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Aan: De gemeenteraad   
Van: Het college van Burgemeester en Wethouders 
Datum: 18 december 2019 
Onderwerp:  Proces project De Hoenderik 
 

 
1. Inleiding 
Graag informeren wij de gemeenteraad op haar verzoek over het proces tot op heden en het ver-
volgproces van het project De Hoenderik, zoals tijdens de raadsvergadering van 21 november 2019 
door de portefeuillehouder is toegezegd. Het doel van deze Informatienota is de raad te informeren 
waar we nu staan, wat het vervolg is en wat de rol van de raad hierbij is.  In het kort staan we nu 
voor het actualiseren van de kaders van dit project. Omdat dit project een lange geschiedenis heeft, 
hecht het college aan volledige en heldere informatie over het doorlopen en nog te doorlopen pr o-
ces. Hierbij gaan we ook een duidelijke rolverdeling aan tussen ontwikkelaar, college, raad en pro-
vincie. 

 
2. Proces tot op heden 
Voor de helderheid splitsen we het proces tot op heden in dat van de initiatiefnemer/ontwikkelaar en 
van de gemeente. 
 
Proces vanuit gebiedseigenaar en ontwikkelaar 
In 2011 heeft de gebiedseigenaar van deze locatie een vooroverlegplan ingediend bij de gemeente. 
Dit plan bestaat uit natuur- en landschapsontwikkeling en de realisatie van 34 woningen. Het plan 
bevat vier verschillende woningtypes, maar bevat geen sociale woningbouw. 
 
In de periode 2011 tot en met 2015 heeft de planontwikkeling vanuit de gebiedseigenaar om diverse 
redenen stilgelegen. Eind 2015 heeft de gebiedseigenaar een overeenkomst gesloten met een pro-
jectontwikkelaar die vanaf dat moment verdere planvorming op zich neemt en aanspreekpunt is 
voor de gemeente. 
 
In 2016 zijn de plannen verder aangepast en is er door de ontwikkelaar een website gelanceerd en 
is er door de ontwikkelaar een informatieavond voor de omwonenden georganiseerd. Hierbij zijn 
o.a. vragen gesteld over het omvormen van agrarisch gebied naar natuur, de begrenzing van het 
woningbouwgedeelte en de procedure van bestemmingswijziging. De ontvangen reacties zijn zo-
veel mogelijk verwerkt in de planvorming door de ontwikkelaar. 
 
Vanaf 2016 heeft de ontwikkelaar verschillende gesprekken gevoerd over de uitwerking van de 
plannen met diverse instanties waaronder de provincie die op een aantal punten nog geen helder-
heid gaf. De verkregen informatie is zoveel mogelijk verwerkt in de plannen door de ontwikkelaar. 
 
In 2017 zijn de plannen door de ontwikkelaar verder aangepast. Het plan voorziet nu o.a. in sociale 
woningbouw (zoals in de kaders van 2017 opgenomen) waardoor het totaal aantal woningen is ge-
stegen tot 60. In juni 2017 is er door de ontwikkelaar een inloopbijeenkomst georganiseerd en zijn 
de plannen toegelicht.  
Directe omwonenden waarderen over het algemeen de natuurontwikkeling en de (sociale) woning-
bouw in dit plan. Wel wordt hierbij aangegeven dat 4 bouwlagen echt te hoog is voor dit gebied. 
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Verder zijn verschillende aandachtspunten meegegeven op het gebied van duurzaamheid, watera f-
voer, speelvoorzieningen, parkeren, verkeersafwikkeling en groene afscherming.  
De ontvangen reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in de planvorming door de ontwikkelaar. 
 
November 2019 heeft de ontwikkelaar een stedenbouwkundige en landschappelijke visie aangele-
verd ter beoordeling aan de gemeente. Hierin is het natuur-/landschappelijk gedeelte en het aspect 
cultuurhistorie nader uitgewerkt. Uitgangspunt is de realisatie van 44 woningen waaronder 13 socia-
le huurwoningen en de realisatie van ca. 7,5 hectare vrij toegankelijke natuur. 
 
Proces vanuit de gemeente 
 
Overleg provincie 
De provincie is door de gemeente vanaf het begin van deze ontwikkeling betrokken door verschil-
lende gesprekken te voeren met de provincie over dit project. De gemeente heeft de ambtelijke ad-
viezen van de provincie steeds meegenomen bij de kaderstelling voor deze ontwikkeling.  
 
