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Onderwerp:  Uitgangspunten woningbouwontwikkeling braakliggende grond aan de Singel te Odijk 
 

 
 
 
Aan de raad, 
 

Onderwerp 
Uitgangspunten woningbouwontwikkeling braakliggende grond aan de Singel te Odijk 
 

Gevraagde beslissing 
1.  Voor de realisatie van een woningbouwontwikkeling met appartementen aan de Singel de volgende      

 uitgangspunten vast te stellen: 
1.1.  Minimaal een derde van de huidige recreatiebestemming nadere aanduiding volkstuinen  van het    
 betrokken perceel  groen te houden c.q. te vrijwaren van verstening; 
1.2.  Maximale zichtbaarheid vanaf de straat van de oude meander van de Kromme Rijn te waarborgen; 
1.3.  De voorgevel  van de te bouwen woningen meer  richting de Singel te situeren zodanig dat het 
 hoofdaccent van het gebouw aan deze zijde ligt; 
1.4.  De parkeerplaats zoveel mogelijk uit het zicht van de Singel te situeren. 
1.5  Er mogen op deze locatie maximaal 15 appartementen worden gerealiseerd inclusief bijbehorende 

 parkeerplaatsen. Woningbouwprogramma  en –verdeling conform Visie op Wonen Bunnik 2017-
 2021; 

1.6.  De bebouwing mag bestaan uit twee bouwlagen met een kap. Maximale goothoogte van 6 meter en 
 een maximale bouwhoogte van 10 meter; 

1.7.  Er wordt een landschapsinpassingsplan opgesteld ter goedkeuring van de gemeente; 
1.8.  Parkeren geschied op eigen terrein. Het aantal aan te leggen parkeerplaatsen wordt bepaald door 

 toepassing van de geldende gemeentelijke parkeernormen; 
1.9.  Een strook gemeentegrond grenzend aan de Singel is nodig voor de ontsluiting van deze locatie. De 

 gemeente bepaalt op welke wijze en onder welke voorwaarden de gemeentelijke strook grond aan 
 de Singel wordt ingezet voor deze ontwikkeling. De gemeente bepaalt tevens de voorwaarden en 
 eisen voor de ontsluiting van deze locatie; 

1.10. Er moet minimaal worden voldaan aan de eisen van het Waterschap HDSR ten aanzien van 
 waterberging (watertoets) en aan het gemeentelijk beleid zoals verwoord in het 
 Regenwaterstructuurplan; 

1.11 Bij de bouw van de woningen worden de principes gehanteerd van duurzaam en natuur inclusief 
 bouwen; 

1.12 Aangetoond wordt dat de luchtkwaliteit voldoet aan de advieswaarden van de WHO; 
1.13 Voorwaarde voor deze ontwikkeling is een positief welstandsadvies zowel op het bouwplan als op 

 het beeldkwaliteitsplan; 
1.14 De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het communicatie- en of participatieproces met 

 belanghebbenden waaronder omwonenden en de verslaglegging hiervan.  
 

Grondslag 

Strategische Agenda, Collegeprogramma Bunnik Bouwen voor Elkaar, Visie op Wonen,  

bestemmingsplan Dorp Odijk 2012. 
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Samenhang met Visie op Wonen, collegeprogramma en Strategische Agenda 
Visie op Wonen Bunnik 2017-2021 

