprocedure nodig.

Het collegebesluit
Op 3 juli 2017 heeft het college van de gemeente Wijk bij Duurstede besloten om:
1. Onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek voor de realisatie van een zonneveld op 

de percelen F 470, F 471, F 472 en F 473 nabij Trechtweg 10 te Cothen;
2. Het plan te zien als een pilot welke in de ruimtelijke procedure vooruitloopt op het voor te bereiden 

beleids- en toetsingskader.
Daarbij wil het college u expliciet er op wijzen dat het college veel belang hecht aan een goede 
landschappelijke inpassing van het plan. En dat in overleg met de initiatiefnemer de opstelling van de 
panelen zoveel mogelijk in hoogte verlaagd moet worden.

Motivatie en toelichting

Uw plan
Op 9 maart 2018 heeft Sunvest BV namens Fruitbedrijf Vemooij (verder Sunvest) een principeverzoek 
ingediend voor de realisatie van een 10 hectare groot zonneveld op de percelen op de F 470, F 471, F 
472 en F 473 nabij Trechtweg 10 te Cothen. Optioneel zou Sunvest het park met 1,3 hectare willen 
vergroten. De zonnepanelen plaatst Sunvest op tafels van 3 tot 4 zonnepanelen in portrait. Om tot een 
optimale benutting van de locatie te komen, plaatst de initiatiefnemer de panelen of wel in een oost-west 
opstelling of wel in een compacte zuid opstelling. In beide gevallen is:

• De “hellingshoek” 10 tot 20 graden;
• De “goothoogte” 1 tot 1,5 meter;
• De “nokhoogte” 2 tot 2,5 meter.

Tenslotte komen er een aantal omvormers om de wisselstroom om te zetten in gelijkstroom.
Op dit moment gebruikt Fruitbedrijf Vemooij de grond van het plangebied nog als fruitboomgaard. 
Vemooij staat op dit moment voor de beslissing de huidige oude fruitbomen te vervangen door nieuwe 
(met evt. een hagelnet er overheen) of een nieuw zonneveld te plaatsen.
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Toets aan geldende bestemmingsplan
Het perceel heeft volgens het huidige bestemmingsplan Buitengebied 2015 (verder bestemmingsplan) 
welke op 17 september 2015 door de raad is vastgesteld de bestemming ‘Agrarisch’ en de 
dubbelbestemming ’Waarde Archeologie 2’. De ontwikkeling van een zonneveld is niet mogelijk, omdat 
deze in strijd is met bestemmingsomschrijving (agrarisch gebruik).

Overwegingen

1.1 Het zonneveld levert een bijdrage aan ambitie Wijk bij Duurstede klimaatneutraal 2030 
De gemeenteraad heeft in 2016 de ambitie ‘gemeente Wijk bij Duurstede klimaatneutraal in 2030’ 
vastgesteld. Daarbij heeft zij uitgesproken om deze ambitie zoveel mogelijk lokaal te realiseren. Het 
voorgestelde plan kan hier een bijdrage aan leveren. Sunvest geeft aan dat het plan een CO2 besparing 
van 4 miljoen kg/jaar oplevert en duurzaam opgewekte stroom voor 2.500 huishoudens.
Het coalitieakkoord van 9 mei 2018 ondersteunt de stimulatie van lokale energieproductie, waarbij de 
coalitie ruim baan maakt voor het produceren van energie middels duurzame vormen, waaronder 
zonnewarmte. De coalitie volgt daarbii de lijn van Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) om in 2023 
tenminste 16% duurzame energieopwekking te doen. Dit initiatief draagt 19,6 % aan deze doelstelling 
bij.

1.2. Het zonneveld past onder voorwaarden binnen het provinciaal beleid
In artikel 3.12 van de PRV (Provinciaal Ruimtelijke Verordening) is een regeling over zonnevelden 
opgenomen. Het zonneveld voldoet aan de gestelde voorwaarden, omdat:
• (Art. 3.12 lid 2a PRV) Het plan de bestaande omringende functies niet onevenredig aangetast of 

beperkt. Dit dient Sunvest nog wel te onderbouwen in de vervolgprocedure, zie ook paragraaf 1.4;
• (Art. 3.12 lid 2 b PRV) De realisatie van het plan aansluitend op de stedelijke kern van Cothen 

plaatsvindt. En de initiatiefnemer de gronden van het plangebied nu agrarisch (als fruitboomgaard) 
in gebruik heeft;

• (Art. 3.12 lid 2 c PRV) Het plangebied landschappelijk gezien geschikt is voor zonnevelden, zie 
ook paragraaf 1.3;

• (Art. 3.12 lid 3 PRV). Wij als voorwaarde opnemen dat de initiatiefnemer een beeldkwaliteitsplan 
opstelt bij de onderbouwing van het plan, zie ook paragraaf 1.3.