Vooroverlegplan (2011) 
Op 6 december 2011 heeft het college ingestemd met het vooroverlegplan en de uitgangspun-
ten/kaders voor deze gebiedsontwikkeling. Dit plan had toen de naam ‘plan Cammingha’.  
Het gebied is nu voornamelijk grasland en is niet toegankelijk, waardoor de belevingswaarde laag 
is. Er is vanuit de aangrenzende woonwijk geen direct wandelverbinding met de Kromme Rijn. 
Om met name de volgende redenen heeft het college ingestemd met dit vooroverlegplan:  

 Het plan voorziet in een kwaliteitslag door de natuur- en landschapsontwikkeling die aan-
sluit op de reeds aanwezige natuurgebieden. De kwaliteit van natuur en landschap verbetert 
en het gebied ten noorden van de Camminghalaan wordt toegankelijk en beleefbaar ge-
maakt. Het plan biedt kansen om de cultuurhistorische waarden te versterken en beleefbaar 
te maken. 

 In dit plan worden er nieuwe wandelmogelijkheden aan het gebied toegevoegd door het 
realiseren van wandelpaden in het gebied die worden aangesloten op het jaagpad langs de 
Kromme Rijn. Er ontstaat een nieuw stuk stedelijk uitloopgebied waarin het mogelijk is om 
verschillende ommetjes te maken door het gebied of grotere wandelingen te maken in de 
omgeving van Bunnik via het Jaagpad langs de Kromme Rijn. 

 Deze ontwikkeling zorgt voor een natuurlijke afronding van de woonbebouwing aan de 
noordzijde van Bunnik en draagt bij aan verschillende beleidsdoelstelling van de gemeente, 
waaronder die van woningbouw. 

 
Vooroverlegplan en kaders in Open Huis 2012 
Dit vooroverlegplan en de door het college vastgestelde kaders zijn via een discussienota op 12 ja-
nuari 2012 aan de orde geweest in het Open Huis. Vanuit alle partijen zijn toen randvoorwaarden 
meegegeven voor de verdere planontwikkeling, zie bijlage 1. Hiermee was de fase van het inge-
diende vooroverleg afgerond. 
Vanwege de vastgestelde kader heeft het college dit project vanaf 2013 jaarlijks opgenomen in de 
lijst van (woningbouw)projecten en opgenomen in de gemeentelijke begroting.   
 
Actieplan Sociale Woningbouw (2015) 
December 2015 heeft het college het Actieplan Sociale Woningbouw vastgesteld. Het project 
Cammingha is hierin ook opgenomen omdat het plan inmiddels ook voorzag in het realiseren van 
sociale woningen. Dit actieplan is februari 2016 besproken in de raad door middel van een discus-
sienota. 
 
Strategische agenda (2016) 

In mei 2016 nam de gemeenteraad de Strategische Agenda aan met de opdracht deze uit te wer-
ken in de ‘Uitvoeringsstrategie’. Verschillende keuzes uit deze Strategische Agenda komen terug in 
dit project, zoals: 
- We kiezen voor de menselijk maat en een groen karakter. 
- We kiezen voor wonen voor (jonge) gezinnen, tweeverdieners, (inter)nationale kenniswerkers 

en ouderen in een dorpse omgeving. 
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- We kiezen voor een actie bijdrage aan een groen, gezonde en slimme topregio met internatio-
nale uitstraling. 

- We kiezen voor dorpskernen en een buitengebied met verblijfs-,natuur-, en landschapskwaliteit 
aansluitend op onze cultuurhistorie. 

 
Actualisatie kaders (2017) 
Het college heeft de kaders voor het plan De Hoenderik 20 juni 2017 geactualiseerd waarna de 
raad door middel van een informatienota is geïnformeerd over de stand van zaken van het project 
en de geactualiseerde kaders (zie bijlage 2), zoals dat destijds gebruikelijk was. Nadien is kader-
stelling bij de raad komen te liggen. 
De kaders zijn in 2017 geactualiseerd naar aanleiding van o.a. gewijzigd gemeentelijk en rijksbeleid 
op het terrein van duurzaamheid. Verschillende kaders op het gebied van duurzaamheid zijn toege-
voegd. Op basis van de in ontwikkeling zijnde woonvisie zijn nieuwe uitgangspunten meegegeven 
op het gebied van woningtypes.  
Concreet zijn de volgende kaders toegevoegd: een afstand van 8 meter tussen woningbouw en 
jaagpad, het behoud van het notenlaantje, de realisatie van een speelplek voor 0-7 jaar, het onder-
brengen van sociale huurwoningen bij een corporatie en de ambitie om het natuurgebied in beheer 
te brengen bij een natuurbeheerder. Losgelaten is het uitvoeren van een planeconomische toets 
voor de rood voor groenconstructie. Hierover is in de Informatienota aan de raad d.d. 13 juni 2017 
de volgende reden gegeven: De reden hiervoor was dat de destijds in de inrichtingsschets opgeno-
men nieuwe grens van het woongebied in combinatie met de ambitie van het in beheer brengen van 
het natuurgebied bij een natuurbeheerder voldoende uitwerking was van de rood voor groen construc-
tie. 
 
