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Aan: Gemeente Rheden 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 9110 
6994 ZJ  De Steeg 
 

 
 

BEZWAARSCHRIFT tegen besluit B&W dd. 1 augustus 2014 tot verlening van 
een omgevingsvergunning voor drie woongebouwen op landgoed Rhederhof  

 

0. Inleiding 

Rhederhof is een landgoed van 15 ha. uit plm. 1855, gelegen tegen de stuwwal van de 
Veluwezoom en bestaande uit een landhuis (Rijksmonument), een tuinmanswoning 
(gemeentemonument), een koetshuis, een deels ommuurde historische moestuin, 
middeleeuwse schaapsdriften en grenswallen, en twee sprengvijvers. Er is veel bijzondere 
flora en fauna, o.a. hazelworm, vleermuis, gierzwaluw, dassen, damherten enz. Het 
noordelijk deel van het landgoed is Natura 2000-gebied. Het landgoed grenst direct aan 
Nationaal  Park Veluwezoom dat de grootste biodiversiteit heeft van heel Gelderland.  

In de jaren ‘50 van de 20e eeuw liet de laatste bewoonster, freule Brantsen, het landgoed na 
aan de Hervormde Kerk onder de last er een bejaardenoord te bouwen. Hoewel de provincie 
de Veluwezoom eigenlijk vrij wilde houden van nieuwe bebouwing werd uiteindelijk toch 
schoorvoetend toestemming gegeven aangezien het om een legaat ging. Echter, toen het 
bejaardenhuis jaren later wilde uitbreiden stuitte dit bij de provincie op verzet, niet alleen 
vanwege de natuurlijke en cultuurhistorische kwetsbaarheid van het terrein, maar ook 
vanwege de geïsoleerde ligging zo ver van het dorp. Dus vertrok het bejaardenoord in 1999 
naar het dorp Rheden.  

Projectontwikkelaars kregen daarop van de toenmalige wethouder de toezegging dat zij op 
het vrijkomende terrein woningen zouden mogen bouwen; de provincie zou zelfs zorgen 
voor een extra woningcontingent. Deze toezeggingen volgden op het aanbod van de 
ontwikkelaars dat gemeente en provincie het voormalige bejaardenhuis vijf jaar lang 
mochten gebruiken voor de huisvesting van 350 asielzoekers. Aangezien aan zulke 
opvangplaatsen grote behoefte was wilden gemeente en provincie van hun kant wel 
meewerken aan woningbouw, ook al ging het om een kwetsbaar gebied. De ontwikkelaars 
kregen met Rhederhof een lucratieve bouwlocatie in handen; de Rhedense gemeenteraad 
kwam aan dit alles echter niet te pas.  

Sinds 1999 hebben gemeente en provincie zich ten zeerste ingespannen om de woningbouw 
doorgang te laten vinden, al moest daarvoor soms worden gegrepen naar twijfelachtige 
methodes (bv. de grens van Centraal Veluws Natuurgebied en EHS werd verlegd, een 
uitspraak  van de Raad van State werd genegeerd, de wettelijke verplichting ex art. 17 WRO 
werd niet nagekomen). Twee ontwerp-bestemmingsplannen werden in procedure gebracht, 
voor de bouw van 84 resp. 57 woningen. Tweemaal moesten deze plannen om diverse 
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redenen door de gemeente worden ingetrokken, onder meer vanwege grote 
maatschappelijke weerstand.  

Eind 2013 trok initiatiefnemer Portaal zich terug. De andere initiatiefnemer, KuiperBouw, 
stelde een klankbordgroep samen om alsnog draagvlak bij de bevolking te verwerven. Al snel 
bleek echter dat KuiperBouw alleen genoegen wilde nemen met de bouw van minstens 70 
nieuwe woningen. De kaders die de gemeente inmiddels had opgesteld voor een geheel 
nieuw bestemmingsplan gaven die ruimte niet. Daarentegen bood het verouderde maar nog 
vigerende bestemmingsplan Rheden West 1989 nog wél ruime bouwmogelijkheden, zij het 
uitsluitend binnen de bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden: bejaardenoord’.  

In maart 2014 maakte KuiperBouw geheel onverwachts aan de Klankbordgroep bekend een 
aanvraag te hebben ingediend voor een omgevingsvergunning voor drie woongebouwen 
met 72 ‘zorg’appartementen; deze aanvraag was gebaseerd op het verouderde 
bestemmingsplan Rheden West 1989. Door de nieuwe appartementen nadrukkelijk niet te 
presenteren als reguliere woningen maar als ‘zorg’woningen vielen zij binnen de vigerende 
bestemming, zo was de gedachte. Op 1 augustus 2014 verleenden B&W van de gemeente 
Rheden de door KuiperBouw gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’.  

