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Memorandum  

 

Datum : 4 april 2011 

Aan : Leden van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water 

Van : Drs. R.W. Krol (namens GS) Tel.:

Onderwerp : (extra) afwijking rode contour Werkhoven, Bunnik  

Geachte leden van de commissie RGW, 
 
Op 7 oktober 2010 is het verzoek van de gemeente Bunnik ontvangen om af te wijken van de rode 
contour van Werkhoven aan oostelijke zijde ten behoeve van de realisatie van deelproject De 
Werkhof.  
Dit deelproject maakt deel uit van het project Breed Werkhoven. Dit project betreft de realisatie van 
een Multifunctionele accommodatie (MFA) in de kern Werkhoven. In deze MFA zullen o.a. twee 
scholen gevestigd worden. De schoollocaties zullen herontwikkeld worden met woningen om de MFA 
te kunnen financieren. Een van deze locaties is De Werkhof. 
Voor de financiële haalbaarheid van het deelproject De Werkhof is overschrijding van de rode contour 
voor de bouw van 6 woningen noodzakelijk.  
 
Het ontwerpbesluit is behandeld in de GS-vergadering van 23 november 2010. In deze vergadering 
hebben Gedeputeerde Staten het voornemen uitgesproken om de gevraagde ontheffing (art. 4.1, lid 5 
PRV) te verlenen. 
 
Op donderdag 17 maart 2011 heeft de gemeente Bunnik op ambtelijk niveau contact gezocht met de 
afdeling en gevraagd om een extra afwijking van de rode contour. Dit omdat vanuit de bewoners het 
verzoek is gekomen om een voor hen waardevolle kastanjeboom van ca. 80 jaar oud te behouden. 
Aangezien op de plek van deze kastanjeboom (binnen de rode contour) een woning is geprojecteerd, 
en binnen het plangebied geen alternatieve ruimte beschikbaar is, verzoekt de gemeente om één extra 
woning buiten de rode contour van Werkhoven te mogen realiseren. 
 
De gemeente Bunnik heeft op 28 maart 2011 een formeel verzoek toegezonden voor deze extra 
afwijking van de rode contour van Werkhoven.  
Aangezien er vanuit de bewoners geen bezwaar is gemaakt tegen het ter inzage gelegde 
voorontwerpbestemmingsplan en de ontwerpontheffing verzoekt de gemeente Bunnik de provincie om 
voor deze extra afwijking van de rode contour geen losse ontheffingsprocedure te hoeven volgen, maar 
deze als wijziging bij de definitieve ontheffing mee te nemen. 
Ik heb geen bezwaren tegen deze extra afwijking van de contour. 
 
Conform artikel 9.1, lid 6 PRV moet de Statencommissie Ruimte, Groen en Water gehoord worden. 
Aangezien de betreffende informatie reeds is aangeleverd voor behandeling in de vergadering van 4 
april, adviseert ik  u in te stemmen met deze aanpassing. 
 


