
Bijlage bij Raadsvoorstel 803809 
 
Hieronder zijn de kaders opgenomen per categorie (aanscherping, ongewijzigd, nieuw of weggelaten) 
De categorieën hebben de volgende kleuren. Deze kleuren zijn in de lijst met geactualiseerde kaders 
per kaders met een stip aangegeven zodat gezien kan worden in welke categorie deze vallen. 
 
De volgende kaders zijn aangescherpt en specifieker gemaakt: (categoriekleur Groen)  

• De verplichting van het opstellen van een natuurinrichtings- en natuurbeheerplan 
vooruitlopend op een planologische procedure. Verschillende voorwaarden worden benoemd 
waar deze plannen aan moeten voldoen. Een belangrijk voorwaarde hierbij is dat deze 
plannen rekening moeten houden met en moeten bijdragen aan de cultuurhistorische waarden 
van het gebied waaronder de eisen die gelden vanuit de nominatie van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie als Unesco wereld erfgoed. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat de 
gemeente deze plannen toetst en dat de gecertificeerde natuurbeherende organisatie hiermee 
instemt. 

• Bij de openstelling van de natuur is toegevoegd dat de natuurdoelstellingen maatgevend zijn 
voor de mate van openstelling waarbij ook rustzones worden gecreëerd voor de fauna.  

• De ambitie over het onderbrengen van het “groene” deel van het plangebied bij een 
natuurorganisatie is gewijzigd in een eis. Toegevoegd is dat het moet gaan om een 
gecertificeerde natuurbeherende organisatie. 

• De eis van verzekering van de tijdige realisering van de groene functie en de duurzame 
instandhouding daarvan is geconcretiseerd. Er wordt een voorwaardelijke verplichting 
opgenomen in het bestemmingsplan dat de natuur ingericht en overgedragen moet zijn 
voordat de gemeente de omgevingsvergunning gaat verlenen voor de helft van het aantal 
woningen die buiten de rode contour worden gebouwd. 

• De wens van het realiseren van een bufferzone tussen het Kromme Rijnpad en de 
woningbouw van 8 meter is omgezet naar een verplichting waarbij de breedte minimaal 12 
meter bedraagt. Deze bufferzone krijgt een natuurbestemming en moet als natuur worden 
ingericht en in stand blijven. 

• De speelvoorziening voor kinderen van 0-7 jaar is gewijzigd in de volgende tekst: Deze 
voorziening wordt in co-creatie met de bewoners van de woningen in dit project ontworpen en 
door de initiatiefnemer (binnen vier maanden) na de oplevering van de laatste woning 
gerealiseerd. 

• Aangescherpt is dat de sociale huurwoningen voor altijd in stand blijven voor deze doelgroep. 
• De wens voor een beeldkwaliteitsplan is omgezet naar een eis. Hieraan is toegevoegd dat er 

belang wordt gehecht aan de ruimtelijke kwaliteit en architectonische verschijningsvorm van de 
nieuw te bouwen woningen waarbij een positief advies van de welstandcommissie noodzakelijk 
is. Voorwaarde is dat Welstand positief adviseert over het beeldkwaliteitsplan en de uitwerking 
van de bouwplannen en de omgevingsvergunningen. 

• Uitgangspunt is behoud bomen langs de Camminghalaan en het ‘notenlaantje’. Hieraan is 
toegevoegd om de aanwezige haag langs de Camminghalaan te behouden o.a. als 
landschappelijk element. 

• Het is interessant om te bekijken of een (klein) deel van het gebied buiten de groene contour 
kan worden ingericht als speelnatuur. Hieraan is toegevoegd ‘buiten de groene contour’ 
vanwege de natuurdoelstellingen in het natuurgedeelte. De tekst “bijvoorbeeld in het 
zuidwesten tegen de Hoenderiklaan aan” weggelaten om de plannen makers vrijheid te 
bieden om een geschikte plek hiervoor te zoeken buiten de groene contour. 

• Grondgebonden woningen hebben de verschijningvorm van 2 lagen met kap. Hieraan is 
toegevoegd dat ook appartementen worden gebouwd in de verschijningsvorm van 2 
woonlagen met een kap. 

• Het meest recente gemeentelijke beleid met betrekking tot parkeernormen is van toepassing 
in dit project. Het parkeernota uit 2008 komt hiermee te vervallen.  

 
De volgende kaders zijn ongewijzigd gebleven (categoriekleur oranje)  

• De ruimtelijke ontwikkeling moet leiden tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. 
• De hoeveelheid toe te voegen bebouwing (buiten de rode contour) staat in redelijke 

verhouding tot de hoeveelheid extra groen/natuur, conform de rood voor groen regeling vanuit 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). 

• De aanwezige waterhuishoudkundige, milieu en cultuurhistorische waarden mogen niet 
aangetast worden en zo mogelijk versterkt;  



• De omliggende agrarische bedrijven mogen niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd. 
• De bouwhoogte van grondgebonden woningen bedraagt maximaal 2 bouwlagen met een kap. 
• Aansluiten op en zo mogelijk bijdragen aan de natuurdoelstellingen van de aangrenzende en 

nabijgelegen natuurgebieden en ecologische verbindingen, waaronder de Kromme Rijn; 
• De inrichting van de openbare ruimte bij woningbouw moet minimaal voldoen aan het meest 

recente ‘programma van eisen inrichting openbare ruimte’ van de gemeente Bunnik;  
• Voldoende ruimte reserveren voor waterberging. De waterhuishoudkundige aspecten van de 

gehele gebiedsontwikkeling dienen afgestemd te worden met het waterschap. Voldoen 
minimaal aan eisen van het Waterschap HDSR ten aanzien van waterberging (watertoets). 

