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Benschop, 13 april 2018 

Onderwerp: Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021 en plan Zeldenrust Benschop 

Geachte Statenleden, leden van de commissie Ruimte, Groen en Water, college van Gedeputeerde 
Staten, 

Naar aanleiding van de Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021 en het geen daarover is besproken in 
uw Commissie Ruimte, Groen en Water d.d. 5 maart jl., brengen wij het volgende onder uw 
aandacht. In Benschop, gemeente Lopik, is een bouwplan in ontwikkeling voor een woonwijk van 66 
woningen op de locatie van rijksmonument Zeldenrust op het adres Dorp 178 te Benschop. Dit is nu 
agrarisch gebied. Dit plan lijkt op voorhand op de steun van de gemeente te kunnen rekenen, zo 
bleek tijdens de presentatie van de plannen in de gemeentelijke raadscommissie in oktober 2017. En 
daarna tijdens een publieke presentatie door de projectontwikkelaar samen met de wethouder op 23 
november 2017. En uit een gesprek met de projectontwikkelaar en met de wethouder. Als Comité 
Zeldenrust zijn wij tegen dit plan, in het geweer gekomen. Wij hebben een petitie georganiseerd die 
door 447 bezorgde ondertekenaars is gesteund. Deze handtekeningen zijn recent aan de 
burgemeester aangeboden. 

Namens alle bezorgde inwoners willen wij ook uw aandacht vestigen op dit, voor die locatie, veel te 
grootschalige plan. Alle nieuwbouw van enige omvang in Benschop heeft tot heden altijd aan de 
zuidzijde plaatsgevonden, waar ook de meeste voorzieningen zijn. Dit plan betekent een radicale 
trendbreuk, namelijk een groot aantal woningen aan de noordzijde aan de lintbebouwing. De 
geplande bebouwing gaat ver voorbij het huidige historische dorpsplein het land in. Het komt 
midden in het landelijk gebied te liggen, deels in het stiltegebied. Deze ontwikkeling dreigt ten koste 
te gaan van de historische (lint)bebouwing aan de noordzijde, van het landelijk gebied en het 
stiltegebied tussen Benschop en Montfoort. 

Wij constateren dat dit plan op gespannen voet staat met zowel gemeentelijk (Woonvisie, Visie op de 
linten, Cultuurwaarde Kaart) als provinciaal beleid. Provinciaal gezien overschrijdt dit plan 
ruimschoots de rode contouren tot ver het landelijk gebied in. Er wordt in het provinciaal stiltegebied 
gebouwd en bovendien komt dit plan niet in de provinciale ruimtelijke plannen voor. Er zijn 
bovendien zowel in Benschop als elders meer dan voldoende alternatieve en meer passende locaties 
voor woningbouw aanwezig, waardoor er geen noodzaak is voor deze aantallen woningen op deze 
locatie. 

Wij hebben de indruk dat getracht wordt dit plan op de golven van het gebrek aan woningen in de 
provincie en de Actie Agenda Woningmarkt, ondanks strijdigheid met beleid, door te zetten en 
daarmee de rode contouren ter plaatse ruimschoots te overschrijden. Daarom willen wij u verzoeken 
alert te zijn op deze ontwikkelingen om te voorkomen dat er onomkeerbare en onherstelbare schade 
ontstaat. In de bijlagen treft u bestanden met tekeningen aan waarop u de omvang en locatie van dit 
plan in ontwikkeling goed kunt waarnemen. Wij verzoeken u hier goede nota van te nemen. 

Hartelijke groet, 

Namens Comité Zeldenrust, 

H.Graeler, G. Hoogland en J.P.van Zoelen 



 


