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Onderwerp:  Actualisatie kaders project De Hoenderik in Bunnik 
 

 
 
 
Aan de raad, 
 

Onderwerp 
Actualisatie kaders project De Hoenderik Bunnik 
 

Gevraagde beslissing 
De gemeenteraad besluit: 

1. In te stemmen met de geactualiseerde kaders voor het project De Hoenderik in Bunnik zoals in de 
bijlage opgenomen. 

 

Grondslag 
- Collegebesluit d.d. 6 december 2011 (waaronder de uitgangspunten gebiedsontwikkeling) 
- Strategische Agenda 2016 
- Collegebesluit d.d. 20 juni 2017 (waaronder de aangepaste kaders van 2011) 
- Uitvoeringsstrategie 2017 
- Collegeprogramma Bunnik Bouwen voor Elkaar 2018-2022 
- Collegebesluit d.d. 17-12-2019 
- Informatienota project De Hoenderik d.d. 18-12-2019 (zie onder www.bunnik.nl onder 

nieuwbouwprojecten, De Hoenderik). 

 

Inleiding 
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. Het college 

heeft in afstemming met betrokkenen de kaders geactualiseerd en aangescherpt. 

 

Beoogd effect 
De kaders voor deze ontwikkeling te actualiseren en aan te scherpen op basis waarvan het (voorlopige) 
plan kan worden aangepast. 

 

Argumenten 
1.1 Het is nodig om de kaders te actualiseren  
Actualisatie van de kaders is nodig omdat de kaders uit 2017 nog deels uitgaan van verouderde 
beleidsdocumenten. In de geactualiseerde kaders zijn deze verouderde beleidsdocumenten verwijderd en 
de meest recente vastgestelde beleidsdocumenten toegevoegd op het gebied van regenwater, parkeren 
en volkshuisvesting. 
 
1.2 Aangescherpte en specifiekere kaders zorgen voor een objectievere toetsing van het plan 
Met aangescherpte en specifiekere kaders kan een aangepast plan door het college objectiever en 
daarmee beter getoetst worden.  
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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).  
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. 
 

1.3 Deze kaders zijn afgestemd met de provincie  
In verschillende ambtelijke gesprekken met de provincie zijn de kaders doorgesproken. De opmerkingen 
en suggesties van de provincie zijn verwerkt in de kaders. Ambtelijk kan de provincie zich hierin vinden. 
 

1.4 De raad is verantwoordelijk voor kaderstelling 
Zoals in de informatienota van december 2019 is opgenomen is de raad verantwoordelijk voor 
besluitvorming over kaderstelling vooruitlopend op het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure. 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 
 

Kosten, baten en dekking 
Zie geactualiseerde kaders onder financiën en anterieure overeenkomst. 
 
Vervolgproces planvorming en communicatie 

 De initiatiefnemer is op de hoogte gehouden van het proces en de inhoud van de actualisatie van 
de kaders. 

 Verder zie geactualiseerde kaders. 

 

Bijlagen 

 Geactualiseerde kaders project De Hoenderik 

 Lijst geactualiseerde kaders per categorie (aangescherpt/specifieker, ongewijzigd, nieuw of 
weggelaten) 

 
 
 

 
 Odijk, 3 maart 2020 
  
 Burgemeester en wethouders van Bunnik, 
 de secretaris de burgemeester, 
   
 dhr. mr. G. Veenhof dhr. R. van Bennekom 



 

 

 
Nummer  
 
803809 
 
 

De raad van de gemeente Bunnik; 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 maart 2020; 
 

b e s l u i t : 

 
 

1. In te stemmen met de geactualiseerde kaders voor het project De Hoenderik in Bunnik. 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 11 juni 2020, 
 
 

 

de griffier a.i., de voorzitter, 
  
  
  
  
mevr. A.G Joosten dhr. R. van Bennekom 
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Procedure raadsvoorstel / -besluit 
 

  Digitaal beschikbaar bij griffie 

Onderwerp Actualisatie kaders project De 
Hoenderik in Bunnik 

NEE 

Bijgevoegde stukken  JA 

Ter inzage  NEE 

Inhoud besluit B&W Het college besluit:  
1. In te stemmen met de geactualiseerde kaders voor het project De 
Hoenderik in Bunnik. 
2. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met de actualisatie van de 
kaders voor het project De Hoenderik in Bunnik. 
3. Het raadsvoorstel via de Agendacommissie aan de raad aan te 
bieden. 
 

Datum besluit B&W 03-03-2020 

 

In Voorrondes Open Huis Bespreken 

Bijzonderheden  

 

Gewenste planning  

Open Huis (Beeldvormend) 19-03-2020 

Open Huis (Oordeelsvormend) 16-04-2020 

Uiterste datum Raad 11-06-2020 

  

Agenda Commissie 

Datum bespreking 28-01-2020 

Opmerkingen  

 