Woonbebouwing van deze omvang op Rhederhof is dus controversieel. Sinds 1999 hebben 
vele organisaties (waaronder ondertekenaars) zich in wisselende samenstellingen ingezet 
om het landgoed/erfgoed hiervan te vrijwaren om de landschapswaarden (stuwwal!), de 
flora, de fauna en de cultuurhistorische waarden te kunnen behouden. De nu verleende 
omgevingsvergunning maakt het de ontwikkelaar echter mogelijk alsnog 72 wooneenheden 
te realiseren door ze te presenteren als ‘zorgappartementen’.  

Onderstaande organisaties zijn echter van mening dat deze vergunning geweigerd had 
moeten worden omdat:   

1. het bouwplan in strijd is met bestemmingsplan Rheden West 1989;   
2. het welstandsadvies geen recht doet aan de gemeentelijke Welstandsnota; 
3. de aanvraag niet is getoetst aan de Ruimtelijke Verordening Gelderland. 
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1. Strijdigheid met bestemmingsplan Rheden West 19891 

In dit bestemmingsplan heeft de te bebouwen grond de specifieke bestemming 
‘Maatschappelijke doeleinden: bejaardenoorden’. Daarmee heeft  de planwetgever 
onderstreept dat Rhederhof niet gebruikt mag worden voor regulier wonen. De centrale 
vraag is dan ook of de nieuwe woongebouwen als ‘bejaardenoord’ mogen worden 
aangemerkt en binnen deze specifieke bestemming vallen.  
 
1.1 Scheiding van wonen en zorg2 
 
Volgens de bouwaanvraag gaat het om drie gebouwen van elk 23 woon-zorg-eenheden en 
een zorgsteunpunt. In de individuele woningen wordt alleen ‘zorg op afspraak (thuiszorg)’ of 
‘zorg op afroep (zorgpost in de buurt, via intercom)’ geleverd. Bewoners tekenen een apart 
huurcontract en een apart contract voor thuiszorg, overeenkomstig de recent ingevoerde 
scheiding tussen wonen en zorg. Ondanks de term ‘zorgwoningen’ is er geen verschil met 
reguliere woningen: in alle gevallen moeten bewoners eventuele zorg van buiten ‘inkopen’. 
In feite is door de bouw van deze appartementen op Rhederhof  sprake van een zelfstandige 
vorm van  bewoning waarbij het zorgaanbod een ondergeschikte functie heeft: de 
zogenaamde extramurale zorg.  
 
Het voorliggende bouwplan voorziet niet in intramurale zorg. Hoewel in het begeleidend 
Plandocument staat dat “de bebouwing specifiek is bedoeld voor de huisvesting van ouderen 
met merendeels een zorgbehoefte”, is niet duidelijk aan welke criteria de toekomstige 
bewoners moeten voldoen om hier een woning te mogen huren. Er is dus geen garantie dat 
ook niet-bejaarden en bewoners zonder zorgbehoefte hier worden gehuisvest, in strijd met 
het bestemmingsplan3.  
 
De wettelijke scheiding van wonen en zorg heeft geleid tot verschuivingen in terminologie 
en juridische status van ouderenbehuizingen:  
 
* Bij extramurale  zorg - zelfstandige bewoning waarbij het zorgaanbod een ondergeschikte 
rol speelt - geldt de bestemming ‘woondoeleinden’. 

* Bij intramurale zorg voert daarentegen de zorg duidelijk de boventoon; (nagenoeg) 
zelfstandige bewoning is dan niet aan de orde. Hierbij past de bestemming 
‘maatschappelijke doeleinden’.  

Laatstgenoemde categorie komt vrijwel overeen met de situatie in de vroegere 
bejaardenoorden. In dit verband verwijzen wij naar het Handboek Woonvormen 20114. 
Hierin komt de nieuwe woonvorm 'verzorgd wonen' het dichtst bij het begrip 

                                                           
1 Het valt te betreuren dat de gemeente niet heeft voorkomen dat de initiatiefnemer nog altijd gebruik kan 
maken van (de voordelen van) een ruim 25 jaar oud en achterhaald bestemmingsplan.   
2 Het ‘wonen’ is uit de AWBZ gehaald omdat deze wet is bedoeld om zorgverlening te garanderen, niet om 

tevens zorg te dragen voor het wonen van de burger. Men is nu zelf verantwoordelijk voor huisvesting en 
aanvullende services en diensten. 

3 B&W houden in hun besluit de mogelijkheid van jongere bewoners al expliciet open.   
4 Handreiking voor gemeenten, provincie, corporaties en projectontwikkelaars en hulpmiddel voor de 
gedachtevorming rond inpassing van wonen met zorg in stedelijke en landschappelijke omgevingen. 
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bejaardenoord/verzorgingshuis zoals we dat kennen. Maar volgens dit Handboek is het voor 
die woonvorm wel noodzakelijk dat er óók servicefaciliteiten zijn zoals een restaurant, 
ontmoetingsruimte, dagactiviteiten enz. Is dat niet het geval, dan moet in de directe 
nabijheid een wijkcentrum met al deze voorzieningen aanwezig zijn. Dat de scheiding van 
wonen en zorg niettemin uitstekend kan samengaan met uitgebreide dienstverlening en 
welzijnsfaciliteiten laten bv. het complex De Valkenburcht in Oosterbeek en het pas 
geopende Weijerstaete in Boxmeer zien. Maar daarvoor is vanzelfsprekend aanzienlijk meer 
fysieke ruimte nodig dan het voorliggende bouwplan biedt. 

