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Aan: College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad 

Huis van de gemeente Rhenen 

Postbus 201 

3910 AE Rhenen 

 

 

Rhenen, 25 maart 2021 

 

 

Betreft: Zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan “Utrechtsestraatweg (naast 21)”  en 

ontwerpbesluit hogere waarde 

 

 

Geacht College van Burgemeester & Wethouders en Gemeenteraad 

 

 

Inleiding 

Op 23 sept 2016 (zie bijlage 1) nam het College het besluit om mee te werken aan het principeverzoek 

van hr P. Mol d.d. 7 juli 2015. Medewerking aan de realisering van een woning door gebruikmaking 

van de provinciale Ruimte-voor-ruimteregeling. Het bouwplan zal moeten voldoen aan de 

voorwaarden van de Wet geluidshinder – archeologische waarden -  maatschappelijke uitvoerbaarheid 

- landschappelijke inpassing van de woning met behoud van voldoende zicht op het Rijndal. 

 

De Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR) toetste of aan al deze voorwaarden is voldaan  

+ de effecten op natuur en milieu + de mogelijke precedentwerking voor nog 2 woningen onder de 

nieuwe Omgevingswet. 

 

1. Ruimte-voor-ruimte regeling 

Noodzaak vergelijkbare landingslocatie  

De Ruimte-voor-ruimte regeling is een provinciale regeling. In eerste instantie bedoeld om agrarische 

bedrijven te faciliteren (sloop stallen voor een extra woning).  

Motivering voor uitruil van bouwrechten in dit bestemmingsplan (ontstaanslocatie aan de  

Cuneralaan 65 naar landingslocatie aan de Utrechtsestraatweg) is volgens het college de noodzaak van  

“vergelijkbare woonkwaliteit (met uitzicht op de Rijn)” (zie bijlage 2). De noodzaak van een 

“gelijkwaardige locatie” of “gelijkwaardige woonkwaliteit” wordt niet vermeld in de Handreiking 

Ruimte-voor-ruimte regeling en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).   

 

Zie voor de juridische houdbaarheid van deze regeling de alinea’s in hoofdstuk 4 van onze Zienswijze. 

 

De toepassing van de Ruimte-voor-ruimte regeling is om meerdere redenen aanvechtbaar. 

 

2. Akoestisch onderzoek 

Geluidbelasting 

De berekende geluidbelasting op de zijgevels, 52 dB resp. 51 dB is hoger dan de norm (48 dB). Er zijn 

wel maatregelen te nemen, maar die zijn van financiële en stedenbouwkundige aard. Dat is 

onvoldoende onderbouwing voor het toestaan van een hogere geluidswaarde. 

 

Aan de voorwaarde toetsing aan de Wet Geluidshinder wordt niet voldaan. 
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3. Archeologie en geologie 

De bestemming van dit perceel voor het huidige bestemmingsplan Buitengebied (2016) was: 

Agrarisch gebied met bijzondere landschappelijke en natuurlijke kenmerken met de functieaanduiding 

archeologisch monument. Bij de herziening in 2010 wil het gemeentebestuur deze bestemming 

omzetten in Natuur. De perceeleigenaar hr P.Mol diende hiertegen een Zienswijze in en stelt voor de 

bestemming Natuur om te zetten in Kwekerij. In de Commentaarnota werd zijn zienswijze ongegrond 

verklaard. Later in de inspraakprocedure is de bestemming Natuur gewijzigd in Agrarisch met een 

gedeelte Intensieve kwekerij. 

 

Naast de archeologische waarde is dit perceel een historisch gedocumenteerd geologisch Droogdal (zie 

bijlage 3 door landschapsdeskundige Ad Woudstra).   

Vergelijkbare en onbebouwde droogdalen langs de uiterwaard liggen tegenover De Tangh, naast het 

Sonnehuus en schuin tegenover Plantage Willem III.  De kenmerken van een droogdal zijn nog steeds 

zichtbaar op dit perceel: zandige ondergrond, laag en onderbroken talud, glooiend terrein met reliëf en 

ondergronds kwelwater.  

Behoud van reliëf (kenmerk Droogdal) zal lastig zijn bij woningbouw. Het risico van egaliseren en 

verhoging van grond voor beter woongenot is aanwezig. 

Op onderstaande afbeeldingen zijn hoogteverschillen en laag talud zichtbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onomkeerbare aantasting van de aardkundige waarde van droogdal met reliëf is te verwachten. 