Uitvoeringsstrategie (2017) 
In november 2017 stemde de gemeenteraad in met de Uitvoeringstrategie. Van de vijf verschillende 
opgaven die hierin genoemd zijn, zijn versterken recreatieve kracht, bouwen in de dorpen en de f o-
cus op sociale kracht de belangrijkste voor het project De Hoenderik.  
Elementen uit deze opgaven die terugkomen in dit project zijn: 
- Aantrekkelijker maken van het landschap. 
- Vergroten van de mogelijkheden van recreatie en beleving van het landschap.  
- Het dorp verfraaien door nieuwe woningbouw toe te voegen voor verschillende doelgroepen. 
- Nieuwbouw moet bijdragen aan zelfredzaamheid, aan een energiearme en gezonde samenle-

ving en aan klimaatbestendigheid van de dorpen. 
 
Visie op Wonen (2017-2018)  
Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ‘Visie op Wonen Bunnik 2017-2021’. 
Gemeente Bunnik streeft hiermee naar een gevarieerde woningvoorraad met voor alle inwoners van 
Bunnik een geschikte woning. Het project De Hoenderik is in deze visie opgenomen. 
Een belangrijk onderdeel van deze Visie op Wonen is, naast het realiseren van 30% sociale wonin-
gen, het realiseren van voldoende woningen in het middeldure segment voor de middeninkomens. 
Dit heeft als doel om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. 
 
Collegeprogramma (2018) 
In oktober 2018 is het collegeprogramma ‘Bunnik bouwen voor elkaar  (2018-2022)’ vastgesteld. 
O.a. de opgaven uit de Uitvoeringsstrategie komen hierin terug en zijn verder uitgewerkt.  
De plannen sluiten op de volgende onderdelen aan op het collegeprogramma: 
- Leefkwaliteit dorpen 
- Versterken recreatieve kracht 
- Duurzaamheid, energie en klimaat 
- Focus op sociale kracht 
- Bouwen binnen de dorpen 
 
3. Wat is het belang voor de gemeente bij dit project? 
 
Kwaliteitslag gebied, toevoeging natuur, afronding dorp 
Met deze ontwikkeling krijgt dit deel van het dorp Bunnik een kwaliteitslag door met name de toe-
voeging van ca. 7,5 hectare nieuwe toegankelijke natuur. Door de toevoeging van dit groengebied 
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wordt de noordzijde van het dorp Bunnik in aansluiting/aanvulling op de aangrenzende natuurge-
bieden op een natuurlijke wijze afgerond kwalitatief met het toevoegen van een groengebied. De 
langjarige borging van (beheer en eigendom van) dit natuurgebied zorgt voor een natuurlijke en de-
finitieve begrenzing/afronding van het dorp Bunnik aan de noordzijde. 
 
Vergroting recreatieve mogelijkheden voor buurt en dorp 
De nieuw te realiseren natuur brengt de inwoners (van jong tot oud) van de aangrenzende buurt en 
de andere inwoners van de gemeente en recreanten de mogelijkheid om deze nieuwe natuur in dit 
gebied te beleven. De nieuw te realiseren wandelpaden in dit gebied sluiten aan op het jaagpad 
langs de Kromme Rijn. Hiermee worden voor de bewoners van de aangrenzende buurt en de inwo-
ners van Bunnik en recreanten nieuwe wandelroutes gecreëerd die o.a. bijdragen aan natuurbele-
ving en gezondheid door extra wandelvoorzieningen. 
 