1.2 Consequenties voor de gemeente 
 
Een ander aspect van de scheiding tussen zorg en wonen is de voorwaarde dat per 1 juli 
2013 zelfstandige woningen in zorggebouwen met een zelfstandig karakter opgenomen 
dienen te worden in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Waar voorheen de 
eenheden onder één adres vielen, heeft nu ieder appartement  een eigen adres én 
huisnummer. Juist dat laatste is nodig om er voor te zorgen dat bijvoorbeeld huurtoeslagen 
kunnen worden aangevraagd en lokale heffingen kunnen worden doorberekend.  
 
Als gevolg van deze registratie is er ook geen discussie meer over de vraag of het verhuren 
van verzorgingseenheden ten koste gaat van de beschikbare woningcontingenten. De 
provincie geeft aan hoeveel woningen een gemeente in een bepaalde tijd mag toevoegen 
aan de woningvoorraad. Waar voorheen het toekennen van huisnummers nog wel eens voor 
problemen kon zorgen, kan nu door het verplicht opnemen in de BAG van wooneenheden in 
zorggebouwen een duidelijk overzicht ontstaan. 
 
 
1.3 Argumentatie B&W 
 
Bovenstaande  overwegingen maken duidelijk dat de ‘zorg’appartementen op Rhederhof als 
zelfstandige wooneenheden moeten worden beschouwd, niet als een ‘bejaardenoord’; als 
zelfstandige wooneenheden kunnen zij in mindering worden gebracht op de 
bouwmogelijkheden die de gemeente elders nog heeft. Niettemin lijken B&W het nieuwe 
beleid in de zorg te negeren. Zij besluiten dat de appartementen binnen de bestemming 
‘bejaardenoord’ vallen en voeren daarvoor de volgende argumenten aan. 
 
1.3.1 Beschikbaarheid zorg  

Volgens B&W duiden de (eveneens verlaten) aanleunwoningen naast het voormalige 
bejaardenoord erop dat de raad destijds de geldende bestemming ‘Maatschappelijke 
doeleinden: bejaardenoord’ tevens heeft willen gebruiken “voor zelfstandige zorgwoningen, 
welke woningen gebruik kunnen maken van zorg die elders wordt verkregen”. Met andere 
woorden, B&W stellen de zorg in de nieuw te bouwen appartementen op één lijn met die in 
de vroegere aanleunwoningen. Maar ‘zorg van elders’ betekende destijds: uit het direct 
ernaast gelegen bejaardenoord. Juist door die nabijheid konden alle benodigde zorg en 
service heel gemakkelijk worden geleverd, desgewenst 24 uur per dag.  

Volgens de aanvraag bieden de nu te bouwen appartementen echter géén 24-uurszorg. Er 
komt uitsluitend “zorg op afspraak (thuiszorg)” en “zorg op afroep (zorgpost in de buurt, via 
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intercom)”. De verzorging in de nieuwe appartementen is daarmee beduidend magerder en 
de afstand tussen bewoner en zorg veel groter dan destijds bij de aanleunwoningen. De 
vergelijking van B&W met de vroegere aanleunwoningen gaat dan ook mank.  

   

1.3.2. Zorg, service en welzijn? 
 
Dat “het plan past binnen de bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’ ” leiden B&W ook 
af uit ‘normaal spraakgebruik’.  Zij erkennen eerst dat een bejaardenoord gehele of 
gedeeltelijke verzorging hoort te verschaffen. Maar daar voegen zij vervolgens aan toe dat 
“niet langer noodzakelijk is dat zorgwoningen zijn gekoppeld aan een verzorgingshuis” als “in 
de nabijheid van de zorgwoningen gebruik kan worden gemaakt van zorg. Het plan voorziet 
daar in.”.   
 
Echter, zoals hierboven al is betoogd voorziet het plan nu juist niet in zorg/verzorging in de 
nabijheid van de nieuwe woningen; die moet van ver komen. Nu het overheidsbeleid erop is 
gericht ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, bieden de nieuwe appartementen 
qua inrichting en verzorging nauwelijks meerwaarde boven de eigen woning. Wat een ‘echt’ 
bejaardenoord biedt is te zien op de website van het tegenwoordige bejaardenoord 
Rhederhof dat sinds 1999 is gehuisvest in het dorp Rheden. De faciliteiten daar omvatten 
onder meer: dorp op loopafstand, grote ruimte voor ontmoetingen en activiteiten,  
restaurant, koffiekamer op elke verdieping, winkel, pedicure, kapper, was, huishoudelijke 
hulp, team van activiteitenbegeleiders. En, vanzelfsprekend, 24-uurs zorg. Voor deze 
faciliteiten, kenmerkend voor een bejaardenoord (inmiddels verzorgingstehuis genoemd), 
biedt het bouwplan niet de organisatorische en fysieke ruimte.  
 