 

4. Maatschappelijke uitvoerbaarheid  

Inspraak alleen door aanwonenden - buurtspraak 

Inspraak of participatie voor de aanvankelijke Wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2016 

werd beperkt tot 9 aanwonenden. Belanghebbende Natuur- en milieuorganisaties als het Utrechts 

Landschap (= aanwonende) en de WMR zijn niet benaderd voor inspraak. Het verlies van het laatste 

panoramagezicht langs toeristische fietsroutes is van algemeen maatschappelijk belang. 

 

Afstemming provinciaal en lokaal beleid 

De combinatie met de provinciale regeling Ruimte-voor-ruimte bemoeilijkte de inspraak. Er is de 

regel dat Rijks- en provinciaal beleid gaan boven lokaal beleid. In de praktijk wordt gestreefd naar 

afstemming van beleid. In dit geval was er geen afstemming, omdat in het vigerende lokale RO beleid 

woningbouw niet toegestaan is op grond van het bestemmingsplan Buitengebied (2016) en in de 

Stedenbouwkundige Structuurvisie tot 2020 gestreefd wordt naar behoud van het panoramazicht en 

wordt geen uitbreiding van lintbebouwing toegestaan. 

 

Aan de voorwaarde Maatschappelijke uitvoerbaarheid wordt niet voldaan. 

 

5. Landschappelijke inpassing in Regels en erf inrichting schets in Bijlage bij de Regels en 

toetsing aan provinciaal beleid 

Bestemming Wonen, inhoud en oppervlakte 

Artikel; 5.2.1 gaat over de regels voor bouwen. Gekozen is voor een Specifieke woonvorm 

“Kelder/ondergronds bouwen”. Bouwhoogte en goothoogte 4 meter, inhoud 660 m3 en bijgebouwen 
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88 m2.  N.B. In artikel 9.a Algemene afwijkingsregels is een afwijking mogelijk tot meer dan 10% van 

de maten en afmetingen. In de praktijk kan het dus wellicht uiteindelijk gaan om: 726 m3 inhoud – 96 

m2 bijgebouwen en 4,4 meter hoog.  Artikel 9.a. lijkt dubbelop, want in Landelijk gebied is de inhoud 

max 600 m3 + 10% afwijking of moeten de afmetingen in artikel 5.2.1 aangepast worden?  

 

Inpasbaarheid van de woning 

Bijlage 2 Advies LEU in de Bijlage bij 

de Regels gaat over inpasbaarheid van de 

woning.   

Volgens Regel artikel 5.6.1. is de 

landschappelijke inpassing van het LEU 

advies voorwaardelijk (“het is geen 

blauwdruk”). De schets met zichtlijnen  

heeft niet de juridische status van een 

Beeldkwaliteitsparagraaf. 

 

De hoogte van 4 m + 10 % kan grote gevolgen hebben voor de zichtlijnen in de inrichting schets van 

LEU.  Daarbovenop is er in Regel artikel 9.c een meetverschil toegestaan zijn tot een maximum van 1 

meter. Zie de artikelen over mogelijke Afwijkingen in 7.1 (Afwijkende maatvoering) en artikel 9 met 

Algemene afwijkingsregels.  

 

Artikel 4.1.e over een plateaulift in het groen met goothoogte en bouwhoogte 3,5 meter is onduidelijk. 

Het is de vraag of een plateaulift de landschappelijke inpassing ten goede zal komen. Er ontbreekt een 

afbeelding van een plateaulift in de erf inrichting schets van LEU. 

 

Het groene sedumdak op het platte dak op de voorbeeldwoning van LEU zal waarschijnlijk gevuld 

worden met zonnepanelen. Wat op zich een goede ontwikkeling is, want de woning ligt pal op het 

zuiden. Het wordt hierdoor wel een blikvanger in het droogdal en panorama gezicht.  

 

Peil en Maaiveld en behoud van reliëfbeleving  

De belangrijkste vraag voor de hoogte van deze Specifieke woonvorm is de bepaling van Peil  en  

Maaiveld op een bouwvlak achter de rooilijn, op glooiend terrein met een verloop van 3,5 meter en 

met behoud van reliëfbeleving en zichtlijnen op Rijn en Uiterwaarden. (zie Begripsbepaling1.46 en 

onder  Artikel 2. Wijze van meten, de artikelen 2.2 en 2.4 en 2.7). Deze omschrijving is volstrekt 

onduidelijk.  

 

Door de flexibele Regels en het ontbreken van een Beeldkwaliteitsparagraaf wordt aan de voorwaarde 

Landschappelijke inpassing met behoud van zicht op het Rijndal niet voldaan.  

