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LÃ¹Ã¨Ã©Ã¨ Principeverzoek woning cuneralaan 65 herbouw op Utrechtsestraatweg ongenummerd
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Voorjtel 1. In principe in te stemmen met het verlenen van medewerking aan het realiseren van
een woning op het perceel Utrechtsestraatweg ongenummerd, kadastraal bekend
gemeente Rhenen, sectie 1, nummer 634 onder voorwaardelijke verplichting van
sloop van de woning Cuneralaan 65.
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ToelÃ®chting bij het voorstel aan burgemeester en wethouders:
* Onderwerp
Principeverzoek woning Cuneralaan 65, herbouw op Utrechtsestraatweg ongenummerd
* Voorstel
1. In principe in te stemmen met het verlenen van medewerking aan het realiseren van een woning op het
perceel Utrechtsestraatweg ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie 1, nummer 634
onder voorwaardelijke verplichting van sloop van de woning Cuneralaan 65.
* Inleiding
Op l6juli 2015 is door de heer P. Mol een principeverzoek ingediend, om op de Iocatie Utrechtsestraatweg
ongenummerd te Rhenen (kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie 1, nummer 634) een woning te
realiseren. Het gaat dan om een woonperceel met een breedte van 20 meter, direct aansluitend aan het
perceel Utrechtsestraatweg 21. Volgens het principeverzoek heeft de provincie Utrecht bij de aankoop in
2012 van de woning Cuneralaan 65 de beschikking gekregen over circa 1.500 m2 sloopmeters (bouwrecht),
welke verplaatst kunnen worden naar een Iocatie elders in de gemeente Rhenen (Rood-voor-rood, zie bijlage
lvoor verzoek, bijlage 2 voor situatietekening van beide Iocaties). In 2012 is voorzien dat een deel van de
kosten van het aankopen en slopen door de provincie terug te verdienen is door het verplaatsen van het
bouwrecht. De heer Mol is bereid het bouwrecht aan te kopen voor de gevraagde woningbouw op zijn
perceel aan de Utrechtsestraatweg.
In het principeverzoek wordt verder aangegeven dat al in 2008, in een bestuurlijk overleg tussen de
gemeente Rhenen en de provincie Utrecht, afspraken zijn gemaakt over de aankoop van de waterplas en de
bedrijfswoning met omliggende gronden van de voormalige kalkzandsteenfabriek Vogelenzang. Met die
aankoop ontstond de mogelijkheid voor inrichting van dit gebied als ecologische verbindingszone, waardoor
natuurgebied de Blauwe Kamer, de Grebbeberg en de uiterwaarden bij de stad met de Palmerswaard beter
met elkaar worden verbonden. Daarvoor zijn de bedrijfswoning Cuneralaan 65 van de voormalige
kalkzandfabriek en een deel van het bedrijfsterrein met het van kracht worden van het bestemmingsplan
''Ecologische verbindingszone Vogelenzang'' weg bestemd en is daarvoor de bestemming ''Natuur''
opgenomen.
De Utrechtsestraatweg ongenummerd te Rhenen (kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie 1, nummer
634) heeft in het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2010 de bestemming 'Agrarisch met de nadere
aanduiding '' intensieve kwekerij''. Het realiseren van een woning op deze Iocatie is volgens dit
bestemmingsplan niet mogelijk.
Tegen het bouwvoornemen zijn op voorhand twee brieven van omwonenden ontvangen, de bewoners van
Utrechtsestraatweg 66 en 68 (bijlagen 4). Daarin wordt bezwaar aangetekend vanuit de argumenten:
behoud uitzicht, behoud natuur, aantasting historisch stadsgezicht, waardedalÃ®ng eigen woning.
@ Beoogd ef-fec''t
Beantwoording van het bebouwingsverzoek aan de hand van een goede ruimtelijke afweging.
@ Argumenten
2.2 De door de provincie genoemde argumenten maken dat sprake is van een positieve ontwikkeling.
De provincie heeft per mail aangegeven een positieve grondhouding in te nemen als het gaat over het
verplaatsen van het bouwrecht. Hierbij heeft zij de volgende overwegingen:
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De bestemming van een woning in het buitengebied wordt verplaatst van een Iocatie niet ver van de kern,
maar wel op een strategische plek in de EHS (verbindingszone), naar een plek die een vergelijkbare
woonkwaliteit biedt (ook met uitzicht op de Rijn), maar met minder planologische impact. De Iocatie Iigt
inderdaad buiten de EHS en Natura 2000, direct aan de rode (stedelijke) contour aan de westkant van de
kern, min of meer in een bebouwingslint en binnen de bebouwde kom (Wegenverkeerswet) van Rhenen.
Het is evident dat gezorgd moet worden voor een goede ruimtelijke onderbouwing.Aandachtspunten
hierbij zijn de Wet geluÃ®dhinder, archeologie, de maatschappelijke uitvoerbaarheid en de Iandschappelijke
Ã®npassing van de te realiseren woning (behoud van voldoende zicht op het Rijndal).
1.2 Door de medewerking is de provincie Utrecht in staat de zuidelqke Ecologische verbindingszone Iangs
de kern khenen te realiseren.
Dit is een beleidsopgave voor de provincie. De provincie kan daaraan eerst toekomen als een vervangende
geschikte bouwlocatie beschikbaar is. Daarvan is met het voorliggende verzoek sprake. Ook kan het
bouwvoornemen van de heer Mol daarmee doorgang vinden.
1.3 De ontvangen reaÃ ies van omwonenden houden geen rekening met het argument dat door de
aankoop en sloop van de wonin.q Cuneralaan 65 ter plaatse de EcologÃ che verbindingszone wordt
gerealiseerd.
