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Kaders Schoudermantel 6 en 6a, Bunnik 
Vastgesteld d.d. 28 maart 2019 (incl. amendement). 
 
 

1. Stedenbouwkundige uitgangspunten 
 
Algemeen 
De locatie ligt aan het oude lint van Bunnik, bestaande uit inmiddels een gevarieerde bebouwing en 
diverse functies. Uitgangspunt is dat de woonbebouwing aan de Schoudermantel georiënteerd is op de 
Schoudermantel en een bijdrage vormt aan het herstel van de eenheid van het lint. De bebouwing op het 
`achterste’ deel van de locatie kan wat betreft massa en hoogte aansluiting zoeken bij de bebouwing op 
het bedrijventerrein. 
 
Hoogte 
De maximale bouwhoogten is 2 lagen met een kap aan de Schoudermantel (11 m) tot 4,5 bouwlagen (14 
m), aan de Vrumonaweg. De bouwhoogte aan de Vrumonaweg kan alleen 4,5 bouwlagen worden op 
voorwaarde dat akoestisch onderzoek, door de ODRU, bevestigt dat de geluidbelasting op het 
binnenterrein substantieel zal verbeteren door die hogere bouwhoogte. Indien dit niet het geval is wordt de 
hoogte een bouwlaag minder. 
De halve bouwlaag kan benut worden voor een halfverdiepte parkeergarage.  Aan de Kosterijland loopt de 
bouwhoogte op van 10 m naar 14 m.  
 
Afstand bebouwing tot perceelsgrenzen 

 Aan de voorzijde van het perceel aan de Schoudermantel is een tuin- of groenzone van 8m breed 
gewenst om de twee bomen te kunnen behouden. De afstand van de bebouwing tot aan de 
perceelsgrens is daarom minimaal 8m.  

 De afstand van de hoofdbebouwing tot aan het voetpad aan de Kosterijland is minimaal 5m en de 
afstand tot aan het fietspad langs de Vrumonaweg is eveneens minimaal 5m. Balkons mogen 
maximaal 2m uitsteken buiten de bebouwingsgrens van de gevel.  

 Een halfverdiepte parkeergarage mag onder de hoofdbebouwing uitsteken mits deze grotendeels 
in een talud opgenomen is, of op een andere wijze ruimtelijk passend in het ontwerp van gebouw 
of buitenruimte opgenomen is.  

 De afstand van hoofdbebouwing tot de perceelsgrens van naastgelegen woning Schoudermantel 
4 is minimaal 3m. Bijgebouwen mogen op de perceelsgrens gebouwd worden, net zoals elders in 
het bestemmingsplan Dorp Bunnik. Ter hoogte van de kringloopwinkel is maatwerk mogelijk ten 
aanzien van de afstand tot de perceelsgrens.  

 
Rustplek 
Gezien de geluidsbelasting op het plangebied is het gewenst om een rustig binnengebied te realiseren.  
 
 

2. Wonen 
 

Uitgangspunt voor de woonbestemming is het programma zoals opgenomen in de Visie op Wonen 2017-
2022. Dat betekent: 

 Minimaal 30% sociale huur, onder te brengen bij een corporatie; 

 Minimaal 40% vrije sector huur inclusief maximaal 10% goedkope koop; 

 Bij voorkeur appartementen voor kleine huishoudens, zowel starters als ouderen;  

 10 % van de woningen moet levensloopbestendig zijn.  
 
 

3. Groen 
 
Op het terrein staan drie bomen, waarvan een monumentale boom midden op het terrein en twee bomen 
aan de Schoudermantel.  

 Eis is het behoud van de monumentale boom (plataan). Vooralsnog wordt een vrije zone van 15 
m rondom deze boom aangehouden.  

 Gewenst is de andere twee bomen in het plan in te passen. Hierbij past een zone zonder 
bebouwing van 8m breed langs de Kosterijland. 



Kaders Schoudermantel 6/6a, vastgesteld d.d. 28 maart 2019, incl. amendement 
 

4. Duurzaamheid 
 
Energie 

 Woningen moeten gasloos zijn (is overigens een verplichting voor nieuwe woningen sinds 1 juli 
2018). 

 Vooruitlopend op de wetgeving in 2020 wordt gestreefd naar een bouwplan dat voldoet aan de 
eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Het tijdstip van aanvragen van de 
omgevingsvergunning is het ijkpunt voor wat betreft de eisen met betrekking tot de EPC/BENG. 

 
Klimaatadaptatie: voorkomen van wateroverlast 

 De verharding mag toenemen, mits voorzieningen worden getroffen zodat regenwater in het 
plangebied opgevangen kan worden. 

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

 Het hemelwater moet worden afgekoppeld. In het plan dient 40 mm berging gerealiseerd te 
worden, met infiltratievoorziening.  

 Een deel van het plangebied is laaggelegen en uit de modellen van de klimaatstresstest van de 
provincie Utrecht komt naar voren dat bij hevige regenval een deel van het plangebied onder 
water loopt. In het plan dienen maatregelen ter voorkoming van wateroverlast genomen te 
worden. 

 
Klimaatadaptatie: voorkomen van hittestress 
Voorkomen van hittestress is een nieuw aandachtspunt. Bij de uitwerking van het plan dient aangegeven 
te worden op welke wijze hittestress voorkomen wordt. 
 