 

Toetsing Woonbestemming aan Provinciaal beleid met Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 

en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)  

 

Verstedelijkingsverbod/Rode contour en Ruimte-voor-ruimte regeling 

Op grond van de PRV, artikel 3.2 geldt een verstedelijkingsverbod voor gronden gelegen in het 

landelijk gebied. De planlocatie ligt in het Landelijk gebied. Er zijn uitzonderingen waarbij toch 

verstedelijking kan plaatsvinden.  

Deze uitzonderingen zijn benoemd in de artikelen 3.3 tot en met 3.16 PRV. Het betreft situaties 

waarbij nieuwe bebouwing voor stedelijke functies in plaats komt van bestaande bebouwing (agrarisch 

of anderszins), in samenhang met de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit of waarbij nieuwe 

stedelijke bebouwing vereist is om te voorzien in de behoefte aan woningen en bedrijven.  

Deze Ruimte-voor ruimte regeling wordt beschreven in artikel 3.11 PRV en geldt alleen voor 

voormalige agrarische bedrijfspercelen. Dat is hier niet het geval omdat de ontstaanslocatie Natuur is 

in het huidige bestemmingsplan Vogelenzang. De daaraan voorafgaande bestemming van de woning 

in het Bestemmingsplan Buitengebied 1987 (herzien in 1997 en 2011) had een  Bedrijfs/industriële 
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bestemming (zie paragraaf 1.3 Toelichting Bestemmingsplan Rhenen, Ecologische verbindingszone 

Vogelenzang, d.d. 14 oktober 2014).  

 

Kwaliteitsgids over Ruimte-voor-ruimte regeling in PRS en PRV 

De landingslocatie ligt in het Landschap Rivierengebied en de ontstaanslocatie ligt in Landschap 

Utrechtse Heuvelrug. Bebouwen van de landingslocatie is in strijd met artikel 5.2 PRS (provinciale 

ruimelijke structuurvisie) en artikel 1.8 PRV vanwege strijdigheid met de Kwaliteitsgids Landschap 

Rivierengebied.  

 

Lintbebouwing in PRV 

Uitbreiding lintbebouwing is strijdig met artikel 3.5 over verstedelijking in bebouwingslinten, omdat 

het landschap en de ruimtelijke kwaliteit hierdoor niet versterkt of verbeterd worden.  

 

Woningbehoefte 

Op deze planlocatie betreft het een ruime en waarschijnlijk dure villa, die niet voldoet aan de 

woningbehoefte in Rhenen.  

 

Kernrandzone in PRV en versterking ruimtelijke kwaliteit 

Artikel 3.7 over Kernrandzone gaat over ontwikkelingen mits deze ontwikkelingen als doel hebben om 

te ruimtelijke kwaliteit te versterken. Het plangebied (zowel landingslocatie als ontstaanslocatie) ligt 

in de kernrandzone. Ontwikkelingen zijn slechts mogelijk als aan deze voorwaarden wordt voldaan. 

Het plan heeft ter plaatse van de landingslocatie niet tot doel de ruimtelijke kwaliteit te versterken.  

 

Zorgvuldigheid van toetsing aan bovenliggend Rijks- en provinciaal beleid 

Geen enkele toetsing  wordt volmondig beantwoord met “Voldoet aan de voorwaarden”. Er worden 

versluierende termen gebruikt als: “niet in strijd met”, “sluit goed aan”, “past binnen 

ontwikkelprincipes” etc.  Bijvoorbeeld, het toeristisch belang van het panoramagezicht is niet getoetst. 

Voor een bouwplan dat vanaf  2016 zo omstreden is, zou toetsing aan bovenliggend beleid op alle 

fronten volmondig met ja beantwoord dienen te worden.  

 

Ook de idyllische voorstelling van een stuk bloemrijk hooiland (blz 13 uit Toelichting) op de 

naastgelegen kadaster secties 1067 en 1068 om de verbetering van de landelijke kwaliteit te 

benadrukken, getuigt niet van grote kennis over dit perceel en droogdal in het rivierenlandschap. 

 

Gemeentelijk beleid over bebouwing van perceel Utrechtsestraatweg ongenummerd  

Het vigerende bestemmingsplan Buitengebied staat woningbouw in dit agrarische gebied niet toe. 

Het stedenbouwkundig advies d.d. 2 september 2015  was negatief. Het college heeft dit negatieve 

advies genegeerd (bijlage 4 met stedenbouwkundig advies). 