In de Visie op Wonen 2017-2021 heeft de gemeente haar beleid en ambitie weergegeven m.b.t. 
volkshuisvesting. Hierin is o.a. genoemd dat de gemeente streeft naar een gevarieerde woningvoorraad 
met voor alle inwoners van de gemeente Bunnik een geschikte woning, afgestemd op woonwensen, 
levensfase en financiële mogelijkheden.  
In het collegeprogramma Bunnik bouwen voor elkaar is onder ‘bouwen binnen de dorpen’ opgenomen dat 
we vooral voor onze huidige inwoners bouwen. Een goed aanbod van nieuwe woningen – aansluitend bij 
hun wensen – biedt kansen voor onze inwoners om door te stromen. Het college bekijkt per locatie welke 
woningen, voor wie en met welke kwaliteit passend is. Bij deze afweging spelen aspecten als 
woningbehoefte, ligging en kwaliteit van de woonomgeving en de afstand tot voorzieningen een 
belangrijke rol.  
In onze gemeente zijn weinig appartementen beschikbaar in de huidige woningvoorraad. Het huidige 
woningaanbod van appartementen in de huur- of de koopsfeer is al verschillende jaren zeer beperkt. Dit te 
geringe appartementenaanbod stagneert de mogelijkheid van doorstromen, wat juist zo gunstig kan zijn 
voor een gezonde woningmarkt en kansen biedt voor de inwoners van onze dorpen. Deze woningen 
worden met voorrang aan de inwoners van onze gemeente aangeboden. 
De realisatie van appartementen met een woningbouwverdeling conform de Visie op Wonen, is een 
beperkte, maar welkome aanvulling op de bestaande woningvoorraad in de kern Odijk en in de gemeente 
Bunnik. Het huidige aanbod van appartementen in Odijk is al enige tijd nagenoeg nihil. Deze ontwikkeling 
biedt kansen voor starters op de woningmarkt, maar ook voor doorstromers in onze gemeente.  
 
Collegeprogramma 2018-2022 “Bunnik bouwen voor elkaar” 
De beoogde locatie voor appartementen maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Dorp Odijk 2012 
en heeft de bestemming wonen en deels recreatie, voorheen volkstuintjes. De realisatie van deze 15 
appartementen levert een bijdrage aan de pijler “Bouwen binnen de dorpen”. De toevoeging van deze 
woningen is een beperkte aanvulling op de woningvoorraad en komt het draagvlak van voorzieningen ten 
goede. Deze ruimtelijke ontwikkeling draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het 
dorpse karakter.  
 
Samenhang met Strategische Agenda  
In aansluiting op de Strategische Agenda, pijler “Gelukkig Bunnik” voorziet dit plan in een uitbreiding van 
de woningvoorraad met kleinschalige dorpse bebouwing. Daarnaast is benoemd dat nieuwbouw- en 
verbouwplannen een meerwaarde moet opleveren voor de ruimtelijke kwaliteit in de dorpskernen of het 
buitengebied. Deze ruimtelijke ontwikkeling draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van 
het dorpse karakter en heeft de Bunnikse maat en schaal.  
De realisatie van appartementen zorgt voor een beperkte maar gewenste toevoeging aan de 
woningvoorraad in Bunnik.  
 

Inleiding 

Tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2020, waarin kaderstelling voor deze locatie is besproken, is door 

de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen met uitgangspunten voor deze locatie. Deze 

uitgangspunten vanuit de motie zijn opgenomen in dit raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel met de 

uitgangspunten voor deze locatie wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Beoogd effect 

 Verbeteren van de ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit en functie van de Singel. 

 Het versterken van de groenstructuur rondom de Kromme Rijn en het vergroten van de betekenis 
van de Kromme Rijn. 

 Het realiseren van een kwaliteitsverbetering op deze locatie door een braakliggend perceel grond 
te transformeren naar woningbouw.  

 Het toevoegen van kleine appartementen geschikt voor starters en doorstromers in de kern Odijk. 

 Het creëren van meer draagvlak voor voorzieningen en winkels door een groter inwoneraantal. 
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Argumenten 

 
1.1 Verbeteren van de ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit en functie van de Singel  
Het realiseren van een woningbouwontwikkeling op dit braakliggende perceel grond zorgt voor de 
verbetering van de ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit van de Singel als belangrijke 
stedenbouwkundige drager in het dorp.  
 
1.2 Het versterken van de groenstructuur langs de Kromme Rijn en versterken Kromme Rijn. 
Met deze ontwikkeling kan de groenstructuur gekoppeld aan de Kromme Rijn gestructureerd en versterkt 
worden. Oriëntatie, zichtbaarheid en de toegankelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
1.3 Het realiseren van een kwaliteitsverbetering op deze locatie. 
In het plan wordt de locatie aan deze zijde van de dode arm van de Kromme Rijn mee ontworpen en krijgt 
hiermee meer structuur en kwaliteit. Hiermee verdwijnt het huidige rommelige karakter van de locatie.  
Een braakliggend perceel grond wordt getransformeerd tot een woningbouwontwikkeling. 
 