Verwezenlijken van verschillende (gemeentelijke) beleidsdoelstellingen 
We voegen verschillende type (energiezuinige) woningen toe voor verschillende doelgroepen in on-
ze gemeente wat voor doorstroming gaat zorgen in onze vastgelopen woningmarkt. 
Door het realiseren van dit project verwezenlijken we een deel van de doelen uit de Strategische 
Agenda, de Uitvoeringsstrategie en het collegeprogramma, zie onder punt 2. Verschillende doelen 
vanuit deze beleidsprogramma’s worden in dit project gerealiseerd.  
Daarnaast geven we invulling aan en dragen bij aan de doelstellingen van het beleid op het gebied 
van woningbouw, hierbij valt te denken aan de Visie op Wonen en Actieplan Sociale Woningbouw. 
We geven hiermee ook invulling aan het provinciaal beleid m.b.t. de zgn. ‘Groene Contour’, zie on-
der punt 4. 
 
4. Wat is de visie van de provincie op dit project? 
 
Positieve grondhouding, ruimtelijke agenda en groene contour 
De provincie heeft een positieve grondhouding uitgesproken over de gebiedsontwikkeling rondom 
de Camminghalaan. Deze gebiedsontwikkeling is als potentiele lokale ontwikkelopgave opgenomen 
in de ruimtelijke agenda van de gemeente Bunnik en de provincie Utrecht (juni 2016). 
Het plangebied ligt grotendeels binnen de Groene Contour van de provincie. In de Groene Contour 
wil de provincie landbouwgronden omvormen tot natuurgebied om daarmee het Natuurnetwerk Ne-
derland (NNN) te versterken. 
 
Vraag naar visievorming en nadere onderbouwing 

Een deel van de geplande woningen in dit project ligt binnen de rode contour en een deel ligt er bui-
ten. De provincie hecht waarde aan een onderbouwing van een goede balans tussen de woningen 
buiten de rode contour en de nieuwe natuurontwikkeling. In de meest recente ambtelijke contacten 
met de provincie vraagt de provincie om ook als gemeente onze visie te formuleren op deze balans. 
Daarnaast vraagt de provincie een nadere onderbouwing op het aspect cultuurhistorie. 
 
Komende POVI en wijziging systematiek rode contour 
In aanloop op de komende omgevingswet is de provincie op dit moment bezig met het opstellen van 
de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en Omgevingsverordening. Hierin onderzoekt de provincie 
om de systematiek van de huidige rode contouren aan te passen zoals te lezen is op de website 
van de provincie. De provincie stelt naar verwachting in het najaar van 2020 deze visie en verorde-
ning vast. Dit betekent dat in de nabije toekomst waarschijnlijk op een andere wijze door de provin-
cie gekeken gaat worden naar de plannen op de grens van de rode contour. De gemeente wacht dit 
beleid verder af, maar ontwikkelt hier ook zelf visie op zoals de provincie al heeft gevraagd aan de 
gemeente. 
 
5. Vervolgproces en rolverdeling 
Het vervolgproces van deze ontwikkeling wordt op hoofdlijnen in een aantal stappen hierna be-
schreven. Hierbij geven we ook de rollen aan van de ontwikkelaar, het college, de raad en de pro-
vincie. 
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College: Actualiseren kaders  
Het college is bezig om de vastgestelde kaders uit 2017 te actualiseren/aan te scherpen en heeft de 
ontwikkelaar hiervan op de hoogte gebracht. Deze actualisatieslag is nodig omdat verschillende 
gemeentelijke beleidsdocumenten, die zijn vastgesteld na 2017, hierin nog verwerkt moeten wor-
den. Dit zijn o.a. de Visie op Wonen, Nota Parkeernormen en het onlangs vastgestelde Regenwa-
terstructuurplan. 
Daarnaast wil het college ook nadere kaders en uitgangspunten vaststellen voor de inrichting van 
het groene gebied/natuur in deze ontwikkeling in relatie tot cultuurhistorie. Ook de gemeentelijke vi-
sie op de balans tussen woningen buiten de rode contour en de nieuwe natuur krijgt hierin een plek.  
De rode contouren vanuit provinciaal beleid gaan immers veranderen, zie punt 4. Voor het actuali-
seren van de kaders gaat de gemeente ambtelijk nog in 2019 in gesprek met de provincie over het 
afstemmen van de uitgangspunten m.b.t. de inrichting van het natuurgedeelte in het plan in relatie 
tot cultuurhistorische aspecten. De uitkomst van dit gesprek wordt meegenomen in de te actualise-
ren kaders. 
Het college verwacht op dit moment dat de geactualiseerde kaders in het eerste kwartaal van 2020 
door het college vastgesteld zouden kunnen worden. 
 
