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Beste meneer Mol,
Op 16 juli 2015 schreef u ons een brief. U vraagt daarin of wij in principe bereid zijn mee te werken aan
het realiseren van een nieuwe woning aan de Utrechtsestraatweg ongenummerd, kadastraal bekend
sectie I nummer 634. In het verzoek staat beschreven dat deze woning gebouwd kan worden, omdat het
bouwrecht van de te slopen woning aan de Cuneralaan 65 hiervoor wordt ingezet. In deze brief Ieest u
onze reactie op uw verzoek.
Beslissing
Wij zijn in principe bereid medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan
Buitengebied 2010 door de geldende bestemming 'Agrarisch'' om te zetten in de bestemming 'Wonen''
om de bouw van een woning mogelijk te maken aan de oostzijde van uw perceel Utrechtsestraatweg
ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie 1, nummer 634, over een breedte van 20
meter en waarbij als voorwaardelijke verplichting in elk geval geldt dat de woning Cuneralaan 65 moet
worden gesloopt.
Redenen om uw verzoek in te willigen
De door de provincie Utrecht genoemde argumenten maken dat sprake is van een positieve
ontwikkeling, waarvoor het nodig is af te wijken van onze Ã«stedenbouwkundige Structuurvisie,
Woningbouwlocaties tot 2020''. Afwijking van dit reguliere beleid achten wij in dit geval toelaatbaar. De
provincie heeft per mail aangegeven een positieve grondhouding in te nemen als het gaat over het
verpiaatsen van het bouwrecht. Hierbij heeft zij de volgende overwegingen, die wij ondersteunen:
De bestemming van een woning in het buitengebied wordt verplaatst van een locatie niet ver van de
kern, maar wel op een strategische plek in de Ecologische verbindingszone, naar een plek die een
vergelijkbare woonkwaliteit biedt (ook met uitzicht op de Rijn), maar met minder planologische impact.
De Iocatie aan de Utrechtsestraatweg Iigt buiten het Nationaal Natuur Netwerk (NNN), dus buiten de
EHS en buiten Natura zooo-gebied. De Iocatie sluit echter wel direct aan op 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 uiteraard nodig dat gezorgd moet worden voor een goede
ruimtelijke onderbouwing in de vorm van een in concept aan te Ieveren bestemmingsplan. Daarvoor
zullen onder meer aspecten als Wet geluidhinder, archeologie, maatschappelijke uitvoerbaarheid en
Iandschappelijke inpassing van de te realiseren woning (behoud van voldoende zicht op het Rijndal)
nader moeten worden onderzocht en worden belicht.
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Door onze medewerking is de provincie Utrecht in staat de zuidelijke Ecologische verbindingszone Iangs
de kern Rhenen te realiseren. Dit is een beleidsopgave voor de provincie.
Tegen uw bebouwingsverzoek hebben wij van enkele omwonenden bezwaren ontvangen. De
ontvangen reacties houden echter geen rekening met het argument dat door de aankoop en sloop van
de woning Cuneralaan 65 ter plaatse de Ecologische verbindingszone wordt gerealiseerd. De positieve
insteek van het college is juist gekozen, omdat de vervangende nieuwbouw van de woning aan de
Utrechtsestraatweg ongenummerd de mogelijkheid biedt bij te dragen aan de realisering van het
Nederlands Natuur Netwerk (NNN), voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. Daarom zal
ook van precedentwerking geen sprake zijn. Omwonenden aan de overzijde van de Utrechtsestraatweg
hebben uiteraard geen recht op vrij uitzicht. Bovendien is de afstand tot de beoogde bouwlocatie
aanzienlijk en is slechts sprake van een beperkte verkleining van het 'venster'' op de uiterwaarden. Een
hÃ®storisch stadsgezicht is op deze plek niet benoemd.
Vervolg ruimtelijke procedure
Als u vervolg wilt geven aan uw verzoek dan kunt u hier een verzoek tot herziening van het
bestemmingsplan voor indienen. De proceduretijd van een herziening van een bestemmingsplan is
wettelijk niet bepaald, maar duurt circa 26 weken. Deze termijn is exclusief de voorbereidingstermijn
om tot een goed definitief voorontwerpbestemmingsplan te komen. Voor een goede voorbereiding
(waarin onderzoeken, regels, toelichting en verbeelding worden beoordeeld en gecorrigeerd) moet u
rekenen op circa 16 weken extra. De kosten verbonden aan een herziening van een bestemmingsplan
lart. 3.1 Wet ruimtelijke ordening) worden berekend op basis van een exploitatiebijdrage en is daarmee
per plan verschillend. In dit bedrag zitten niet de kosten die u kwijt bent voor het (Iaten) opstellen van
een bestemmingsplan.
Voor planschade die voor omwonenden niet te voorzien was en uitgaat boven het normaal
maatschappelijk risÃ®co kent art. 6.1 Wro voor hen een mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag
om tegemoetkoming in schade. U moet er rekening mee houden dat bij het doorlopen van een
planologische procedure (bestemmingsplan) een eventueel toe te kennen tegemoetkoming in (plan-)
schade op u verhaald zal worden.
Om er zeker van te zijn dat deze principebeslissing als uitgangspunt voor de officiÃ«le aanvraag voor een
omgevingsvergunning c.q. een bestemmingsplanherziening geldt, dient u deze officiÃ«le aanvraag
binnen 12 maanden na verzending van deze brief in te dienen. Eventuele zienswijzen, gewijzigde
regelgeving of andere omstandigheden kunnen echter nog altijd Ieiden tot een ander eindoordeel.
Beslissing is geen besluit
Onze beslissing is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt
hiertegen daarom ook geen bezwaar maken.
Leges
De legeskosten voor het in behandeling nemen van een principeverzoek bedragen volgens de
Legesverordening 2015 |855,00. U heeft aangegeven akkoord te gaan met het in rekening brengen van
deze Ieges. Hiervoor zult u binnenkort een nota ontvangen.
Bezwaar tegen Ieges
Het besluit tot vaststelling van de Ieges moet worden aangemerkt als een besluit in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht.
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Mocht u bezwaar tegen het besluit tot vaststelling van de Ieges indienen, dan verzoeken wij u op de
enveloppe en in de kog van de brief te vermelden: bezwaarschrift' en deze te richten aan de gemeente
Rhenen, t.a.v. manager team Burgerzaken & Belastingen, postbus 201, 3910 AE Rhenen. Voor informatie
over het indienen van een bezwaarschrift kunt u onze website raadplegen. U vindt meer informatie over
dit onderwerp, door in de zoekbalk de term 'bezwaarschriq'' in te vullen.
Tot slot
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jan van Maanen, telefoonnummer 14 0317.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Rhene ,
/'
/
de heer P. Bonthuis e e r drs. J.A. van der Pas
secretaris bur eester
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