1.4 Het toevoegen van appartementen geschikt voor starters en doorstromers in de kern Odijk. 
De realisatie van appartementen, met een woningbouwverdeling conform de Visie op Wonen, is een 
beperkte, maar welkome aanvulling op de bestaande woningvoorraad in de kern Odijk en in de gemeente 
Bunnik. Het huidige aanbod van appartementen in Odijk is al enige tijd nagenoeg nihil. Deze ontwikkeling 
biedt kansen voor starters op de woningmarkt, maar ook voor doorstromers in onze gemeente. 30% van 
het aantal woningen worden gerealiseerd in de sociale huursfeer. Dit draagt bij aan de doelstelling om 
meer sociale huurwoningen te realiseren in de gemeente. 
 
1.5. Het creëren van meer draagvlak voor voorzieningen en winkels door een groter inwoneraantal. 
Vergroting van het woningaantal in de kern Odijk komt het draagvlak voor winkels en voorzieningen ten 
goede. 
 
1.6 Bestemmingsplan voorziet reeds grotendeels in een woningbouwbestemming. 
Het vigerende bestemmingsplan (dorp Odijk 2012) voorziet voor het grootste deel van deze locatie 
grenzend aan de Singel reeds in een woningbouwbestemming (nog zonder bouwvlak). Een kleiner 
gedeelte achter deze woningbouwbestemming heeft een recreatiebestemming. 
 

Communicatie  

 Nadat de gemeenteraad besloten heeft over de uitgangspunten, communiceert het college naar 
omwonenden en belanghebbenden. 

 De initiatiefnemer gaat vervolgens plannen aanpassen aan de uitgangspunten en communiceert 
hierover met de buurt en andere belanghebbenden.  

 

Kosten, baten en dekking 
De ambtelijke kosten van het vooroverleg worden verhaald via de legesverordening. 
De ambtelijke kosten die verband houden met de procedure van bestemmingsplan en beeldkwaliteit 
worden verhaald in de op te stellen Anterieure Overeenkomst. In deze overeenkomst worden ook de 
eventuele kosten van planschade verhaald op de initiatiefnemer. 

 

 
 Odijk, 14 juli 2020 
  
 Burgemeester en wethouders van Bunnik, 
 de secretaris de burgemeester, 
   
 dhr. mr. G. Veenhof dhr. R. van Bennekom 



 

 

 
Nummer  
 
942689 
 
 

De raad van de gemeente Bunnik; 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli 2020; 
 

b e s l u i t : 

 
 
In te stemmen met de uitgangspunten voor de woningbouwontwikkeling op de braakliggende grond aan 
de Singel te Odijk (gelegen tussen de Zeisterweg en de Barbeellaan). 
 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 8 oktober 2020, 
  
de griffier a.i., de voorzitter, 
  
  
  
  
mw. I. Joosten dhr. R. van Bennekom 
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Procedure raadsvoorstel / -besluit 
 

  Digitaal beschikbaar bij griffie 

Onderwerp Uitgangspunten 
woningbouwontwikkeling 
braakliggende grond aan de Singel 
te Odijk 

NEE 

Bijgevoegde stukken  NEE 

Ter inzage  NEE 

Inhoud besluit B&W  

Datum besluit B&W 14-07-2020 

 

In Voorrondes Open Huis 17 september 2020 

Bijzonderheden  

 

Gewenste planning  

Open Huis 17 september 2020. Als het voorstel als hamerpunt wordt geagendeerd 
voor de gemeenteraad, is het voorstel om dezelfde avond de raad nog een 
besluit te laten nemen.  

Raad 8-10-2020 

Uiterste datum Raad 8-10-2020 

  

Agenda Commissie 

Datum bespreking 01-09-2020 

Opmerkingen  

 