Door de bouw van de woning ontstaatjuÃ®st de mogelijkheid een positieve bijdrage te Ieveren aan de EHS.
Omwonenden aan de overzijde van de Utrechtsestraatweg hebben uiteraard geen recht op vrij uitzicht.
Bovendien is de afstand tot de beoogde bouwlocatÃ®e aanzienlijk en is slechts sprake van een beperkte
verkleÃ®ning van het 'venster'' op de uiterwaarden. Van een historisch stadsgezicht is op deze plek geen
sprake. Voor planschade die niet te voorzien was en uitgaat boven het normaal maatschappelijk risico kent
art. 6.1 Wro een mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag om tegemoetkoming in schade.
*
* Kan|ekeningen
1..1 Het bouwen van een woning aan de Utrechtsestraatweg ongenummerd is in strtd met de
Stedenbouwkundige StruÃ uuwisie.
De ''Stedenbouwkundige structuurvisie, woningbouwlocaties tot 2020'' gaat voor Rhenen uit van een
compacte kern binnen de rode contour. Volgens de Visie zijn met verdÃ®chting, meervoudig ruimtegebruik en
herstructurering in de komende periode voldoende woningen te realiseren. De groene randen van Rhenen
worden maximaal gerespecteerd, aanvullende bebouwing aan de Iinten naar het buitengebied is
ongewenst. De natuur en recreatie in de uiterwaarden krijgen meer ruimte. De visie op de uiterwaarden van
Rhenen gaat uit van behoud van de resterende openbare panorama's op de rivier.
Uit het opgevraagd stedenbouwkundig advies (bijlage B) is het volgende opgetekend:
Door op de voorgestelde Iocatie te bouwen wordt het Iint verder verdicht en wordt het panorama
verstoord. Nieuwe bebouwing in het Iint van de Utrechtsestraatweg kan aanleiding zijn om in de
toekomst meer verzoeken te verwachten om in het Iint te bouwen en uiteindelijk geen panorama
over te houden.
b. Het lint bestaat uit diverse stedenbouwkundige ensembles, afgewisseld met open delen waarbij er
zicht is op de uiterwaard/ Neder-Rijn. De bebouwing komt solitair in een open deel te staan. De
bebouwing staat te ver van de overige bebouwing om onderdeel te zijn van een ensemble. Er
ontstaat hierdoor een verdichting op een plek waar openheid een kwaliteit is.
@
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c. Anderzijds wordt aangegeven dat de huidige woning op een bijzondere plek Iigt. En dat het moeilijk
is om een gelijkwaardige Iocatie in Rhenen te vinden met dezelfde kwaliteiten, zonder aantasting
van de kern van Rhenen.
Uit een oogpunt van behoud van panorama's adviseert de stedenbouwkundige negatief. Het panorama in
voorliggend geval betreft echter een zone (bestemming Agrarisch) van 132 meter, waarvan dan 20 meter,
aansluitend op het woonperceel Utrechtsestraatweg 21 een woonbestemming zou krijgen. Deze 20 m
brede strook is nu bebost met sparren. De woning Utrechtsestraatweg 21 betrefl een rijksmonument, zodat
enige afstand tot die woning wel gewenst is. Afwijken van bestaand beleid is in bijzondere omstandigheden
wel mogelijk. Gelet op de argumenten in dit voorstel en de opmerking geciteerd onder c. in het
stedenbouwkundig advies, is er aanleiding van het algemeen beleid af te wijken.
* Externe afstemming (ln actie met Rhenen)
Ambtelijk is meerdere malen overleg geweest met de provincie Utrecht en gebiedscoÃ¶peratie O-gen, met de
bedoeling de uitgangspunten van het principeverzoek te verifiÃ«ren. De heer Mol is tussentijds enige malen
op de hoogte gesteld van de vertraging in de afhandeling van zijn verzoek. Advies is ingewonnen bij de
welstandscommissie Mooisticht. Zij hebben positief gereageerd op het realiseren van een nieuwe woning
op het perceel Utrechtsestraatweg, echter de uitvoering van de nÃ®euwe woning volgens de aanvraag wordt
als onwenselijk ervaren. Daarnaast wordt aangegeven dat het verdwijnen van de openheid van het
Iandschap en het zicht op de fraaie rivier ter hoogte van het beoogde bouwperceel een nadeel is.
@ lnterne afstemming (denk hierbij aan Sociaal Domein en/of RPB)
Over dit voorstel heeft afstemming plaatsgevonden met de portefeuillehouder RO, die hiermee instemt.
* Kosten, baten, dekking
Voor de behandeling van voorliggend principeverzoek wordt op basis van de Tarievenlijst 2015 een bedrag
van 4: 855 berekend ten Iaste van verzoeker. Na uw besluit zullen deze kosten worden gefactureerd.
* Communicatie na besluitvorming
De initiatiefnemer zal schriÃ»elijk op de hoogte worden gebracht van uw beslissing conform de in bijlage 5
bijgevoegde concept-antwoordbrief. De omwonenden ontvangen een afschrift van uw brief.
@ Vervolgplanning
Nadat u uw beslissing per brief aan de initiatiefnemer bekend heeft gemaakt, is de behandeling van het
principeverzoek afgerond en volgen er geen verdere acties. Een aanvraag met concept bestemmingsplan
wordt afgewacht.
* Bijlagen
Bijlage 1: principeverzoek alg 15/3748
Bijlage 2: situatietekeningen beide Iocaties
Bijlage 3: het stedenbouwkundig advies alg 15/3980
Bijlage 4: reacties omwonenden alg 16/3594 en alg 16/3673
Bijlage 5: concept antwoordbrief alg 16/4137