1.3. Het plangebied is landschappelijk onder voorwaarden geschikt voor zonnevelden
De Omgevingsvisie Kromme Rijngebied welke op 18 april 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld, 
geeft ruimte aan zonneveld initiatieven, mits dit niet ten kosten gaat van de gebiedskwaliteiten. Het 
gebied ten zuidwesten van Wijk bij Duurstede en Cothen achten wij onder voorwaarden geschikt voor 
zonnevelden. Het betreft een gebied waarin het gebruik hoofdzakelijk agrarisch is met 
fruitboomgaarden. Het kent daarbij een minder hoge landschappelijke waarde dan het Kromme 
Rijngebied en de Langbroekerwetering. Daarbij biedt het zonneveld kansen om juist waardevolle 
landschapselementen te versterken.
Specifiek betekent dit dat we kunnen meewerken aan het plan, mits het plan in de vervolgprocedure 
vergezeld wordt van een landschappelijk inpassingsplan welke ingaat op de voorwaarden die zijn 
gesteld in ons ambtelijk advies Landschap en natuur (bijlage 1):
• Aansluiten op karakteristieken gebied;
• Randen maken met kwaliteit;
• Eenvoudige hekwerken en poorten;
• Logische opstelling panelen;
• Eenvoudige transformator- en bijgebouwen.
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1.4. Natuur- en milieuaspecten lijken in beginsel geen directe belemmering te geven
Voor het principeverzoek is op hoofdlijnen gekeken naar de impact van het plan op grondwater, 
milieuzonering, geluid, lichthinder, bodem en flora & fauna (zie ook bijlagen 1 en 2). Hieruit kunnen wij 
de conclusie trekken dat deze aspecten in beginsel geen directe belemmering geven voor de realisatie 
van het plan. Het zonneveld biedt zelfs mogelijkheden om de ecologische waarden te versterken.
Wel zijn er een aantal voorwaarden die wij willen stellen bij de verdere uitwerking van het plan in de 
onderbouwing, zoals:
• Het plangebied ligt in een boringsvrije zone. Deze ligt rondom het grondwaterbeschermingsgebied. 

Ter bescherming van het grondwater zijn er beperkingen aan het realiseren van boorputten .In de 
onderbouwing moet unvest toetsen aan artikel 19 t/m 22 van de Provinciale Milieu Verordening 
(PMV);

• De transformatoren (omvormers) leveren geluid op. Het advies is om in ieder geval 50 tot 100 meter 
afstand aan te houden vanaf de bestemmingsgrens van de mliggende woningen;

• Reflectie van zonlicht kan leiden tot hinder op aangrenzende (woon)percelen en wegen. Dit zou de 
initiatiefnemer moeten onderzoeken. En indien nodig maatregelen treffen om reflectiehinder te 
voorkomen;

• Het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek is relevant. Het is van belang de effecten van 
zonneparken op de (landbouw)bodem te kennen en deze mee te nemen in de besluitvorming bij de 
aanleg;

• Verlies aan natuurwaarden dient de initiatiefnemer inzichtelijk te maken door het uitvoeren van een 
Quickscan Flora-Fauna.

1.5. Plangebied ligt op archeologische vindplaats, maar is geen belemmering om geen vervolg te geven 
aan het plan.
Het plangebied ligt op een belangrijke archeologische vindplaats (zie ook bijlage 3: het advies over 
archeologie). Om een verantwoorde afweging te kunnen maken van de archeologische risico’s is meer 
informatie nodig over de (ondergrondse) constructie van het park en de overige
terreininrichtingswerkzaamheden. Een deskundige archeoloog dient de effecten in beeld te brengen. Op 
basis daarvan kan de gemeente beoordelen of er sprake is van evenredige of onevenredige schade aan 
het bodemarchief. Uiteindelijk kan de gemeente besluiten waar mitigerende maatregelen in ontwerp en 
uitvoering eventueel mogelijk zijn om die schade te beperken.

