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Actualisatie kaders project De Hoenderik Bunnik 
 
 
Aanleiding 
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), zoals dat destijds gebruikelijk was. Nadien is kaderstelling bij de raad 
komen te liggen. 
In de Informatienota die het college december 2019 naar de raad stuurde, heeft het college het 
vervolgproces geschetst van deze ontwikkeling met de bijbehorende rolverdeling tussen betrokkenen. 
In deze nota is aangegeven dat de kaders geactualiseerd en aangescherpt moeten worden. De 
actualisatie is nodig omdat verschillende gemeentelijke beleidsdocumenten, die na 2017 zijn vastgesteld, 
hier nog in verwerkt moeten worden. De aanscherping van de kaders is nodig o.a. met betrekking tot 
inrichting van de natuur in relatie tot cultuurhistorie en de verhouding tussen rood (woningbouw) en groen 
(natuur). 
 
Samenhang met beleidsdocumenten 
Dit project heeft relaties met o.a. de volgende beleidsdocumenten: Landschapsontwikkelingsplan (2010), 
Actieplan Sociale Woningbouw (2015), Strategische Agenda (2016), Ruimtelijke Agenda (2016), 
Uitvoeringsstrategie (2017), Visie op Wonen (2018), het collegeprogramma (2018), het meest recente 
provinciale ruimtelijke beleid. 
 
Belangrijkste wijzigingen t.o.v. kaders uit 2017 
De belangrijkste wijzigingen in deze geactualiseerde kaders t.o.v. de kaders uit 2017 zijn: 

- Specifiekere eisen opgenomen voor natuurontwikkeling in dit project waaronder koppeling met 
cultuurhistorische waarden. 

- Meer expliciete borging natuurdeel in dit project door o.a. verplichting tot overname eigendom en 
beheer door een gecertificeerde natuurbeherende organisatie vooruitlopend op de realisatie van 
een deel van de woningen. 

- Bufferzone langs Kromme Rijn wordt breder, wordt als natuur ingericht, krijgt natuurbestemming 
en wordt zo mogelijk in eigendom en beheer overgedragen aan een gecertificeerde 
natuurbeherende organisatie. 

- Duidelijker afbakening van het aantal woningen, de bouwhoogte en de locatie van woningbouw.  
- De Woonvisie is van toepassing op alle te realiseren woningen binnen dit project.  
- De financiële balans tussen de natuur en woningbouw buiten de rode contour moet worden 

aangetoond. 
- Toevoeging van extra kwalitatieve kaders, waaronder natuurinclusief bouwen, advieswaarden 

WHO m.b.t. luchtkwaliteit en overgang wonen en landschap. 
 
Actualisatie kaders 
Bij het actualiseren van de kaders is per kader bekeken of deze aangescherpt, ongewijzigd of weggelaten 
kon worden. Ook zijn nieuwe kaders toegevoegd. In de bijlage zijn de geactualiseerde kaders opgenomen 
per kleur (aangescherpt/specifieker=groen, ongewijzigd=oranje, nieuw=blauw of weggelaten=rood). 
Hierna volgen de kaders waarbij ze zijn aangeduid met de bijbehorende kleur. 
 
Natuurontwikkeling in dit project 

- Aansluiten op en zo mogelijk bijdragen aan de natuurdoelstellingen van de aangrenzende en 
nabijgelegen natuurgebieden en ecologische verbindingen, waaronder de Kromme Rijn; 

- Door de initiatiefnemer wordt vooruitlopend op een planologische procedure een 
natuurinrichtingsplan en natuurbeheerplan opgesteld. Voor deze plannen geldt het volgende: 

o Ze houden rekening met/dragen bij aan de waarden en structuren van het omliggende 
landschap, waaronder de aanwezige landgoederen. 

o Ze gaan uit van het realiseren en in stand houden van zo hoog mogelijke natuurwaarden 
voor alle delen in het plangebied die de bestemming natuur krijgen. 
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o Zo hoog mogelijke (op deze locatie haalbare) natuurwaarden  betekent o.a. een zo groot 
mogelijke biodiversiteit, soortenrijkdom van flora en fauna, combinatie natuur en water. 

