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Onderwerp:  

Voornemen tot het geven van een aanwijzing ex artikel 4.2 van de Wet ruimtelijke ordening om aan de 

gemeenteraad van Rhenen een aanwijzing te geven om binnen een daarbij te bepalen termijn een 

bestemmingsplan voor het Buitengebied  vast te stellen overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften 

omtrent de inhoud van dat bestemmingsplan  zodat aan het provinciale belang van behoud van de in 

het plangebied aanwezige archeologische waarden wordt voldaan.  

 

Voorgestelde behandeling: 

Ter kennisname 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied  heeft de raad het plan o.a. met betrekking 

tot het onderwerp archeologie gewijzigd vastgesteld. Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan 

heben wij op 22 februari 2011 opgemerkt dat wij er van uitgaan dat de toezegging van de gemeente, 

dat de gemeentelijke archeologische beleidskaart die toen vrijwel gereed was voor vaststelling in het 

bestemmingsplan zou worden opgenomen, gestand zou worden gedaan.  Hieraan is niet tegemoet 

gekomen.  Integendeel, de raad heeft n.a.v. een amendement besloten om de dubbelbestemming ‘ 

Waarde-Archeologie,’ die voor de bouwvlakken was opgenomen in het ontwerpplan, te laten 

vervallen. 

    

Ons voornemen om een (proactieve) aanwijzing te geven heeft betrekking op alle bouwvlakken in het 

buitengebied van Rhenen die behoren tot de categorieën 4 tot en met 8 van de gemeentelijke 

archeologische maatregelenkaart. Aan deze bouwvlakken moet wederom de dubbelbestemming  

‘Waarde-Archeologie’ worden toegekend. Tevens moet bij deze bestemming een gebiedsaanduiding 

van de te verwachten archeologische waarde zoals opgenomen op de gemeentelijke archeologische 

maatregelenkaart worden opgenomen. Voorts werd aan de raad voorgesteld om de regels met 

betrekking tot archeologie (artikel 28.2 en 28.4) aan te passen conform het provinciale advies. Naar 

aanleiding van een ander amendement heeft de raad echter besloten om artikel 28.4.3, uitzonderingen 

omgevingsvergunningenplicht, te wijzigen waardoor “bij grondwerkzaamheden in categorie 4 t/m 8 

van de archeologische maatregelenkaart dieper dan 0,5 meter onder het maaiveld geen omgevings-

vergunning vereist is”. In het ontwerpplan was voor deze werkzaamheden een diepte van 0,3 meter 

onder maaiveld opgenomen. Deze diepte, die in het ontwerpplan is onderbouwd, wordt door de 

afdelingen ECM en PRO onderschreven. De noodzaak van een wijzing van 0,3 meter naar 0,5 meter is 

niet uit de overlegde stukken gebleken. 

 

Op grond van de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden wij het wenselijk om door middel 

van het geven van een (proactieve) aanwijzing te bewerkstelligen dat de gemeenteraad een 

bestemmingsplan voor het buitengebied vaststelt waarbij aan het provinciale belang wordt voldaan om 

de archeologische waarden in het buitengebied van Rhenen te behouden.  
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Voorts willen wij in ons definitieve besluit voor de aanwijzing verklaren dat voor de gronden 

aangegeven op bijgevoedge kaart een bestemmingsplan door de raad wordt voorbereid 

(voorbereidingsbesluit nemen) om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. 

  

Alvorens wij de definitieve (proactieve) aanwijzing kunnen geven dienen wij ingevolge de Wro met 

burgemeester en wethouders van Rhenen te overleggen over ons voornemen om een aanwijzing te 

geven. Tevens moeten wij u van ons voornemen tot het geven van een aanwijzing in kennis stellen.     

Deze brief voorziet daarin.   

 

Essentie / samenvatting: 

Wij stellen u in kennis van ons voornemen om de gemeenteraad van Rhenen een aanwijzing te geven  

om een bestemmingsplan voor het buitengebied te gaan vaststellen waarbij aan het provinciale belang 

van behoud van de in het plangebied aanwezige archeologische waarden wordt voldaan.     

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Een bestemmingsplan voor het buitengebied van Rhenen waarin aan het provinciale belang van 

behoud van de in het plangebied aanwezige archeologische waarden wordt voldaan.  

 

Financiële consequenties 

geen 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

In onze vergadering van 6 december 2011 hebben wij het voornemen uitgesproken om  overeen-

komstig artikel 4.2 van de Wro, de procedure te starten om aan de gemeenteraad van Rhenen de 

aanwijzing te geven dat de gemeenteraad een bestemmingsplan voor het buitengebied moet gaan 

vaststellen waarbij aan het provinciale belang van behoud van de in het plangebied aanwezige 

archeologische waarden wordt voldaan.  Voordat tot definitieve besluitvorming inzake de (proactieve) 

aanwijzing wordt overgegaan zullen wij overleg voeren met het college van burgemeester en 

wethouders van Rhenen. Conform bijgevoegde brief stellen wij u in kennis van ons voornemen om 

aan de gemeenteraad van Rhenen een aanwijzing te geven.   

 

Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie Ruimte, Groen en Water  

Gelet op artikel 4.2, lid 2 van de Wro stellen wij u in kennis van ons voornemen om een aanwijzing 

aan de gemeenteraad van Rhenen te geven om een bestemmingsplan voor het buitengebied vast te  

stellen waarin aan het provinciale belang van behoud van de in  het plangebied aanwezige waarden 

wordt voldaan.  

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

De secretaris, drs. H. Goedhart   

 