 
1.3.3. Bouwtechnische voorzieningen   
 
B&W wijzen erop dat de appartementen bouwtechnisch zijn afgestemd op ouderen. Echter, 
deze voorzieningen zijn summier, niet anders dan in de overige levensloopbestendige 
woningen en niet veel meer dan in de zg. nultredenwoningen. Beide type woningen vallen 
onder de groep reguliere woningen; nultredenwoningen zijn inmiddels al volop 
beschikbaar5.  
 
Uit bovenstaande moet worden geconcludeerd dat het bij de te bouwen appartementen 
gaat om reguliere woningen die niet gelijkgesteld kunnen worden met een bejaardenoord. 
Reguliere woningen vallen onder de bestemming ‘woondoeleinden’ en niet onder 
‘maatschappelijke doeleinden’. Het bouwplan is dan ook strijdig met het vigerende 
bestemmingsplan Rheden West 1989. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de bouw 
activiteiten met zich meebrengt waarvoor het geldende bestemmingsplan 
aanlegvergunningen eist (artikel 10). Hierin voorziet de verleende vergunning niet.  

                                                           
5 In het provinciaal Kwalitatief Woonprogramma KWP2 streefde men voor de Stadsregio naar een aandeel van 

23% nultredenwoningen. Dit percentage werd in het KWP3 verlaagd naar 14% omdat er inmiddels volop 
nultredenwoningen waren gerealiseerd. Dat percentage is in 2013 met 51% ruimschoots gehaald.  
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2. Het welstandsadvies doet geen recht aan de Welstandsnota 

B&W onderschrijven het voor het bouwplan opgestelde welstandsadvies en maken dit 
onderdeel van hun besluit. Volgens de Welstandsnota Rheden 2012 moet bij een aanvraag 
voor een bouwvergunning beoordeeld worden of uiterlijk en plaatsing van het bouwwerk in 
strijd zijn met redelijke eisen van welstand, zowel op zichzelf beschouwd als in samenhang 
met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan. Op pagina 5 wordt 
laatstgenoemd aspect nader omschreven: “De kern van welstandszorg ligt in het feit dat 
bouwen een handeling is die de leef- en werkomgeving beïnvloedt. Het particuliere belang 
kruist daarbij vrijwel altijd het algemene of maatschappelijke belang. Elke burger mag van de 
overheid verwachten dat zij een zorgvuldige afweging van belangen maakt bij het verlenen 
van vergunningen. Het is in het algemeen belang dat onze leef- en werkomgeving een 
verzorgd en samenhangend karakter vertoont. Vandaar dat de welstandsadvisering zich niet 
kan beperken tot de verschijningsvorm van het bouwwerk op zich, maar ook de relatie van 
dat bouwwerk met zijn omgeving dient te onderzoeken.”  
 
In de Welstandsnota hebben gebieden met welstandsniveau 1 de hoogste bescherming. De 
drie nieuwe woongebouwen op Rhederhof grenzen onmiddellijk aan twee gebieden met 
welstandsniveau 1, te weten welstandsgebied Arnhemsestraatweg (W1) en welstandsgebied 
Landgoederen en buitenplaatsen (G2).  

Curieus genoeg is landgoed Rhederhof in de Welstandsnota 2012 ingedeeld bij Boerenerven 
in het agrarisch buitengebied. Dit lijkt vreemd want Rhederhof is geen boerenerf en ligt niet 
in agrarisch gebied.  Maar elders zegt de nota: “In een aantal gevallen maken boerenerven 
deel uit van een landgoed, van een landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol gebied of 
van de zone rond een hoofdontsluitingsroute, waaraan welstandsniveau 1 is toegekend. In 
die gevallen worden de boerenerven getoetst aan welstandsniveau 1.” 

Rhederhof moet volgens de Welstandsnota dus worden gezien als (deel van een) landgoed 
(G2) en als onderdeel van de zone rond de hoofdontsluitingsroute Arnhemsestraatweg (W1). 
In beide gevallen is een zware toetsing vereist. 

De Welstandscommissie betitelde echter de indeling van Rhederhof bij de boerenerven als 
een ‘omissie’ en toetste het bouwplan om die reden uitsluitend aan de algemene criteria. 
Deze bieden vanzelfsprekend minder bescherming dan de specifieke criteria voor de 
welstandsgebieden Landgoederen en Buitenplaatsen en Arnhemsestraatweg.  