1.6. Zonneveld biedt kansen voor maatschappelijk draagvlak
Sunvest heeft de verplichting het benodigde draagvlak te behalen voor de realisatie van het plan en is 
daarmee verantwoordelijk voor de communicatie. Het plan biedt kansen voor het behalen van 
maatschappelijk draagvlak. Sunvest geeft daarbij in het principeverzoek mogelijkheden voor financieel 
draagvlak. Hierbij zou de initiatiefnemer ook contact kunnen opzoeken bij de EWEC (EigenWijkse 
Energie Coöperatie). Wij willen Sunvest daarbij ook uitdagen om ook in de inrichting van het zonneveld 
een maatschappelijke waarde te creëren. Te denken valt bijvoorbeeld aan het gedeeltelijk publiek 
openstellen van het gebied, een wandelverbinding creëren tussen Trechtweg en de bebouwde kom van 
Cothen of het plaatsen van informatiepanelen voor schoolklassen over zonne-energie. Een inspirerend 
voorbeeld daarbij is zonnepark Bronckhorst, waar natuur, duurzaamheid en recreatie hand in hand gaan. 
Hiervoor zal Sunvest met de omgeving in gesprek moeten gaan.
Wij stellen in ieder geval de voorwaarde dat Sunvest een communicatieplan opstelt waarin als 
uitgangspunten zijn opgenomen dat Sunvest:
• In beeld brengt wie belang kunnen hebben bij het initiatief;
• Open en actief in gesprek gaat met de belanghebbenden;
• Goede afspraken maakt over het proces met belanghebbenden;
• Een conceptplan uitwerkt en in de toelichting beschrijft wat Sunvest gedaan heeft met de ideeën en 

belangen;
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• Het conceptplan bij de belanghebbenden toetst en definitief maakt.

2.1. Het plan kan als pilot dienen voorafgaand aan het beleids- en toetsingskader duurzame energie 
In het coalitie akkoord is opgenomen dat de gemeenteraad samen met de samenleving op korte termijn 
een toetsingskader opstelt die een antwoord geeft op de vraag: ‘Hoe geeft de gemeente Wijk bij 
Duurstede lokaal invulling aan de opwek van duurzame energie (met uitsluiting van windenergie) ?’ Een 
startnotitie van het toetsingskader bereiden wij ambtelijk voor. Ook geeft hetzelfde akkoord aan: 
‘Technische ontwikkelingen volgen we op de voet en waar mogelijk doen we mee aan pilots’.
Het plan kunnen we daarom zien als pilot die de ruimtelijke procedure doorloopt, voorafgaand aan het 
op te stellen beleids- en toetsingskader. Met de praktijkervaring die wij met de pilot opdoen, kunnen we 
het beleids- en toetsingskader aanscherpen

Conclusie
Het college honoreert uw verzoek. Op basis van dit besluit kunt u de gemeente verzoeken om een 
ruimtelijke procedure te starten. Dat kan op twee manieren:

• Bestemmingsplanprocedure;
• uitgebreide voorbereidingsprocedure ex Wabo.

Indien u behoefte heeft aan nadere uitleg, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar de 
heer E. Bressers van het team Leefomgeving, via telefoonnummer 06-18535693.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Pieter Zwaan
Teamleider Leefomgeving

Bijlagen:

Bijlage 1: Advies landschap en natuur; 
Bijlage 2: Memo milieu aspecten zonneveld; 
Bijlage 3: Advies archeologie.
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Advies Landschap en Natuur : verzoek Sunvest Zonnepark Vemooij

Verzoek: Vemooij, Trechtweg 10, Cothen(eigenaar), Sunvest bv. 
Datum: 16 mei 2018
Opgesteld door: Coosje Bakker i.o.m. Walter Jaaltink

Locatie:

Percelen zijn eigendom van Venjooij, Trechtweg 10 en liggen tegen de zuidkant van de 
bebouwing van Cothen (Zuid-oosthoek) en de Trechtweg in.

Bestemming:
Enkel bestemming agrarisch 
En dubbelbestemming waarde archeologie

Advies

Buitengebied: geschikt
Het gebied ten zuidwesten van Wijk bij Duurstede en Cothen is geschikt voor zonnevelden. .