Circulaire Economie 
Bij sloop van de Kringloopwinkel en de villa zo veel mogelijk materialen hergebruiken in het kader van 
circulaire economie.  
 
 

5. Verkeer 
 
Ontsluiting auto 

 Ontsluiting kan niet plaatsvinden vanaf de Vrumonaweg. Op het Kosterijland en de 
Schoudermantel ligt een middenberm die niet goed overgestoken kan worden. Dit betekent dat 
alleen vanaf de rijbaan die direct grenst aan het plangebied het plangebied opgereden kan 
worden. Als men het plangebied verlaat kan dat alleen rechtsaf.  

 
Langzaam verkeersontsluiting (per fiets en wandelen) 

 Fietsontsluiting naar het station via het Anton van Dampad en naar alle andere kanten via de 
oversteek bij de kruising met Kosterijland met Vrumanoweg met bestaand middeneiland. Aan de 
overzijde van de Kosterijland ligt een fietspad voor de richtingen naar het centrum van Bunnik en 
Odijk. 

 Ontsluiting voetgangers rechtstreeks op het trottoir dat langs het plangebied ligt zowel langs de 
Kosterijland als de Schoudermantel. Oversteken naar de andere kant van de Schoudermantel is 
niet mogelijk. De Kosterijland is wel op beide kruisingen oversteekbaar voor voetgangers, 
waarvan één keer met een zebrapad.  

 
Bereikbaarheid voor hulpdiensten  

 Aandachtspunt is de bereikbaarheid van de locatie en de gebouwen voor hulpdiensten.  
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6. Parkeren 
 
De Parkeernota van de gemeente Bunnik is van kracht, zolang er geen nieuw parkeerbeleid voor Bunnik 
als geheel of voor specifieke locaties is vastgesteld. Naast het beleid zoals in de Parkeernota is 
opgenomen gelden de volgende specifieke eisen: 

 Het eigen terrein wordt gedefinieerd als het kadastrale perceel (BNK 02A 3004 G). 

 De parkeerplaatsen voor het bezoekersparkeren (aandeel bezoekersparkeren in de parkeernorm) 
moeten goed toegankelijk zijn.  

 Langs de Schoudermantel is het alleen mogelijk om langsparkeren te realiseren en geen 
haaksparkeren.  

 
 

7. Milieu  
 
Ten aanzien van milieu geldt de landelijke geluidwetgeving. Het college wil gebruik maken van de 
mogelijkheid om hogere waarden op de gevels in het plangebied langs de Schoudermantel en 
Kosterijland vast te stellen, mits voldoende ruimtelijke kwaliteit in het plan is opgenomen en de 
geluidsbelasting binnen de woningen aan de norm voldoet. 
 
Dit dient te blijken uit objectief onderzoek. De naastgelegen bedrijvigheid (Vrumona) mag bovendien niet 
in haar activiteiten worden beperkt. Onder andere vanwege de slechte luchtkwaliteit is uit hoofde van een 
goede ruimtelijke ordening bij de vaststelling van het vigerende bestemmingsplan eerder besloten1 aan 
de zijde Vrumonaweg geen woningen te bouwen. “De luchtkwaliteit blijft weliswaar binnen de wettelijke 
norm, maar in een brede context is een nieuwe woonfunctie binnen 300 meter van een rijksweg niet 
wenselijk. De locatie voldoet niet aan de algemeen geaccepteerde minimale kwaliteitseisen voor wonen 
en leven.” 
Hiervan kan slechts worden afgeweken indien de initiatiefnemer door objectieve metingen aantoont dat de 
luchtkwaliteit inmiddels voldoet aan de normen van de GGD en de WHO. 
 
 

8. Programma van eisen Openbare Ruimte 
 
Het programma van eisen Openbare ruimte is van kracht voor de uitwerking van het plan.  
 
Specifieke aandachtspunten 

 Gewenst is de afvalinzameling ondergronds in het plan op te nemen in het geval van 
appartementen. 

 Het situeren van de ondergrondse afvalcontainers bij voorkeur aan de Kosterijland vanwege de 
mogelijkheid om hier een losplek te realiseren. 

 Onderzoeken of ook de woningen Schoudermantel 1 t/m 13 gebruik kunnen maken van 
ondergrondse afvalopslag. 

 Aansluiting van het plangebied op het omringende wegennet voor wat betreft de auto en het 
langzaam verkeer.  

 Riolering zie het kopje duurzaamheid. 
 
 

9. Beeldkwaliteit 
 
Eis is dat Welstand positief adviseert over de uitwerking van het plan.  
 
 

10. Archeologie 
 
Voor archeologie zal vervolgonderzoek moeten plaatsvinden, indien bebouwing dieper reikt dan 1 m. 
 
 

11. Procedure 
 
Uitgangspunten zijn: 
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 De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het communicatie- en of participatieproces met  
belanghebbenden waaronder omwonenden. 

 De gemeente zal besluitvorming over processtappen publiceren conform de Wet ruimtelijke 
ordening en de WABO.  

 
 

12. Financiën 
 
Kosten die de gemeente moet maken voor het vervolgproces worden verhaald op de initiatiefnemer door 
middel van, leges, anterieure overeenkomsten, planschadeovereenkomsten en/of een exploitatieplan.  