Toetsing aan de algemene welstandscriteria doet bovendien geen recht aan de bedoelingen 
van de planwetgever. Nu B&W in hun besluit stellen dat zij de primaire bedoeling van de 
planwetgever kunnen opmaken uit de Plantoelichting, wijzen wij graag op pagina 8 en 10 in 
deze toelichting. Daar staat dat bejaardencentrum Rhederhof “is gesitueerd  in een 
parkachtige omgeving die overgaat in het aansluitende natuurgebied. Met name het 
noordelijk deel is sterk geaccidenteerd. […] De strook aan de noordzijde van de 
Arnhemsestraatweg […] is een heel karakteristiek gebied met een grote variatie aan vormen 
en functies, als zodanig een landschappelijk kwetsbaar gebied. Met name in dit soort 
situaties geldt dat er geen ad hoc-beslissingen over het toelaten van nieuwe ontwikkelingen 
genomen dienen te worden zonder dat er een totaalvisie voor de hele zone bestaat”.  
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Een omgevingsvergunning voor de bouw van drie woonblokken in deze strook is precies de 
ad hoc-beslissing die het bestemmingsplan afwijst. Daarentegen kan het gemeentelijke LOP 
samen met de Beeldkwaliteitsnota als een ‘totaalvisie’ worden beschouwd. Volgens de 
richtlijnen voor het deelgebied Veluwerand (waartoe Rhederhof behoort) moet verdere 
‘verstening’ van deze zone juist worden vermeden. Ook de Welstandsnota spreekt expliciet 
uit dat het beleid van de gemeente Rheden is gericht op het behoud van de 
cultuurhistorische, landschappelijke en/of architectonische waarden en het voorkomen van 
de verstening van het buitengebied. 

 

2.1 Welstandsgebied Arnhemsestraatweg  

Hierover zegt de Welstandsnota:  “De parkachtige woonzone langs de Arnhemsestraatweg 
heeft een bijzonder karakteristiek bebouwingbeeld. Bovendien is deze bebouwing gelegen in 
een gebied met hoge landschappelijke waarde en vormt het een belangrijk onderdeel van het 
dorpsbeeld van Rheden.[…]  Welstandsniveau 1 sluit aan bij de aandacht die voor de 
bijzondere kwaliteiten van dit gebied geboden is. De verweving van landschap en bebouwing 
met vrijwel ononderbroken contact met de rand van de Veluwe is een essentieel kenmerk van 
de omgeving. De landschappelijke kwaliteit weerspiegelt zich in de zorgvuldigheid waarmee 
de bebouwingszones zijn gesitueerd en architectonisch zijn uitgewerkt. De omgeving 
Arnhemsestraatweg heeft om die reden een hoge landschappelijke en stedenbouwkundige 
waarde. Ook de architectonische uitwerking staat in het algemeen op hoog niveau. 
Bovendien draagt dit parkachtige woonmilieu, gesitueerd langs een belangrijke route, bij aan 
de positieve beeldvorming van het dorp. Het beleid is om deze redenen gericht op de 
instandhouding van de bijzondere stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit van dit 
woongebied.”  

Het lijdt dus geen twijfel dat het hier om een bijzondere omgeving gaat. De drie nieuwe 
woongebouwen zullen hier alleen al door hun volume voor niet geringe visuele schade 
zorgen. Het nu aanwezige bouwvolume van het voormalige bejaardenoord Rhederhof was/is 
18.622 m36. Volgens de aanvraag wordt dat straks 33.768 m37. Het bouwvolume neemt met 
80% toe.  

Voor bouwen in kwetsbaar landschap geldt: hoe groter het volume, des te groter de visuele 
schade.  De drie nieuwe woongebouwen zullen met hun aanzienlijk grotere bouwmassa de 
omgeving sterker gaan overheersen. Wanneer het “vrijwel ononderbroken contact met de 
rand van de Veluwe” (volgens de Welstandsnota essentieel) door de drie woonblokken 
wordt aangetast, schaadt dat het unieke karakter van de stuwwal.  

De Welstandscommissie had de invloed van de sterke toename van het bouwvolume op de 
directe omgeving in zijn advies moeten betrekken. Nu dat niet is gebeurd is het advies 
onvolledig en onzorgvuldig tot stand gekomen.  

 

 

                                                           
6 Bron: brief gemeente 11-11-2006 (vragen oriëntatievergadering 3 oktober 2006)  
7 Aanvraag omgevingsvergunning maart 2014 
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2.2 Welstandsgebied Landgoederen en buitenplaatsen  

Hierover zegt de Welstandsnota: “Landgoederen en buitenplaatsen hebben door de 
representatieve verschijningsvorm van gebouwen en de bewuste ingrepen op het 
omringende landschap, een nadrukkelijke invloed op hun omgeving. […] Zij 
vertegenwoordigen naast andere culturele aspecten, met hun bijzondere bouwkundige 
kwaliteiten een grote cultuurhistorische waarde. […] Het behoud van de kwaliteiten van 
landgoederen en buitenplaatsen vraagt een zware toetsing door de welstandscommissie.[…] 
Voor deze categorie van gebouwen met hun directe omgeving wordt welstandsniveau 1 
aangehouden.”  