Ontstaan
• onbedijkt rivierenlandschap van de Kromme Rijn, oorspronkelijke hoofdloop van de Rijn 
met een afwisseling van zandige oeverwallen en kleiige kommen
Ruimtelijke kwaliteiten
• agrarisch gebied met veel laagstamffuitboomgaarden, welke het patroon van de oeverwallen 
min of meer volgen
• overwegend weidebouw in de kommen
• kleinschalige dorpen langs de Kromme Rijn en verspreide bebouwing langs gaffelvormig 
wegenpatroon op de oeverwallen
• aanwezige Limes, noordgrens van het Romeinse rijk met hoge archeologische 
verwachtingswaarde

Geschiktheid



Het gebied is geschikt voor zonnevelden omdat de hoofdfunctie agrarisch is. 
Toekomstperspectief is zoeken naar de functiecombinaties;

Algemene randvoorwaarden en aandachtspunten voor dit gebied
• ruimtelijk liggen er mogelijkheden de vervaagde verschillen tussen oeverwallen en 

kommen met landschapselementen, zoals weg- en kavelgrensbeplantingen op de 
oeverwallen te versterken.

• de Kromme Rijn biedt kansen voor natuurontwikkeling langs de oevers en een ruimere
• zone is aantrekkelijk voor recreatief medegebruik in combinatie met 

landschapsontwikkeling (paden, beplantingen, nieuwe landgoederen)
• functieveranderingen, zoals zonnevelden vragen om een goede landschappelijke 

inpassing en sobere beeldkwaliteit van gebruikte materialen passend in het 
buitengebied.

• het recreatief medegebruik in combinatie met de cultuurhistorie kan worden versterkt, 
zeker in de omgeving van kernen.

• overgangen van de kernen naar het buitengebied dienen zorgvuldig in het open 
landschap te worden vormgegeven

• Tenzuiden van Cothen is een waterwingebied met beschermingszone.
• maximaal 20% van het totale gebied mag voor zonnevelden worden benut, dit is 

ongeveer gelijk aan 30 hectare.

1. Aansluiten op karakteristieken van het gebied.
• Zorg voor een compacte blokvormig vlak en volg de bestaande verkaveling. De 

lange poot naar Trechtweg is vanuit landschappelijk oogpunt niet wenselijk omdat 
het vlak zo veel groter lijkt. Oppervlakte kan worden gecompenseerd door het vlak 
met zonnepanelen in zijn geheel naar de zuid-west kant te verlengen.

2. Maak randen met kwaliteit.
• Pas het gebied landschappelijk goed in door tussen de bebouwing en het 

zonneveld naast de bestaande haag een extra robuustere groenstrook te maken met 
verschillende gebiedseigen soorten.

• Aan de zuid-oost en noord-west kant is een smalle groenstrook bestaande uit 
gebiedseigen soorten wenselijk. Het gronddepot is tijdelijk en is dus geen 
argument om niet in te passen.

• De Zuid-west kant open laten voor een passende zichtbaarheid van het zonneveld.
• Laat in landschapsinpassingsplan maken door bijvoorbeeld Stuurgroep 

Krommerijn Landschap, die dit gratis kan doen.
3. Eenvoudige hekwerken en poorten

• Bedenk of hekwerk noodzakelijk is.
• Plaats hekwerk in logische rechte lijnen.
• Maak het hekwerk zo transparant mogelijk.
• Kies een eenvoudig en eenduidig hekwerk.
• Kies voor duurzaamheid in onderhoud en levensduur.
• Zorg ervoor dat het hekwerk geen barrière is voor dieren, bijvoorbeeld door onder 

het hekwerk ruimte te houden of faunapassages te plaatsen.
4. Logische opstelling panelen

• De panelen niet onnodig hoog plaatsen.Maar maximaal 2 meter hoog.
• De richting van de zonnepanelen is niet evenwijdig aan de kavel. Zorg dat het 

perceel wel opgevuld wordt, zodat het aanzicht wel een blokvorm is.
• Gebruik niet-spiegelende panelen.



• Neem bij de overweging voor zuid-opstelling of oost-westopstelling de gevolgen 
voor aanzicht bewoners mee.

