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Aan: Gemeente Rhenen, team Economie en Ruimte 
 Huis van de Gemeente, 
 Postbus 201,  
 3910 AE RHENEN 
 
Rhenen, 2 december 2019 
 
 
Betreft: ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Thijmse Berg 
 
 
L. S.,  
 
Hierbij geeft de WMR haar visie op de voorgenomen plannen voor uitbreiding van de Thijmse Berg. 
De beoogde uitbreiding Thijmse Berg vindt plaats binnen het Nationaal Netwerk Natuur (NNN). Het 
NNN is het netwerk van natuurgebieden dat van nationaal belang is, hiervoor geldt een speciaal 
beschermingsregiem. De WMR hecht groot belang aan de netwerken van beschermde 
natuurgebieden in Nederland en Rhenen, te weten N2000 en het NNN. Het beschermingsregiem van 
het NNN is wettelijk vastgelegd en houdt in dat aantastingen alleen toegestaan worden als er 
overwegingen van groot maatschappelijk belang zijn en er deugdelijke compensatie komt. De WMR 
is van mening dat de uitbreiding van een recreatiebedrijf zeker van maatschappelijk belang is, echter 
in dit geval betreft het geen groot maatschappelijk belang. Er worden in de plannen 
compensatievoorstellen ontwikkeld (zie opmerkingen verderop), echter deze maatregelen worden 
gerealiseerd buiten het NNN. Het NNN neemt dus per saldo af in oppervlakte en kwaliteit.  
Hieronder ziet u onze verdere opmerkingen over de voorgestelde inpassing en compensatie. 
 
Doorbreken of onmogelijk maken ecologische verbindingen 
Het door Van den Bijtel (2017) opgestelde natuurwaardenonderzoek geeft in het algemeen een goed 
beeld van aanwezige natuurwaarden en van mogelijke effecten van ingrepen. Op één punt is het 
natuurwaardenonderzoek echter achterhaald dan wel onvolledig, en wel waar het gaat  
om het onderbreken van migratie- en foerageerroutes van planten en dieren. Door Van den Bijtel 
wordt op pagina 46 geconcludeerd dat “door realisatie van de uitbreidingsplannen geen foerageer- 
of migratieroutes ernstig belemmerd worden”. Dat is mede gebaseerd op de op pagina 45 
aangegeven conclusie dat de das “hier in de huidige situatie niet voorkomt en het maar de vraag is of 
de soort zich hier in de (nabije) toekomst wel zal kunnen vestigen”. Dat laatste is echter inmiddels 
achterhaald; in de aangrenzende delen van de Utrechtse Heuvelrug heeft de laatste jaren een sterke 
uitbreiding van de dassenpopulatie plaatsgevonden, zodat de soort nu ook in de direct aangrenzende 
landgoederen voorkomt. Deze ontwikkeling was te voorzien geweest. In de uitwerking van de 
plannen en bij de toetsing aan de eisen die vanuit de provincie worden gesteld vanwege de ligging in 
het NNN had hier dus rekening mee gehouden moeten worden. 
Door de uitbreiding van het recreatiepark ontstaat een ca. 250 meter brede barrière die een 
belemmering vormt voor verdere migratie van de das in oostelijke richting. Aan dit probleem dient 
alsnog aandacht te worden besteed. Dat zou onder meer kunnen door langs de noordrand van het 
beoogde uitbreidingsgebied langs de Oude Veensegrindweg een strook van 40 à 50 m vrij te houden 
van bebouwing zodat deze gebruikt kan worden als migratieroute door dassen. 
Een bredere aanbeveling richting de gemeente is om aandacht te besteden aan de ecologische 
verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Laarsenberg. In het verleden is door de gemeente 
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een toezegging gedaan richting de WMR voor de aanleg van een ecologische verbinding tussen 
Utrechtse Heuvelrug en de Laarsenberg, onder meer bedoeld voor de das. Die toezegging is later 
vanwege ‘gewijzigde politieke omstandigheden’ weer ingetrokken. Nu de das weer is teruggekeerd in 
de gemeente Rhenen is het wenselijk om alsnog te kijken naar de mogelijke verbinding met de 
Laarsenberg en met aangrenzende delen van Gelderland. Bij de beoordeling van ruimtelijke 
ontwikkelingen, zoals nu bij de Thijmse Berg, kan dan rekening kan worden gehouden met de 
mogelijke belemmering van foerageer- of migratieroutes.  
 
Landschapsbeleving 
Ook vanuit landschapsbeleving zou het wenselijk zijn om aan de noordrand van het 
uitbreidingsgebied een bredere strook vrij te houden van bebouwing zodat huisjes minder zichtbaar 
zijn vanaf de Oude Veensegrindweg. Hiermee kan tegemoet worden gekomen aan de wens van 
MooiSticht d.d. 2 november. Zij maakt zich zorgen over de groene zones aan de openbare weg, 
slechts 15 en 20 meter dik: “Met open groen is het zicht op het park en woningen groot, hetgeen niet 
wenselijk is”. 
 