Het Welstandsadvies kijkt nauwelijks naar het gegeven dat in de onmiddellijke omgeving van 
het plangebied onder meer een Rijksmonument (landhuis), een gemeentelijk monument 
(tuinmanswoning) en een historische moestuin aanwezig zijn. Het advies stelt alleen dat de 
criteria voor Landgoederen en Buitenplaatsen hier niet van toepassing zijn omdat de locatie 
nooit volledig deel zou hebben uitgemaakt van de landschappelijke aanleg van het landgoed.  
Echter, in alle studies over de cultuurhistorie van Rhederhof en op alle oude kaarten vormen 
het oostelijk en westelijk deel één organisch geheel.  Daarvan getuigen o.a. de historische 
moestuin, de monumentale tuinmanswoning en de landgoedweide. In adviezen inzake 
eerdere ontwerp-bestemmingsplannen voor woningbouw op Rhederhof was er bij de 
gemeentelijke Commissie Cultuurhistorie geen enkele twijfel over de landgoedstatus en 
werd de voorgestelde woningbouw onacceptabel gevonden. In de Zakatlas Gelders Arcadië, 
in 2009 uitgegeven door het Gelders Genootschap, is landgoed Rhederhof vanzelfsprekend 
onderdeel van de landgoederenzone tussen Wageningen en Spankeren (als landgoed nr. 86).  
 
Het Welstandsadvies ontkent echter bewust de landgoedstatus van Rhederhof. Dat is ten 
onrechte. Voor deze locatie had een zware toetsing moeten plaatsvinden die zich had 
moeten uitstrekken tot de bijzondere omgeving. Ook om deze reden is het advies onvolledig 
en onzorgvuldig.  
 
Samenvattend moet worden vastgesteld dat het Welstandsadvies geen recht doet aan de 
gemeentelijke Welstandsnota. Aangezien B&W hun besluit op dit advies hebben gebaseerd 
is de vergunning niet zorgvuldig voorbereid. 

 

 
 
  



9 
 

3. Het bouwplan is niet getoetst aan de Ruimtelijke Verordening Gelderland  

Het voorliggende bouwplan had krachtens art. 4.1 lid 1 Wro getoetst moeten worden aan de 
Gelderse provinciale ruimtelijke verordening (RVG 2010). Nu dit niet is gebeurd is de 
vergunning niet zorgvuldig voorbereid. Voor de voorliggende omgevingsvergunning zijn de 
volgende onderwerpen in of afgeleid van de RVG van belang: wonen, ladder duurzame 
verstedelijking, natuur en landschap, en functieveranderingsbeleid.  
 

3.1. Wonen: Kwalitatief Woonprogramma (KWP3 2010-2019) 

Artikel 3 Wonen van de RVG luidt: “De in een bestemmingsplan op te nemen nieuwe 
woonlocaties en de daar te bouwen woningen dienen te passen in het vigerende, door GS 
vastgestelde Kwalitatief Woonprogramma voor de betreffende regio […].” De RVG geeft 
geen definitie van ‘nieuwe woningbouwlocaties’. Aangenomen kan worden dat een 
bouwplan voor woningruimte moet worden aangemerkt als ‘nieuwe woonlocatie’ wanneer 
dit plan is ingediend na de inwerkingtreding van de RVG (2010). Op landgoed Rhederhof 
wonen al sinds 1999 geen mensen meer. Het nu voorliggende bouwplan dateert van 2014 en 
realiseert buiten de bebouwde kom een nieuwe woonwijk. Dit bouwplan moet dan ook als 
een ‘nieuwe woonlocatie’ worden aangemerkt.  
 
Om leegstand en overcapaciteit te bestrijden is de RVG resoluut over woningbouwplannen 
die niet in het KWP passen:  “De verordening sluit uit dat er bovenop de afspraken in het 
KWP in een regio woningen worden gerealiseerd, die niet in dat KWP passen. Het bouwen 
van meer woningen dan waar in een regio behoefte aan is kan tot onbedoelde 
migratiestromen leiden en uiteindelijk zelfs tot leegstand in die regio of elders”8. 
 
Daarnaast mogen alleen de zg ‘harde’ plannen in uitvoering worden genomen, dwz geheel 
goedgekeurde woningbouwplannen: “Let wel: harde plancapaciteit is een noodzakelijke 
voorwaarde om voldoende woningen te kunnen bouwen”. Niettemin was er per 1-1-2013 
een overcapaciteit van ruim 1200 woningen in harde plannen. De provincie roept daarom de 
in de Stadsregio samenwerkende gemeenten9 op tot “terughoudendheid bij het ontwikkelen 
van nog meer bestemmingsplancapaciteit”. ‘Zachte’ plannen die nog de vereiste procedures 
moeten doorlopen hebben om die reden geen prioriteit. De provincie houdt de gemeenten 
voor dat het ontwikkelen van nieuwe zachte plannen “erg riskant” is; in andere Gelderse 
regio’s heeft dit immers al geleid tot financiële debacles die wellicht door de gezamenlijke 
gemeentes gedragen zullen moeten worden10.  