5. Eenvoudige transformater- en bijgebouwen
• Minimaliseer de ruimtelijke inpact van de transformater- en bijgebouwen. Maak 

deze zo compact mogelijk.
• Integreer de transformater en bijgebouwen in het ontwerp in lijn met het 

zonneveld.
6. Bijdragen aan natuur

• Voorkeur gaat uit naar zuid-opstelling omdat oost-westopstelling de bodem bijna 
volledig afdekt en dit grotere negatieve effecten heeft op de bodem en daarmee op 
de biodiversiteit.

• Plaats de panelen niet aaneengesloten zodat er voldoende zonlicht, lucht op de 
bodem komt.

• Verlies aan natuurwaarden dient inzichtelijk gemaakt te worden door het uitvoeren 
van een Quickscan Flora-Fauna en gecompenseerd te worden zoveel mogelijk in 
het plan zelf en anders in de directe omgeving.

7. Participatie
• Extra waarde heeft het plan indien er een wandclverbinding wordt gecreëerd tussen 

Trechtweg en de bebouwde kom van Cothen.
• Draagvlak kan gecreëerd worden door informatieverstrekking over zonneveld door 

middel van bijvoorbeeld het plaatsen van informatiepanelen, geven van 
voorlichting aan schoolklassen etc.



Wijk bij Duurstede, donderdag 26 april 2018

Betreft: Principeverzoek zonnepark Trechtweg 10

Memo

Van: Miriam Bensmann en Alina van Riet (bodem) 

Aan: Emest Bressers

/•
Wij lc*t> ïfDuurstede

1

behandeld door Miriam Bensman
toestelnummer 95643

Het zonneveld nabij Trechtweg 10 ligt in de grondwaterbeschermingszone Cothen (zie kaart hieronder). De 
Provinciale Milieuverordening Provincie Utrecht 2013 (PMV) kent milieuregels waaraan activiteiten en 
inrichtingen getoetst moeten worden.

^caiRTRADE 3
gemeente

Gemeentehuis: Karei de Grotestraat 30 postadres 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede t: 0343-595595 
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PMV2013
Het zonneveld zelf ligt niet in een het waterwingebied maar grenst aan het grondwaterbeschermingsgebied. 
Het veld ligt in de boringsvrije zone. Voor deze zone zijn onder artikel 19 en 22 van de PMV regels 
opgenomen. In een ruimtelijke onderbouwing en een omgevingsvergunning zullen deze regels getoetst 
moeten worden.

Bedrijven en milieuzonering
Het zonneveld zelf betreft geen gevoelige bestemming. Dit betekent dat omliggende bedrijven ihkv de 
naleving van milieuregels in hun bedrijfsvoering worden belemmerd.

Een zonnepark is niet in de brochure opgenomen. Van zonnepanelen is geen milieuhinder (gerelateerd aan 
kwetsbare objecten (bijv. woningen) te verwachten.
Dat geldt wel voor de bijbehorende transformators geluid produceren. In dit opzicht kan een vergelijk 
worden gemaakt met de in de VNG brochure vermelde elektriciteitsdistributiebedrijven.

Het MVA is bepalend voor de milieucategorie, waarbij geluid de bepalende factor is voor de milieuzone. 
Van 10-100 MVA is cat. 3.1: gewenste zone 50 meter;
Van 100-200 MVA is cat. 3.2: gewenste zone 100 meter

Toetsing
Het zonnepark betreft ca. lOha. In een ‘ruimtelijke onderbouwing van ‘zonnepark Midenraai 22 te 
Nieuweraard’, is aangegeven dat per ha ca 10 MVA wordt opgewekt. Dit zou kunnen betekenen dat voor 
zonnepark aan de Trechtweg er ca 100 MVA wordt opgewekt.
De dichtstbijzijnde woningen liggen in de kern van Cothen op ca. 18 meter afstand (gemeten vanaf 
bestemmingsgrens). De woningen aan de Trechtweg liggen op meer dan 100 meter.
Zowel de plek als het vermogen van de transformator(en) is nog niet bekend.
Advies: Hou in ieder geval minimaal 50/100 m uit de bestemmingsgrens van de woning aan. Als de 
terreinindeling bekend is kan het nodig zijn dat er een geluidsonderzoek moet worden uitgevoerd.

Aandachtspunt Reflectie van zonlicht
De werking van zonnepanelen is gebaseerd op het opvangen van (zon)licht. De zonnepanelen zelf vormen 
geen lichtbron. Lichthinder wordt dan ook niet verwacht. Reflectie van zonlicht kan leiden tot hinder op 
aangrenzende (woon)percelen en wegen.

