
Geachte formateur en coalititiepartijen,    Benschop, 8 mei 2019 
 
Wij danken u voor uw uitnodiging om inbreng te leveren op de Strategische Agenda 
Coalitiebesprekingen. Wij vertrouwen er op dat u hier serieus mee omgaat en uw voordeel mee 
kunt doen. 
 
Rode contour en provinciaal en gemeentelijk beleid 
Wij lezen dat u bereid bent bij gebrek aan locaties binnen kernen, voor kleinschalige uitbreiding 
oprekking van de rode contour toe te staan. De voorwaarden wilt u nog verder uitwerken.  
De gemeenteraad Lopik heeft u via motie gevraagd de rode contour los te laten en zelf te willen 
beslissen over bouwlocaties.  
 
Plan Zeldenrust als voorbeeld 
Met de laatst bekende versie van het plan Zeldenrust, perceel Dorp 178 in Benschop als voorbeeld 
kan dit het volgende betekenen. Gebruik makend van het begrip “kernrandzone” worden plannen 
door  de eigenaar en ontwikkelaar gemaakt om op dit agrarische perceel, ter renovatie van het 
monumentale vervallen pand en ter vervanging van bestaande schuren, grootschalige nieuwbouw 
te realiseren. Namelijk een woonwijk van 65 woningen met een omzet van grofweg 16 miljoen 
direct tegen agrarisch en landschappelijk cultuur-, stilte- en ganzenforageergebied aan. En naast en 
ver voorbij de historische dorpskern landinwaarts. Dit zonder aantoonbare noodzaak voor dit 
aantal woningen volgens de woonvisie van de gemeente. Een plan waartegen 447 (!) bezorgde 
personen een petitie hebben onderschreven. Wij zijn dan ook van mening dat u de rode contouren 
niet bij voorbaat vrij dient te geven, en u voldoende instrumenten dient te behouden om 
dergelijke ontwikkelingen te voorkomen. 
 
Rol provincie 
Als u een dergelijk grootschalig plan en aantasting van natuur-, landschaps- en cultuurwaarden wilt 
voorkomen, verzoeken wij u goede aandacht aan de te formuleren voorwaarden te geven en 
hierop zorgvuldig te toetsen. Het is onze ervaring dat dergelijke plannen in de lokale gemeente 
losstaand worden beoordeeld, en op basis van pragmatische en electorale overwegingen, 
deelbelangen, gekoppeld aan een korte termijn visie, al snel gehonoreerd worden. Met als risico 
dat vanwege een tijdelijk probleem of individueel vraagstuk, waardevolle gebieden voor de 
eeuwigheid worden opgeofferd. U heeft hierin ons inziens als provincie een belangrijke rol door 
het stellen en toetsen van de juiste voorwaarden. 
 
Ons voorstel voor voorwaarden 
Wij stellen u voor, mocht u alsnog besluiten tot het soepeler hanteren van de rode contouren, om 
de gemeente te verplichten door een onafhankelijk onderzoeker, aan te wijzen door provincie, aan 
te laten tonen dat er een noodzaak is voor de bouw van het aantal en type woningen en het 
ontbreken van inbreidingsmogelijkheden in de kern of elders in de gemeente. Wij adviseren u 
daarbij conform de Ladder voor duurzame verstedelijking de noodzaak van de geplande 
woningbouw in die kern en gemeente vast te stellen, door confrontatie met de in beleid 
onafhankelijk vastgestelde aantallen van noodzakelijke woningbouw, en de alternatieve locaties 
die minder aantasting veroorzaken. En u niet op voorhand te conformeren aan door gemeente of 
planontwikkelaar veronderstelde en geïnventariseerde vraag. Wij kunnen ons daarbij ook 
voorstellen dat de noodzaak in een krimpgemeente of kern op voorhand ontbreekt voor 
grootschalige ontwikkelingen. Bij uitbreiding in het landelijk gebied stellen wij voor om de ruimte 
voor ruimte-regeling te blijven toepassen ter voorkomen van grootschalige ontwikkelingen(zie 
plan Zeldenrust). 
Ook stellen wij voor om de plannen ter bescherming van landschappelijke en natuurwaarden 
vooraf te laten toetsen door de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), een toonaangevend 
provinciaal adviesorgaan, voordat uitbreiding van de rode contour wordt toegestaan. 



Wij zijn gaarne bereid dit toe te lichten en zullen daartoe op 8 mei aanwezig zijn. 
 
Bestaande woningvoorraad 
Wij zien dat u eenzijdig inzet op grootschalige nieuwbouw. Naar onze mening zal nieuwbouw niet 
leiden tot het oplossen van veel problemen op de woningmarkt. Grote groepen zoals jongeren 
(bijv. vanwege studieschuld, te hoog of te laag inkomen, tijdelijke contracten e.d.) en ouderen met 
een laag inkomen en minima, kunnen niet deelnemen aan de woningmarkt voornamelijk als gevolg 
van falend (volkshuisvestings)beleid. Beleggers investeren in aankoop en bouw van woningen om 
maximaal rendement te behouden. Nieuwbouw, zeker met de huidige (loon)kosten, gaat dit niet 
oplossen. 
Wij denken dat de grootste opgave niet nieuwbouw is, maar de noodzakelijke herstructurering van 
de bestaande (sociale) woningvoorraad. Veel woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan 
de veranderende vraag en de eisen van deze tijd. Het opknappen, renoveren en vervangen van de 
bestaande voorraad, is, naar onze mening, de grootste en belangrijkste opgave en biedt meer 
kansen voor het oplossen van de problemen op de woningmarkt. Dit is ook van groot belang in het 
kader van duurzaamheids- en klimaatbeleid. Wij adviseren u in uw coalitieprogramma niet alle 
kaarten te zetten op nieuwbouw en aandacht aan deze enorme opgave te schenken. 
 
Wij danken u voor de mogelijkheid onze inbreng te leveren. 
 
Namens Comité Zeldenrust:  Hester Graeler, Gerdy Hoogland en Jan-Peter van Zoelen 
Telefoon: 0348-761883 Mail: planzeldenrust@gmail.com  

mailto:planzeldenrust@gmail.com