Hierboven is betoogd dat de drie woongebouwen op Rhederhof in feite reguliere 
wooneenheden zijn, geen ‘bejaardenoord’. Het voorliggende bouwplan is dan ook een 
woningbouwplan, en onmiskenbaar een ‘zacht’ plan. In het licht van het KWP3 is extra 
‘zachte’ woningcapaciteit echter ongewenst. Het valt dan ook zeer te betwijfelen of de te 
bouwen wooneenheden in het KWP passen. Zo niet, dan mogen zij op grond van art. 3 van 
de RVG niet worden gerealiseerd. Overigens maakt ook de recente Structuurvisie van de 
gemeente voor het dorp Rheden (2014) zich zorgen over leegstand en overcapaciteit. 

                                                           
8 PRV/RVG Toelichting Wonen, 3.2 
9 De Stadsregio Arnhem-Nijmegen waarvan Rheden deel uitmaakt 
10 KWP3/Wonen in Gelderland 2012 p. 52-56 
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3.2 Gelderse Ladder Duurzaam Ruimtegebruik  

Om zorg te dragen voor een goede ruimtelijke ordening hanteren rijk en provincie een 
ladder voor duurzaam ruimtegebruik11. Deze ladder leidt via een stappenschema naar een 
optimale locatiekeuze voor stedelijke ontwikkelingen zoals woningbouw. Nu de bestreden 
omgevingsvergunning onmiskenbaar tot een nieuwe woonontwikkeling leidt zijn daarbij niet 
langer de grenzen van de woonconcessies/woningbouwcontouren richtinggevend, maar de 
Gelderse Ladder12.  Trede 1 van deze ladder stelt de vraag: is er regionale behoefte aan de 
stedelijke ontwikkeling in kwestie? Luidt het antwoord ‘nee’, dan komen de overige treden 
niet meer aan bod. Zoals hierboven al is betoogd (onder 3.1) is volgens het KWP3 in de 
Stadsregio Arnhem-Nijmegen geen behoefte aan extra wooneenheden, met of zonder zorg.  
 
 
3.3 Natuur en landschap 

Sinds het leegstaande bejaardenhuis niet meer wordt gebruikt heeft de natuur op het 
landgoed zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Met de komst van 72 appartementen krijgt 
het kwetsbare gebied feitelijk een woonbestemming, hetgeen neerkomt op een 
bestemmingswijziging. Daarbij neemt het nu aanwezige bouwvolume ook nog aanzienlijk 
toe. Waar autogebruik en verkeersbewegingen momenteel nihil zijn, zullen deze na de bouw 
substantieel toenemen. De Snippendaalseweg ligt in EHS-natuur en wordt veel gebruikt door 
o.a. dassen, die juist gemakkelijk ten prooi vallen aan het verkeer.  

Ervan uitgaande dat de verleende vergunning in feite leidt tot bestemmingswijziging moet 
worden vastgesteld dat B&W in hun besluit verzuimd hebben rekening te houden met het 
omvangrijke provinciale beleid inzake de bescherming van natuur en landschap. Dit staat 
nog los van het gegeven dat de planwetgever destijds heeft vastgelegd dat de rijkdom van 
dit kwetsbare gebied geen ad hoc-beslissingen verdraagt zonder dat eerst een totaalvisie is 
ontwikkeld.    

 
3.4 Functieveranderingsbeleid  

Rhederhof viel/valt binnen het verouderde bestemmingsplan Rheden West 1989. In 1989 
omvatte dit plan nog een deel van de dorpsbebouwing van het dorp Rheden ten zuiden van 
de Arnhemsestraatweg. In het veel recentere bestemmingsplan Rheden West 2007 werd 
Rhederhof expliciet van deze dorpsbebouwing losgemaakt. De Arnhemsestraatweg werd nu 
de grens tussen enerzijds de dorpsbebouwing ten zuiden van de weg en anderzijds het 
landelijk gebied ten noorden ervan. Door deze verschuiving werd Rhederhof onderdeel van 
het bestemmingsplan Landelijk Gebied 200913. Omdat ten tijde van het opstellen van dit 

                                                           
11 Rijk: Bro art. 3.1.6. tweede lid. Provincie: https://gelderlandanders.pleio.nl/blog/view/20066542/uitleg-over-
de-gelderse-ladder-voor-duurzaam-ruimtegebruik 
12 Provinciale Omgevingsvisie Verdieping 2014: “Dit betekent dat sommige plannen die eerst binnen de 

woningbouwcontour of zoekzones lagen nu van provinciaal belang worden.”   