NB\ in deze memo is ervan uitgegaan dat er geen hoogspanningsleidingen worden toegepast.

Het zonneveld zelf wordt beschouwd als inrichting.
Het zonneveld is een inrichting (BOR, bijlage I, onderdeel C, Categorie 20, onderdeel 20.1, onder a, 4°, 
inrichtingen: voor het omzetten van thermische energie in elektrische energie).
Afhankelijk van elektrisch vermogen (? 200 MVA) is er een melding Activiteitenbesluit of 
milieuvergunning (Wabo) nodig. Bij de inrichting van het plan moet rekening worden gehouden met 
de voorschriften uit het activiteitenbesluit en/of de nog te verlenen milieuvergunning.

Bodem
Van de locatie achter de Trechtweg 10 zijn bij ons geen bodemonderzoeken bekend.
Volgens de Bodemkwaliteitskaart is op de locatie boomgaard geweest (zie donkergroen gebied in de 
tekening onderaan), hierdoor is de bovengrond verdacht op voorkomen van bestrijdingsmiddelen (OCB’s).
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Uit het principeverzoek blijkt dat t.b.v. het zonneveld de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd: de 
ondergrondse kabels worden gelegd en de stalen palen in de grond worden geheid (er worden geen betonnen 
funderingen gebruikt). Gezien de bodem verdacht is op OCB’s is het uitvoeren van een bodemonderzoek 
voorafgaand aan de graafwerkzaamheden noodzakelijk.

Op basis een review van een aantal wetenschappelijke studies kan worden verondersteld dat zonneparken 
een negatieve effecten kunnen hebben op de bodem. Het lokale microklimaat en de primaire productie (de 
opbouw van organisch materiaal door planten met behulp van fotosynthese) in het ecosysteem zullen 
veranderen door afdekking van de bodem, verminderde lichtinval en veranderde neerslagverdeling. Waar 
neerslag geconcentreerd op de bodem terechtkomt zal uitloging van zware metalen plaats kunnen vinden.
Het gegalvaniseerde rek zal tot enige metaalbelasting van de bodem kunnen leiden. Wanneer de 
zonnepanelen worden verwijderd (na bijv. 25 jaar) kan de bodem zich in principe herstellen, maar 
bodemherstel gaat traag en zou zelfs langer kunnen duren dan de tijd dat het zonnepark in bedrijf is geweest. 
Het is daarom van belang effecten van zonneparken op de(landbouw)bodem te kennen en deze mee te 
nemen in de besluitvorming bij de aanleg. Dc provincie Noord-Holland heeft in 2016 een ontwerpkadcr 
opgesteld waarbij de aanleg van zonneparken in het open landschap zo veel mogelijk wordt vermeden.
[bron: artikel in “Bodem”, nummer 4, augustus 2017],

In het kader van de graafwerkzaamheden en t.b.v. het vaststellen van een nulsituatie van de bodem (i.v.m. de 
uitlogging van zware metalen) is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk.

Met vriendelijke groet,

Miriam Bensmann 
Alina van Riet
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Advies Archeologie (Vestigia)

Wijk bij Duurstede
MtiNf STAD, SROTf StSCUitOfKiS

Afdeling Leefomgeving 
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

T 0343 - 59551 
E norg@wijkbijduurstede.nl.nl 
I www.wiikbiiduurstede.nl

Projectnaam (eventueel) 
Adres

Zonnevelden Cothen (zaaknummer 3359) 
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Situatie