De vigerende Stedenbouwkundige Structuurvisie Stedenbouwkundige structuurvisie Rhenen met 

woningbouwlocaties tot 2020  is negatief over uitbreiding lintbebouwing en voor behoud van het 

panorama-uitzicht. Met name wordt zelfs genoemd “Aandacht voor beeldkwaliteit – behoud van 

panorama gezichten vanuit openbare route – beschermen en versterking natuur”. 

 

Aan de voorwaarde voor landschappelijke inpassing wordt niet voldaan.  

 

6. Wet natuurbescherming en Flora- en faunawet over de nadelige effecten op 

natuurwaarden 

 

Bouwlocatie naast natuurgebied Palmerswaard 

Door het wegvallen van een groene buffer op de Verbeelding of Plankaart komt de beoogde woning 

praktisch op gelijke hoogte met de Palmerswaard als achtertuin. De Palmerswaard is niet toegankelijk 

tussen zonsondergang en zonsopkomst om de rust van dieren niet te verstoren. Vanwege de 

uitstralingseffecten brengt dat beperkingen mee. Dat wordt erkend in de Toelichting art. 4.8.2. tweede 

bullet, waarin gesteld wordt dat “de planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij 
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voorkeur niet verlicht mag worden”. Dat betekent voor de toekomstige bewoners: geen tuinverlichting, 

geen geluidsoverlast na zonsondergang. Dat is niet handhaafbaar.  

 

Gebiedsbescherming  

De planlocatie grenst direct aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met de extra status van Natura 

2000 (Rijntakken) en valt onder de richtlijn voor Vogel- en Habitatgebieden. Behoudens verwijzing 

naar een quickscan jaren geleden in de bijlage op de Toelichting, is er niet getoetst aan het onderdeel 

gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming.  

 

Zolang effecten en beperkingen op Natura 2000 gebied niet  onderzocht zijn, is dit 

ontwerpbestemmingsplan onrijp en onvolledig. 

 

Soortenbescherming – flora en fauna in de Palmerswaard 

Effecten op soorten zijn ook nog niet onderzocht en er is geen ontheffing op grond van de Wet 

Natuurbescherming verleend. (Zie Bijlagen op de Toelichting). Niet alleen de ringslang is van belang. 

Uit inventarisaties blijkt de jaarlijks toenemende vogelrijkdom in de Palmerswaard. Steeds meer 

soorten vinden rust en voedsel in dit natuurgebied langs de Rijn. Het is terecht een Vogel- en 

Habitatgebied.  De visarend wordt regelmatig waargenomen.  

 

Een nieuw en actueel Flora en Faunaonderzoek is nodig. Dit ontwerpbestemmingsplan is onrijp en 

onvolledig. 

 

7. Bodemvervuiling 

Uit het bodemonderzoek in de Bijlagen bij de Toelichting blijkt dat de gesignaleerde vervuiling van 

het talud door de dichte begroeiing van braamstruiken niet onderzocht kon worden. De vervuiling 

betrof door de grondeigenaar gedumpt afval van bouwwerkjes en attributen voor volkstuintjes. Stukjes 

asbest, restanten bouwafval en tuinslangen waren gedumpt. Het talud heeft in het vigerende 

bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Groen, maar ziet er nu armzalig is. Het is bovendien 

weg bestemd in dit Voorontwerpbestemmingsplan Utrechtsestraatweg ongenummerd. 

 

Nader bodemonderzoek naar vervuilde grond in het talud is nodig. Ook op dit punt is dit 

ontwerpbestemmingsplan onrijp en onvolledig. 

 

8. Risico’s bij hoogwater en Verbeelding plangebied en verdwijnen van groen talud in de 

Verbeelding 

Omdat dit een droogdal is met ondergronds kwelwater en omdat de groene buffer tegen hoogwater is 

wegbestemd, kan extreem hoog water in de toekomst een probleem worden. In februari 2021 kwam 

het water tot aan het talud. In de afgelopen 20 jaar is het hoogwater in Rhenen extremer geweest. 

Toekomstige extreme hoogwaterstanden kunnen de grondwaterstand in het perceel negatief 

beïnvloeden. 

In het hoofdstuk Vooroverleg in de Toelichting vonden Rijkswaterstaat Oost-Nederland en 

waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onderzoek niet nodig, omdat het plangebied 

net buiten het rivierbed ligt.  