o De voorgestelde natuurinrichting houdt rekening met de natuurlijke bodemopbouw 
(geomorfologie) en ontstaansgeschiedenis. De potentie voor de natuur wordt grotendeels 
bepaald door de bodemopbouw, nutriënten in de bodem vanuit het landbouwkundig 
gebruik in het verleden en de waterhuishouding. Bij het opstellen van deze plannen wordt 
dit via een biogeochemisch bodemonderzoek als eerste onderzocht. 

o Nagedacht wordt op welke wijze een (fysieke) afscheiding komt tussen het 
natuurgedeelte in dit project en het gedeelte waar gewoond gaat worden. 

o Ze houden rekening met/dragen bij aan de cultuurhistorische waarden van het gebied, 
waaronder de eisen/beperkingen die gelden bij de nominatie van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie als Unesco wereld erfgoed. 

o Ze houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen vanuit de Wet 
Natuurbescherming. Dit geldt voor het natuurdeel en het woningbouwdeel in dit project. 

o Ze worden inhoudelijk getoetst door de gemeente. Hierbij toetst de gemeente of deze 
voldoen aan de hiervoor genoemde beleidsdocumenten. 

o Ze hebben vervolgens instemming nodig van een gecertificeerde natuurbeherende 
organisatie die het eigendom en beheer gaat overnemen. 

- De nieuwe wandelpaden die ook in het natuurgedeelte van dit project komen, laten aansluiten op 
het jaagpad en de aangrenzende wijk. De te realiseren natuurdoelstellingen zijn maatgevend voor 
de mate van openstelling van het natuurgedeelte en de locatie van wandelpaden, waaronder het 
creëren van rustzones voor de fauna. 

- De natuur wordt na inrichting in eigendom en beheer overgedragen aan een gecertificeerde 
natuurbeherende organisatie. 

- Over de gehele lengte van de Kromme Rijn grenzend aan het projectgebied wordt vanuit het hart 
van het jaagpad/Romeinse Limespad een natuurzone (bufferzone) gerealiseerd van minimaal 12 
meter. Deze zone krijgt een natuurbestemming, wordt als zodanig ingericht, in stand gehouden en 
opgenomen in het natuurinrichtings- en natuurbeheerplan en wordt zo mogelijk overgedragen aan 
een gecertificeerde natuurbeherende organisatie. In deze zone bevinden zich dus geen tuinen 
van woningen. 

- Extra waterberging vanuit de woonwijk wordt gecreëerd in het woongedeelte of langs de oevers 
van de Kromme rijn in de lagere delen. 

 
Nadere kaders natuurontwikkeling, rood voor groen regeling. 

- 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 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; 

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

- Voorwaarde is dat de inrichting van de natuur en het in eigendom en beheer overgedragen van de 
natuur aan een gecertificeerde natuurbeherende organisatie in dit project wordt geborgd. Deze 
borging wordt tot stand gebracht door een voorwaardelijke verplichting te leggen op 50 % van het 
aantal  woningen die buiten de rode contour worden gebouwd. Deze voorwaardelijke verplichting 
houdt in dat de omgevingsvergunningen voor deze woningen pas door de gemeente worden 
verleend nadat de natuur is ingericht en is overgedragen. 

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

- Het notenlaantje met de aanwezige bomen blijven in stand en worden landschappelijk ingepast in 
het stedenbouwkundig plan en in het natuurinrichtings- en natuurbeheerplan. Ook de bomen 
langs de Camminghalaan en de daar aanwezige haag blijven in stand. 

- De aanwezige schuur wordt gesloopt. 
- De omliggende agrarische bedrijven mogen niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd. 

 
Landschap en stedenbouw  

- 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. 
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- 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 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. 

- Aandacht voor de overgang tussen woonbebouwing en landelijk gebied.  
- 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. 

- Het is interessant om te bekijken of een (klein) deel van het gebied buiten de groene contour 
ingericht kan worden als speelnatuur/ spelen in het groen. 

- Woningen en appartementen worden gebouwd in de verschijningsvorm van 2 woonlagen met een 
kap.  
 