Het AMK terrein de Dom is een van de grotere archeologische monumenten in het Kromme Rijngebied. De 
totale vindplaats is ruim 21 ha., de kern bestaat uit een fosfaatvlek in de noordoosthoek van ruim 13 ha. Ter 
vergelijking De opgraving De Horden bedroeg destijds ruim 13 ha, de Romeinse nederzetting daarbinnen was 
ongeveer 6 ha groot en de fosfaatplek met de dichtstbewoonde kern ongeveer 3,5 ha. In potentie is de Dom 
dus zeker 2z zo groot en ook qua datering een soort combinatie van De Horden en De Geer I samen. De 
vondsten duiden op bewoning in de late Ijzertijd (bijzonder is het grote aantal keltische glazenarmbanden en 
tenminste 1 keltische munt) die anders dan bv De horden en De Geer van dit terrein afkomstig zijn. Het 
zwaartepunt van de bewoning ligt, zoals bij de meeste nederzetting in het KR-gebied op de Vroeg- en Midden- 
Romeinse tijd, maar ook de Laat-Romeinse tijd en vroege middeleeuwen zijn goed vertegenwoordigd. 
Tenslotte is er ook nog in de Late middeleeuwen op het terrein gewoond. Het aantal vondsten die van het 
oppervlakte zijn geraapt en met metaaldetector zijn opgepiept bedraagt meer dan 1000. Een en ander duidt 
op sporen direct onder de bouwvoor. In 2006 heeft ARC in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) nog 
een uitgebreid booronderzoek uitgevoerd op het perceel direct naast het huidige plangebied, het onderzoek 
bevestigit de situatie als beschreven. Duidelijk is dat het zwaartepunt van de nederzetting aan de noordkant 
(Noordelijke helft) van het AMK terrein lijkt te liggen. Het terrein is toen als behoudenswaardig 
gekwalificeerd waarbij ingerepen onder de bouwvoor (30 cm) archeologisch risicovol zijn.

Voorgenomen bodemingrepen bij aanleg zonneveld

Het hele plangebied ligt binnen de archeologische vindplaats. Biet duidelijk is wat de precieze aard en met 
name de omvang van de bodemverstoring zal zijn ten behoeve van de aanleg. Op basis van vergelijking met 
andere zonnevelden moet in ieder geval gedacht worden aan:
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1. De aanleg van (tijdelijke) werkterreinen en werkwegen;

2. Fundering van de zonnepanelen. Er is geen palenplqan beschikbaar en eventuele bijgebouwen

3. Kabels- en leidingen zowel tussen de panelen als naar het zonnepark toe

4. Kavelsloten, afrasteringen en andere vormen van waterberging

Alle verstoringen dieper dan 30cm zijn in principe schadelijke voor de archeologie. Archeologische vondsten 
komen ook al in grote getale voor in de bouwvoor

Zonder op details in te gaan is het risico dus sowieso al aanzienlijk te noemen.

Advies en vervolgstappen

Om een verantwoorde afweging te kunnen maken van de archeologisch risico's is meer informatie nodig over 
de (ondergrondse) constructie van het park en de overige terreininrichtingswerkzaamheden. Aanvullend 
archeologisch onderzoek is in dit stadium nog niet nodig omdat het belang, kwaliteit en de omvang van de 
vindplaats in feite al bekend zijn. Wel is nodig dat het effect van de voorgenomen ingrepen ten behoeve van 
de realisatie op de archeologie door een ter zake archeologisch deskundige in kaart wordt gebracht, 
gekwantificeerd en beoordeeld. Dat zal de initiatiefnemer moeten leveren. Op basis daarvan kan de gemeente 
dan beoordelen of er sprake is van evenredige of onevenredige schade aan het bodemarchief. Ook kan dan 
bezien worden waar mitigerende maatregelen in ontwerp en uitvoering eventueel mogelijk zijn om die schade 
te beperken. Mitigerende maatregelen in dit stadium zouden ook veldonderzoek kunnen in houden om 
begrenzingen van de vindplaats nader te bepalen of locaties waar schade onvermijdelijk is vooraf te 
documenteren. Kortom een maatwerk rapport dus.

NB

Wat is in dit verband evenredige of onevenredige schade? Hiervoor bestaan (nog) geen algemeen geldende 
normen. Wel wordt door een aantal erfgoedinstanties in vergelijkbare situaties onder de noemer van 
archeologievriendelijk bouwen gewerkt met een zogenaamd aanvaardbaar verstoringspercentage. In de 
meeste gevallen ligt rond de 1% van de totale vindplaats. Voorwaarde bij het hanteren is dat 1) goed in kaart 
wordt gebracht wat de daadwerkelijke verstoring is - dat is vaak meer dan alleen de optelsom van de 
paaldiameters - en 2) de omvang van de vindplaats goed bekend is. Met het oog op de precedentwerking is 
het verstandig dat de gemeente bij het hanteren van zo'n norm in individuele gevallen de randvoorwaarden 
en bijbehorende criteria goed vastlegt.
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