Gemeenteraad: Bespreking geactualiseerde kaders in Open Huis en vaststelling  

Het college is er zich terdege van bewust dat er voor- en tegenstanders zijn van de voorliggende 
plannen op deze locatie, o.a. over de precieze ligging van de rode contour . Goede communicatie 
en bieden van ruime mogelijkheden van overleg en inspraak op de kaders en het vervolgtraject zijn 
daarom voor het college van groot belang. 
Nadat het college de geactualiseerde kaders heeft vastgesteld, worden deze besproken in het 
Open Huis. Het college communiceert over de bespreking van de geactualiseerde kaders in het 
Open Huis zodat omwonenden en de buurt hier tijdig over zijn geïnformeerd. In deze communicatie 
wordt nadrukkelijk de mogelijkheid benoemd voor inwoners om in te spreken in de vergadering van 
het Open Huis en hun mening te geven.  
Sinds de hernieuwde procesafspraken worden kaders door de gemeenteraad vastgesteld in plaats 
van alleen besproken in het Open Huis. Daarom wordt na de bespreking in het Open Huis de actua-
lisatieslag van de kaders ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.  
Het college informeert omwonenden en belanghebbenden zodra de geactualiseerde kaders door de 
gemeenteraad zijn vastgesteld. 
 
Ontwikkelaar: Planaanpassing en communicatie  
De ontwikkelaar past de plannen aan op basis van de geactualiseerde kaders en werkt deze verder 
uit. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor uitgebreide en heldere communicatie van zijn plannen 
naar omwonenden en andere belanghebbenden. Ook moet er voldoende mogelijkheid zijn in de fa-
se van de planvorming voor overleg en inspraak. De ontwikkelaar is hiervoor verantwoordelijk. 
Eventuele reacties van omwonenden, belanghebbenden worden door de ontwikkelaar zoveel moge-
lijk verwerkt in het plan.  
 
College: Toetsing aangepast plan aan de geactualiseerde kaders  
De ontwikkelaar dient het aangepaste plan vervolgens in bij de gemeente. Het college toetst of het 
aangepaste plan voldoet aan de vastgestelde geactualiseerde kaders.  
 
Ontwikkelaar: Opstellen ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitplan  
Indien het aangepaste plan na toetsing past binnen de gestelde kaders, stelt de ontwikkelaar een 
ontwerpbestemmingsplan, een natuurplan en een beeldkwaliteitplan op. 
 
Provincie: Toetsing ontwerpbestemmingsplan 
De gemeente overlegt het ontwerpbestemmingsplan met de provincie die dit plan toetst aan het 
provinciaal belang. 
 
College: Toetsing ontwerpbestemmingsplan beeldkwaliteitplan en start procedure  
Na toetsing van deze plannen en advies gevraagd te hebben aan verschillende instanties, stemt het 
college hiermee in en informeert de raad hierover. Hierna start de bestemmingsplanprocedure en 
worden deze plannen ter inzage gelegd. Het college sluit een anterieure overeenkomst met de ont-
wikkelaar voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.  
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Gemeenteraad: Vaststelling ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitplan  
Het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitplan worden in het Open Huis besproken. De ge-
meenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast.  
 

Bijlagen 
1. B&W-voorstel en –besluit 6-12-2011 en discussienota 12-01-2012 
2. Informatienota 13-06-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting proces verleden 
 

 
 
 
 
 
Samenvatting proces toekomst 
 

 
 
 
 
 

2011-2016 

• Vooroverlegplan 

• Kadersstelling 

• Bespreking Open                     
Huis 

• Actieplan Soc. Won. 

• Communicatie 

2016-2017 

• Strategische Agenda 

• Actualiseren kaders 

• Communicatie 

• Uitvoeringsttrategie 

2018-2019 

• Visie op Wonen 

• Collegeprogramma  

• Nadere gesprekken  
provincie Utrecht 

Q1 en Q2 2020 

•Actualiseren 
kaders 

•Communicatie 
betrokkenen 

....... (n.t.b) 

• Planaanpassing nav 
kaders 

•Communicatie 
(overleg en 
inspraak) 

• Planaanpassing 

....... (n.t.b.) 

• Toetsing aangepast 
plan aan kaders 

•Opstellen 
bestemmingsplan, 
natuurplan, 
beeldkwaliteitplan 

....... (n.t.b.) 

•Bespreking 
plannen in Open 
Huis 

•Vaststelling 
plannen door 
gemeenteraad 


























