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Stadshaven Wijk bij Duurstede
Thema-avond over uitgangspunten en 
wijzigingen voor het bestemmingsplan voor 
de stadshaven

7 en 8 september 2022



Van bedrijfshaven ….

Mintor ra doluptat. Um di is incid quiae nimpele nditem estia.

Blaccul libum faccum imporem quaessit delliqui rem 

suntorem. Ulliqua tissim ipsum voluptati doluptis am hitas eat

rempero modi si quae renitae volupit omnimus apid ex Mintor

ra doluptat. Um di is incid quiae nimpele nditem estia volori

blaccul libum faccum imporem quaessit delliqui.

Foto links: zicht op de haven vanaf de coupure in de 
walmuur

Foto rechts: zicht vanaf de Walmuur over de Havenweg

Dit was de situatie tot 2007



…  tot passantenhaven



Wijziging bestemmingsplan Stadshaven is nodig

1. Huidige bestemmingsplan dateert uit 2010

2. Wijzigingen zijn nodig als gevolg van eerdere 

besluiten en gewenste ontwikkelingen



Complexiteit 
Stadshavengebied

Meerdere functies komen 
hier samen - regelgeving

Betrokken partijen naast gemeente 

Wijk bij Duurstede:

Rijkswater-

staat

Waterwet 

Hoogheemraa
dschap 

De Stichtse 
Rijnlanden

Sterke 
Lekdijk, 

Provincie Utrecht 

UNESCO -
werelderfgoedlijst 

Natura-2000 

De eigenaren van percelen en 

bedrijven in het havengebied, ‘t 

Schipperhuys Havenbeheer b.v., 

Stichting Wijkse Stadshaven, de 

omwonenden van het 

haventerrein, de omwonenden 

aan het Inundatiekanaal, 

Watersportvereniging  Rijn en Lek, 

Jachthaven Lunenburg , inwoners 

WbD etc.



Kadastrale kaarten havengebied
eigendom

Eigendom RWS, gemeente, HDSR, diverse eigenaren



Bestemmingsplangrens

1.

2.

1. Bestemmingsplan 
Binnenstad 2018 
Vastgesteld 10-12-2018

2. Bestemmingsplan 
Binnenstad 2010, 
deelgebied Stadshaven 
Vastgesteld 29-6-2010



Geldend bestemmingsplan “Binnenstad” (2010)

Overig
archeologische waarden, waterstaatkundige functie, etc.



Geldend bestemmingsplan “Binnenstad” (2010)

• Wegen met een functie voor ontsluiting;
• Parkeren;
• Evenementen (ter plaatse van aanduiding);
• Groen, water, nutsvoorzieningen.

• Groen-, water en speelvoorzieningen;
• Verkeer- en verblijfsvoorzieningen;
• Evenementen (ter plaatse van aanduiding);
• Paden en verhardingen;
• Nutsvoorzieningen.



Geldend bestemmingsplan “Binnenstad” (2010)

• Water en oeverstroken;
• Waterhuishoudkundige voorzieningen;
• Vaarweg voor scheepvaartverkeer;
• Uiterwaarden; 
• Recreatief medegebruik;
• Aanlegsteigers (ter plaatse van aanduiding);
• Bunkerschip (ter plaatse van aanduiding).

• Ambachtelijke scheepswerf met 
bijbehorende voorzieningen.



Uitgangspunten voor actualisatie bestemmingsplan
a. Verwerken van verleende omgevingsvergunning voor 

verblijfsrecreatie;

b. Sanitair gebouw van max. 20 m2 voor passanten en 
toeristen;

c. Horecavoorziening van max. 400 m2 op ponton in het 
water en met terras op de kade, toegestaan in het 
laagwaterseizoen (circa 1 april t/m 31 oktober);

d. Zoekgebied voor parkeerplaatsen. Onderzoek: een 
horecavoorziening van die grootte heeft circa 20 
parkeerplaatsen nodig;

f. Planologisch toestaan van aanlegsteiger in de haven;

e. Drie extra camperplaatsen;

g. Kaders opnemen voor evenementen, denk aan max. 
aantal evenementendagen, geluidbelasting, etc.



Circa 9 maanden

Procedure van een bestemmingsplan
Voorbereiding

Voorbereiding ontwerp
bestemmingsplan door 
gemeente o.b.v. 
uitgangspunten

Ophalen input d.m.v. 
thema avonden t.b.v. 
opstellen concept 
ontwerp bp

Hier zijn we nu

Vooroverleg

Ontwerp 
bestemmingsplan laten 
beoordelen door 
partners

Eventuele 
vooroverlegreacties 
van antwoord voorzien 
en ontwerp aanpassen

Circa 6 tot 8 weken

Formele procedure

Behandeling door college van B&W 

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage (6 weken), 
mogelijkheid voor indienen van zienswijzen

Beantwoording zienswijzen en vaststelling 
bestemmingsplan door raad (ca. 12 weken)

Vaststellingbesluit ter inzage (6 weken), 
mogelijkheid voor indienen beroepsschrift

Beroep

Circa 1 jaar

Input thema avonden 
verwerken en delen 
met raad, n.a.v. reactie 
raad verwerken in 
ontwerp bp

Ontwerp-
bestemmingsplan kan 
aangepast worden 
n.a.v. vooroverleg

Bestemmingsplan kan aangepast worden (i.e. 
gewijzigd vastgesteld worden) n.a.v. 
binnengekomen zienswijzen



Wat wilt u de gemeente meegeven?

• Eigen tafel/kamer uitzoeken
• Circa 8 personen
• Inbreng via post-its 
• Kort en bondig


