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Onderwerp besluit tot ontheffing artikel 4.1, lid 5 

Provinciale Ruimtelijke Verordening 
 
Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op het verzoek van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Bunnik om ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 4.1, lid 5 van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV). Dit om de aanwezige rode contour van de kern Werkhoven aan de oostelijke zijde op te 
rekken ten behoeve van de realisatie van het project Breed Werkhoven.  
 

I. Beslissing. 
In onze vergadering van vandaag hebben wij besloten om het de gevraagde ontheffing op basis van artikel 
4.1, lid 5 van de PRV te verlenen. 
 
Deze beslissing is gebaseerd op de hierna volgende overwegingen. 
 

II. Overwegingen 
In ambtelijk overleg is onder voorwaarden ingestemd met het project Breed Werkhoven te Werkhoven. Het 
project omvat de realisatie van een Multifunctionele accommodatie (MFA) in de kern van Werkhoven. In 
deze MFA zullen o.a. een tweetal scholen gevestigd worden. De twee vrijkomende schoollocaties zullen 
herontwikkeld worden met woningbouw om de MFA te kunnen financieren. 
Een van de vrijkomende schoollocaties betreft De Werkhof. Op deze locatie zullen 28 grondgebonden 
woningen gerealiseerd worden. Een zestal woningen is buiten de rode (bebouwings)contour van Werkhoven 
gesitueerd. Ten behoeve van de herontwikkeling van de schoollocatie De Werkhof dient aan de oostelijke 
zijde van Werkhoven van de rode contour afgeweken te worden.  
De gemeente Bunnik heeft bij brief van 6 oktober 2010 verzocht om ontheffing te verlenen op grond van 
artikel 4.1, lid 5 van de PRV. 
 
Alle belangen afwegende zijn wij van mening dat de gevraagde ontheffing op basis van artikel 4.1, lid 5 van 
de PRV kan worden verleend.  
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III. Zienswijzen tegen het project 
Tegen het op 8 december 2010 gepubliceerde voornemen om ontheffing te verlenen van artikel 4.1, lid 5 van 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) zijn bij ons college geen zienswijzen ingediend. 

 
IV. Commissie Ruimte, Groen en Water 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.1 PRV is de commissie Ruimte, Groen en Water (RGW) 
gehoord bij vergadering van 4 april 2011. De commissie RGW heeft geen bezwaren tegen de oprekking van 
de rode contour aan de oostelijke zijde van de kern Werkhoven. 
 

V. Beroep 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking tegen dit besluit beroep 
instellen bij de Rechtbank te Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Daarvoor is een 
griffierecht verschuldigd van € 152, - voor een natuurlijk persoon en € 302, - voor een rechtspersoon.  
Indien beroep is ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijk 
maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek 
moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Utrecht. Daarbij is hetzelfde 
griffierecht opnieuw verschuldigd. 
 

VI. Verzending. 
Een kopie van dit besluit zenden wij aan: 
1. burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik; postbus 5, 3980 CA te Bunnik; 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Secretaris, 