Wageningse Laan 
In de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan wordt nergens aangegeven wat de gevolgen van 
de uitbreiding zijn voor de Wageningse Laan die ten oosten van het bestaande recreatiepark loopt. 
Dat is nu nog een vrij toegankelijk pad. Het is niet duidelijk of dit pad zal worden onttrokken aan de 
bestaande netwerk van paden en of hiervoor een bestemmingswijziging nodig is.  
 
Boscompensatie 
Het is onvoldoende duidelijk in hoeverre de boscompensatie ten oosten van de Oude 
Veensegrindweg bijdraagt aan de robuustheid en de aaneengeslotenheid van het NNN. Zo wordt niet 
aangegeven welke functie de geplande bosstroken hebben als fourageergebied en migratiezone voor 
bijvoorbeeld soorten als boommarter, ree en das. Een deel van de boscompensatie ten oosten van 
de Oude Veensegrindweg wordt gevormd door een bestaande houtwal. We vragen ons af of het wel 
terecht is dat deze wordt meegenomen als compensatie.  
 
Verkeersveiligheid 
Uit het mobiliteitsonderzoek blijkt dat de toename van verkeersbewegingen aanvaardbaar is. Echter, 
er wordt niet gesproken over verkeersveiligheid. De boscompensatie bestaat onder meer uit een 
driehoek bos op de hoek van de Geertesteeg en de Oude Veensegrindweg. Onduidelijk is welke 
gevolgen dit heeft voor de verkeersveiligheid: Heeft het verkeer dat vanaf en naar de rotonde aan de 
Cuneraweg richting centrum Rhenen rijdt bij de geplande inrichting voldoende zicht op het verkeer 
dat vanuit de Oude Veensegrindweg komt? 
 
Beeldkwaliteitskader d.d. 9 april 2019 en welstandsadvies Mooi Sticht d.d. 2 november 2019 
Het is bekend dat de huidige eigenaar van de Thijmse Berg zijn bungalowpark aan het uniformeren is. 
Bestaande houten vakantiewoningen en stacaravans worden stelselmatig vervangen door 
chaletachtige woningen van kunststof (wit met grijze daken). Het is dan ook zeer de vraag of het 
gewenste beleid in beeldkwaliteitskader daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Het beleid van de 
eigenaar staat haaks op het gewenste “opgaan in de natuur” en gebruik van “ingetogen 
terughoudende kleuren, zoals als tinten bruin, donkerrood, groen” en “gebruik van natuurlijke 
materialen”. Hoe denkt de gemeente dit beeldkwaliteitskader te handhaven? 
 
Verwerking commentaar Provincie Utrecht d.d. 23 januari 2019 
Door de provincie wordt in haar commentaar op het voorontwerpbestemmingsplan aangegeven dat 
de vervangende woning aan de noordzijde van het plangebied dient te worden meegenomen in de 
toetsing en dat een quick scan niet volstaat. Voor zover wij kunnen opmaken uit de stukken heeft 
deze uitbreiding van de toetsing niet plaatsgevonden.  
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Voortoets stikstofdepositie Uitbreiding Thijmse Berg d.d. 20 sept 2019 
De aanname in de Conclusie gaat ervan uit dat na aanvankelijke toename van uitstoot (NOx) tijdens 
de aanlegfase van 2 jaar en de significante toename van verkeersbewegingen van 31 
recreatiewoningen en de nieuwe woning bij landgoed Remmerstein, de stikstofdepositie op het 
Natura 2 gebied niet zal toenemen. Daarom zou het aanvragen van een Wnb-vergunning voor deze 
uitbreiding niet nodig zijn.  De Voortoets  is een beperkt onderzoek geweest en terecht kan er 
gesproken worden van aannames.  Er is geen rekening gehouden met de cumulatieve effecten van 
stikstofdepositie door boerenbedrijven in de aangrenzende omgeving. In de Voortoets is dat niet 
onderzocht.  Er is geen sprake van een integraal onderzoek van stikstof.  
 
Borging maatregelen  
In de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan wordt in par. 4.3 aangegeven dat er geen sprake 
zal zijn van een significante vermindering van de oppervlakte of van een aantasting van de 
samenhang tussen gebieden van het NNN mits de in het onderzoeksrapport opgenomen maatregelen 
(plussen) worden gerealiseerd en geborgd. Voor de borging van een deel van de mitigerende 
maatregelen (plussen) wordt verwezen naar de nog  af te sluiten privaatrechtelijke 
samenwerkingsovereenkomst. Het gaat hier om een niet openbaar toegankelijk document. Het is dus 
voor andere partijen niet mogelijk na te gaan hoe de maatregelen zijn gedefinieerd en wat de 
consequenties zijn van het niet uitvoeren van de maatregelen. Het verdient daarom aanbeveling 
deze maatregelen (ook) op te nemen in de bepalingen bij het bestemmingsplan.  
 
 
 
Namens de Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR) 
 
 
 
 
 
 
Han Runhaar     Sander van Opstal  
voorzitter     penningmeester  
 