Woningbouw, openbare ruimte en parkeren 
- 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, zie onderstaand kaartje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- De Visie op  Wonen Bunnik 2017-2021 met de daarin genoemde verdeling van woningbouw 
categorieën is van toepassing op alle woningen in dit project, waaronder tenminste 30% sociale 
huurwoningen.  

- De sociale huurwoningen, of de daarvoor benodigde grond, worden verkocht aan een 
woningcorporatie en blijven (contractueel geborgd) voor altijd in stand voor deze doelgroep; 

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

- 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;  

- In het project wordt een speelvoorziening gerealiseerd voor kinderen. 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. 

- Het meest recente gemeentelijke beleid met betrekking tot parkeernormen is van toepassing in dit 
project. 
 

Ruimtelijke kwaliteit / beeldkwaliteit 
- De ruimtelijke ontwikkeling moet leiden tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. 
- Er wordt belang gehecht aan de ruimtelijke kwaliteit en architectonische verschijningsvorm van de 

nieuw te bouwen woningen. Hierbij is een positief advies van de welstandcommissie noodzakelijk. 
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- Voor deze locatie is een beeldkwaliteitsplan vereist. In een beeldkwaliteitsplan worden 
uitgangspunten vastgelegd voor de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de woonbebouwing en de 
inrichting van de openbare ruimte. Door het op te stellen beeldkwaliteitsplan wordt de ruimtelijke 
kwaliteit van de bebouwing geborgd. Voorwaarde is dat Welstand positief adviseert over het 
beeldkwaliteitsplan en de uitwerking van de bouwplannen en de omgevingsvergunningen. 

 
Klimaatadaptatie: voorkomen van wateroverlast  

- Het Regenwaterstructuurplan gemeente Bunnik september 2018 is van toepassing op dit project.  
- 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). 
- Het uitgangspunt is om zo min mogelijk verharding in het plangebied toe te passen. Bij het 

aanbrengen van verhardingen zoveel mogelijk gebruik maken van materialen met een 
waterdoorlatende structuur.  

- De riolering (gescheiden aanbieden) moet onder vrij verval kunnen afwateren naar de riolering 
rondom het plangebied.  

- Het hemelwater moet worden afgekoppeld. Het regenwater dient geïnfiltreerd te worden in de 
bodem van het perceel dan wel geleid te worden naar de Kromme Rijn. Dit ter goedkeuring van 
HDSR. 

 
Duurzaamheid/archeologie/luchtkwaliteit 

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

- De initiatiefnemer levert bij de bouwplannen een visie aan op welke wijze in het plan wordt 
omgegaan met circulair bouwen. Denk hierbij aan het toepassen en hergebruik van (natuurlijke) 
materialen. 

- Ambitie is het realiseren van woningen met `0 op de meter’ (GPR energiescore van 10).  
- Bij de planuitwerking moet zoveel mogelijk toename van hittestress worden voorkomen binnen en 

buiten de woning. 
- Voor archeologie zal vervolgonderzoek moeten plaatsvinden. Dit geldt voor het gehele 

projectgebied. 
- In het op te stellen bestemmingsplan dient aangetoond te worden dat de luchtkwaliteit voldoet aan 

de advieswaarden van de WHO. 
 
Vervolgproces planvorming en communicatie 

- De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de verdere planvorming en de onderbouwing van de 
plannen, het opstellen van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, natuurinrichtings- en 
natuurbeheerplan en omgevingsvergunningen. 

- De planuitwerking door de initiatiefnemer dient te passen binnen de vastgestelde kaders van de 
gemeenteraad. 

- De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het communicatie- en of participatieproces met 
belanghebbenden waaronder omwonenden. 

- De initiatiefnemer zorgt ervoor dat de inwoners van de gemeente Bunnik als eerste de 
gelegenheid krijgen te reageren op het woningaanbod in dit project. 

 
Financiën en anterieure overeenkomst 

- Kosten die de gemeente moet maken voor het vervolgproces worden verhaald op de 
initiatiefnemer door middel van leges, anterieure overeenkomst, planschadeovereenkomst en/of 
een exploitatieplan. 

- In de op te stellen anterieure overeenkomst worden deze kaders zoveel mogelijk opgenomen als 
verplichtingen. 


