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Onderwerp:  
Verzoek van de gemeente Bunnik om ontheffing als bedoeld in artikel 4.1, lid 5 juncto artikel 9.1 van 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) ) voor aanpassing van de rode (bebouwings)contour 
aan de oostzijde van de kern Werkhoven, gemeente Bunnik, t.b.v. de realisatie van het project Breed 
Werkhoven. 
 
Voorgestelde behandeling: 
ter bespreking 
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Het bestuur van de gemeente Bunnik is in 2007 gestart met het project Breed Werkhoven. Dit project 
omvat het realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA) in de kern Werkhoven en het 
herontwikkelen van de twee vrijkomende schoollocaties met woningbouw. De vrijkomende 
schoollocaties zijn de locaties Delteijk en De Werkhof. De locatie Delteijk is in het centrum van 
Werkhoven gelegen. De locatie De Werkhof ligt aan de rand van de kern Werkhoven tegen de 
Achterrijn aan. Financieel zijn de drie projecten gekoppeld. De herontwikkeling met woningbouw 
maakt het (financieel) mogelijk de MFA te realiseren. 
Reeds in 2007 heeft de afdeling Ruimte via een principeverzoek ingestemd (brief d.d. 23-10-2007) 
met de voorliggende ontwikkeling van het project Breed Werkhoven. 
Voor de bouw van de MFA en voor de ontwikkeling van de locatie De Werkhof is het noodzakelijk 
om de rode (bebouwings)contour te verleggen. In 2009 is ten behoeve van de realisatie van de MFA 
reeds de rode contour verlegd. Conform het vigerende streekplan 2005-2015 is deze afwijking destijds 
aan u overlegd. U heeft destijds aangegeven geen behoefte te hebben hierop te reageren.  
 
Voor de ontwikkeling van de locatie De Werkhof dient aan de oostelijke zijde van Werkhoven 
eveneens de rode contour verlegd te worden. Dit omdat, ten behoeve van de financiële haalbaarheid, 6 
woningen de rode (bebouwings)contour overschrijden. 
 
Het plangebied ligt binnen de grenzen van de bestemmingsplannen ‘Dorpen-Werkhoven’ en 
‘Buitengebied Bunnik’ en heeft de bestemmingen ‘maatschappelijk’ (ter hoogte van de huidige 
locatie), ‘groen’ op het achterliggende terrein en ‘agrarisch’ op de plek van een agrarisch bedrijf. Het 
landelijk gebied ten zuiden van de Achterrijn heeft de bestemming ‘Agrarisch gebied met 
landschappelijke waarden’. 
 
De voorgestane nieuwbouw/herontwikkeling moet, door de overschrijding van de ter plaatse 
aangegeven rode contour, als strijdig met het provinciaal ruimtelijk beleid respectievelijk provinciaal 
belang worden aangemerkt (verstedelijkingsambities moeten plaatsvinden binnen de rode contour). 
Om deze strijdigheid op te heffen heeft het gemeentebestuur overeenkomstig de bepalingen in artikel 
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9.1 van de PRV bij brief van 4 oktober 2010, verzonden 6 oktober 2010, een verzoek ingediend om de 
rode contour aan de oostelijke zijde van Werkhoven op te schuiven conform bijgevoegde kaart door 
het verlenen van ontheffing op grond van artikel 4.1, lid 5 van de PRV. 
Vanwege de niet oppervlakteneutrale oprekking van de contour (afwijkingsbevoegdheid) moet de 
Statencommissie RGW worden gehoord.  
 
Essentie / samenvatting: 
De gemeente Bunnik heeft ten behoeve van de realisatie van 6 woningen buiten de rode contour van 
Werkhoven verzocht om aanpassing van de rode contour via een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1, 
lid 5 van de PRV. De realisatie van deze woningen maakt onderdeel uit van het project Breed 
Werkhoven, waarmee reeds in 2007 ambtelijk is ingestemd. 
Omdat er geen sprake is van oppervlakte-neutrale verlegging van de contour (touwtjesmethode) moet 
op grond van artikel 9.1, lid 6 van de PRV uw Statencommissie RGW over het gemeentelijke verzoek 
om ontheffing worden gehoord.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de voorgestane aanpassing van de rode (bebouwings)contour ten behoeve van de bouw van 6 
woningen wordt beoogd het project Breed Werkhoven te realiseren.  
 
Financiële consequenties 
geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In onze vergadering van 30 november 2010 hebben wij het voornemen uitgesproken de door het 
gemeentebestuur gevraagde ontheffing te verlenen. Ons conceptbesluit tot ontheffingverlening en 
aanpassing van de rode contour van de kern Werkhoven heeft overeenkomstig de bepalingen van de 
Algemene wet bestuursrecht gedurende 6 weken ter inzage gelegen voor de mogelijkheid tot het 
indienen van zienswijzen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. 
Alvorens over te gaan tot een definitief besluit over het gemeentelijke verzoek tot ontheffing, dient uw 
commissie conform artikel 9.1, lid 6 van de PRV gehoord te worden.  
Tegen ons definitieve besluit, dat na voorafgaande bekendmaking 6 weken ter inzage zal worden 
gelegd, staat voor belanghebbenden beroep bij de bestuursrechter open. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie Ruimte, Groen en Water  
Gelet op artikel 9.1, lid 6 van de PRV wordt uw commissie gehoord over het verzoek van het bestuur 
van de gemeente Bunnik om via een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1, lid 5 van de PRV  
(afwijkingsbevoegdheid) de rode contour van de kern Werkhoven, Bunnik, in oostelijke richting te 
verleggen.  
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