 

Zolang de effecten en beperkingen bij extreem hoogwater niet onderzocht zijn door Rijkswaterstaat en 

Waterschap is dit ontwerpbestemmingsplan onrijp en onvolledig 

  

9. Bestemmingsverloop – intensieve kwekerij en inconsistentie principe-aanvraag 

Eerdere bestemmingsplanwijzigingen voor dit perceel  

Tijdens de procedure voor vernieuwing van Bestemmingsplan Buitengebied in 2010 werd de 

voorgenomen bestemming Natuur na het indienen van een Zienswijze hiertegen door P.H. Mol, 

gewijzigd in Agrarisch en een deel Intensieve kwekerij. De Partiele herziening Buitengebied werd 

onherroepelijk geconsolideerd in 2016. 
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P.H. Mol doet d.d. 7-7-2015 een principeverzoek voor de bouw van een woning voor perceel 1 nr 634. 

In april 2018 splitst P.H. Mol dit  perceel in 3 percelen: 1067 is eigendom van C. Mol en M. Mol (het 

perceel met bestemming Intensieve kwekerij en in dit ontwerpbestemmingsplan bestemd voor 

Woning), 1068 is van C. Mol en 1069 is van M. Mol. Alle 3 percelen worden bij de wijziging van 

kadastraal eigendom beschreven als bestemd zijnde voor Teelt/kweek. NB. Volgens het 

bestemmingsplan zijn 1068 en 1069 Agrarisch. 

 

Nevenactiviteit bestemming Intensieve kwekerij  

Voor de ruimtelijke onderbouwing speelt de omzetting van bestemming Intensieve kwekerij naar 

bestemming Wonen een belangrijke rol. De bestemming Intensieve kwekerij op dit perceel wordt 

onwenselijk geacht. Door de bouw van een woning zou de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit  

verbeteren of versterkt worden!  

 

De begripsbepaling PP Kwekerij in het bestemmingsplan Buitengebied (2016) is een agrarisch 

bedrijf, gericht op het telen, kweken en verzorgen van sierteeltgewassen (bomen, heesters, planten en 

bloemen) of tuinbouwzaden, waarbij de exploitatie van het bedrijf geheel of grotendeels gebonden is 

aan ter plaatse of in de nabijheid aanwezige gronden.  

Op het perceel werden in vorige jaren alleen in december, de periode rond Kerst, kerstbomen 

verkocht; bomen die niet afkomstig waren van dit perceel. Het is zeer de vraag of op dit perceel ooit 

sprake is geweest van een geregistreerd Agrarisch bedrijf.  Bij de Kamer van Koophandel is een 

dergelijk bedrijf op dit perceel niet bekend, noch op naam van P.H.Mol, C. Mol of  M.Mol.   

 

De latere kadastersplitsing, de gewijzigde eigendomssituatie in relatie met principe-verzoek in 2015, 

zijn niet consistent. Daarnaast moet onderzocht worden of de bestemming Intensieve Kwekerij terecht 

is verleend, als dit nooit geïmplementeerd is tot een Agrarisch bedrijf. 

 

10. De gevolgen van overgang Wro naar Omgevingswet (per  1 januari 2022) 

De splitsing in 3 percelen in combinatie met een apart maatwerk Bestemmingsplan ipv de 

oorspronkelijke Wijziging van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied (2106) kan grote 

gevolgen hebben onder de nieuwe Omgevingswet.  

In de nieuwe Omgevingswet (per 1 jan 2022) worden alle Bestemmingsplannen omgezet naar 

Omgevingsplannen. Door integratie van wetten hoeft er minder hoeft er minder getoetst te worden aan 

afzonderlijke wetten en kan er sneller gebouwd worden. In dit Ontwerpbestemmingsplan cq later 

Omgevingsplan zit een ingebouwde precedentwerking voor de onbebouwde percelen 1068 en 1069. 

 

De voorbereidingen in Rhenen voor omzetting Wro naar Omgevingswet zijn gestart in 2016. Met één 

voet over de drempel naar nieuw RO beleid  kiezen voor een bestemmingsplan ten behoeve van een 

maatschappelijk omstreden bouwplan is bestuurlijk niet fatsoenlijk.  

 

Dit ontwerpbestemmingsplan is niet helder over de bouw van 1 enkele woning.  

 

Met hoogachting namens het bestuur van de Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR) 

 

 

 

 
Han Runhaar     Willy Hoorn-de Vries   

voorzitter     secretaris 

 

Bijlage 1. Collegebesluit op 23 sept 2016 – alleen ondertekend door wethouder H. van den Berg 

Bijlage 2. Brief met toezegging medewerking aan hr Mol d.d. 20 okt 2016 

Bijlage 3. De aardkundige waarde van het droogdal door landschapsdeskundige Ad Woudstra 

Bijlage 4. Stedenbouwkundig advies d.d 2 september 2015 