• Ambitie is het realiseren van woningen met `0 op de meter’ (GPR energiescore van 10).  
• Aandacht voor de overgang tussen woonbebouwing en landelijk gebied.  

 
De volgende kaders zijn nieuw toegevoegd (categoriekleur blauw)  

• Voor alle woningen die in dit project worden gebouwd, geldt de verdeling van de 
woningbouwcategorieën volgens de Visie op Wonen Bunnik 2017-2021 waaronder 30% sociaal. 

• De inrichting en het beheer van de natuur in dit project mogen gefinancierd worden door 
woningen te bouwen buiten de rode contour. De financiële balans tussen beiden worden door 
de initiatiefnemer aangetoond en door de gemeente getoetst. 

• De stedenbouwkundige opzet van het plangebied heeft landschappelijke kwaliteit en sluit aan 
bij de landschappelijke structuur van de omgeving. Dit geldt voor bebouwing en openbare 
ruimte. Bij deze stedenbouwkundige opzet worden de te bouwen woningen zorgvuldig 
afgestemd op en ingepast in het landschap in aansluiting op het natuurgedeelte in dit project. 

• De aanwezige schuur wordt gesloopt. 
• De erfgrenzen van de woningen grenzend aan het openbaar gebied zijn in dit project mee-

ontworpen, bestaan uit levende materialen en hebben een landschappelijke uitstraling. Er 
geldt een instandhoudingsplicht hiervoor. 

• In het plandeel met woningen buiten de rode contour is extra aandacht voor de relatie tussen 
wonen en landschap. Het gaat hier om landschappelijk wonen waarbij de openheid van het 
landschap prevaleert boven privébuitenruimten. Privébuitenruimten van deze woningen zijn 
daarom zo beperkt mogelijk aanwezig. 

• Vanwege de verhouding tussen hoeveelheid woningen buiten de rode contour en de 
hoeveelheid extra natuur wordt een marge aangehouden voor het totaal aantal woningen in dit 
project. Het totaal aantal woningen in het gehele project bedraagt tussen de 44 en 50; 

• Woningbouw vindt alleen plaats ten zuiden van het notenlaantje en de denkbeeldig 
doorgetrokken lijn richting de Kromme Rijn. Hiermee is het notenlaantje de noordelijke 
begrenzing van het te bebouwen gedeelte van het projectgebied. 

• De maximale goothoogte van de woonbebouwing bedraagt 6 meter en de maximale 
bouwhoogte bedraagt 10 meter. 

• Verschillende eisen m.b.t. klimaatadaptatie, waterbeheer en riolering, waaronder het 
uitgangspunt om zo min mogelijk verharding toe te passen en het hemelwater af te koppelen. 

• Bij de bouw van de woningen worden de principes gehanteerd van duurzaam en 
natuurinclusief bouwen. 

• Aanleveren visie bij bouwplannen op circulair bouwen. 
• Voorkomen van hittestress binnen en buiten de woning. 
• Vervolgonderzoek archeologie voor het gehele plangebied. 
• Aantonen bij bestemmingsplan dat voldaan wordt aan advieswaarden luchtkwaliteit cf. WHO. 
• Het Regenwaterstructuurplan gemeente Bunnik september 2018 is van toepassing op dit 

project.  
• Een aantal eisen m.b.t. het vervolgproces van planvorming en communicatie. 
• De wijze waarop de gemeente kosten verhaald bij de initiatiefnemer en opnemen kaders in de 

anterieure overeenkomst. 
• De initiatiefnemer zorgt ervoor dat de inwoners van de gemeente Bunnik als eerste de 

gelegenheid krijgen te reageren op het woningaanbod in dit project. 
 
De volgende onderdelen van de kaders zijn weggelaten (categoriekleur rood)  

• Uitvoeren van een energiescan is overbodig geworden omdat deze vervat is in wettelijk 
verplichte gasloze wijk, de ambitie om nul op de meter woningen te bouwen en duurzaam te 
bouwen. 



• De ambitie om een gasloze wijk te realiseren is verwijderd omdat deze overbodig is 
geworden. De Wet Voortgang Energietransitie (Wet Vet) vereist immers dat 
nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. 

• Het college onderzoekt nog of de parkeernorm voor (kleine) sociale huurwoningen aansluit op 
de huidige actualiteit. Inmiddels zijn de parkeernormen door de gemeente geactualiseerd 
waarin ook de normen van sociale huurwoningen zijn bijgesteld. 

• Voorkeur van de nieuwe woonvisie voor een combinatie van grondgebonden woningen voor 
gezinnen in de typen vrijstaand, twee onder een kap en rijtjeswoning met een aantal 
appartementen. Deze tekst is weggelaten omdat inmiddels de Woonvisie van toepassing is 
verklaard waarin duidelijke handvatten wordt geboden voor het woningbouwprogramma. 
Daarnaast is het de vrijheid en verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om een 
stedenbouwkundig plan te maken zoals dit het beste passend is op deze locatie. 

• Achter ‘aandacht voor de overgang tussen woonbebouwing en landelijk gebied’ is de tekst “er 
moet sprake zijn van een natuurlijke overgang” weggelaten. Het is aan de initiatiefnemer in 
overleg met de natuurbeherende organisatie op welke wijze uitwerking wordt gegeven aan 
deze overgang. 

 