13 Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2009, 1.5 Ligging plangebied. […] Daarnaast zijn in het kader van de 

actualisatie van alle bestemmingsplannen al de bestemmingsplangrenzen van de compacte dorpskernen 

bepaald. Hier sluiten de plangrenzen van het landelijk gebied op aan.  

https://gelderlandanders.pleio.nl/blog/view/20066542/uitleg-over-de-gelderse-ladder-voor-duurzaam-ruimtegebruik
https://gelderlandanders.pleio.nl/blog/view/20066542/uitleg-over-de-gelderse-ladder-voor-duurzaam-ruimtegebruik
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plan de toekomst van Rhederhof onzeker was, werd het landgoed er expliciet in opgenomen 
als ‘witte vlek’. Daarmee schoof de gemeente een visie op de toekomst van het landgoed  
voor zich uit, een situatie die inmiddels al vijf jaar voortduurt. Het is onduidelijk hoe lang de 
gemeente zich op deze ongewisse situatie kan blijven beroepen.    

Nu Rhederhof binnen de gemeentelijke bestemmingsplansystematiek ook onderdeel is 
geworden van het Landelijk Gebied/buitengebied, valt het onder de provinciale regels voor 
functieverandering in het buitengebied. Dat wil zeggen: wanneer de functie van 
gebouwencomplexen als kazernes, agrarische bedrijven of verzorgingshuizen in het 
buitengebied vervalt en wordt omgezet in bv. een woonfunctie, moet behoorlijk wat 
bouwvolume worden ingeleverd. Dit om het landelijk gebied te vrijwaren van verdergaande 
verstening. De kwetsbaarheid van de omgeving is leidend voor de beoordeling van dergelijke 
functieveranderingen die te allen tijde ter beoordeling aan de provincie moeten worden 
voorgelegd. Volgens art. 29 van de RVG (onder punt 16) is de ‘Regionale regeling 
functieverandering Stadsregio’ een bijlage bij de RVG Gelderland.  

Dit alles geldt voor het voormalige bejaardenhuis Rhederhof. Dat is sinds 1999 verlaten, de 
maatschappelijke functie is daarmee vervallen. Na sloop van de oude gebouwen verrijzen 
drie nieuwe gebouwen die primair een woonfunctie krijgen. Dat is onmiskenbaar een 
functiewijziging. Toepassen van het functieveranderingsbeleid op het nieuwe bouwplan 
betekent dat het bestaande bouwvolume substantieel kleiner zal moeten worden14.  

 
3.5 Cultuur en Erfgoed 
 
In de onlangs goedgekeurde Provinciale Omgevingsvisie heeft de provincie Gelderland  
binnen de Stadsregio Arnhem-Nijmegen met name de Buitenplaatsen van de Veluwezoom 
aangewezen tot speerpunt Cultuur en Erfgoed15.  
 
 
4. Conclusies  
 

1. Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan Rheden West 1989  
 

 De drie woongebouwen bieden bij lange na niet de zorg- en welzijnsfaciliteiten 
behorend bij een bejaardenoord/verzorgingshuis en kunnen daaraan dan ook niet 
worden gelijkgesteld. Door de scheiding van wonen en zorg behelst het plan in feite 
de bouw van reguliere wooneenheden waarvoor een nieuw bestemmingsplan is 
vereist. 

 De planwetgever heeft vastgelegd dat over de kwetsbare strook waarin Rhederhof 
ligt geen ad hoc-beslissingen genomen mogen worden zonder onderliggende 
totaalvisie. Het huidige bouwplan is juist wel een ad hoc-beslissing, gebaseerd op  het 
betreurenswaardige feit dat het bestemmingsplan Rheden West 1989 na 25 jaar nog 
steeds zijn geldigheid heeft behouden.  

                                                           
14 De gemeente Rheden heeft een eigen beleid voor functieverandering waarvan gebieden binnen de 
concessiegrenzen (o.a. Rhederhof) expliciet worden uitgesloten. In het nieuwe provinciale beleid zijn deze 
concessiegrenzen echter vervallen; de Gelderse Ladder komt ervoor in de plaats (zie ook noot 12)  
15 Provincie Gelderland Omgevingsvisie Verdieping 4.2.3 (Juli 2014) 
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 Voor de realisering van het bouwplan zijn activiteiten noodzakelijk waarvoor het 
bestemmingsplan aanlegvergunningen vereist. Het is onduidelijk hoe de 
omgevingsvergunning zich hiertoe verhoudt. 

 Het bouwplan/Plandocument voorziet in een grote nieuwe parkeerplaats in de 
historische moestuin.       
 

2. Het welstandsadvies uitgebracht ten behoeve van de omgevingsvergunning is onvolledig 
en doet geen recht aan de gemeentelijke Welstandsnota. Aangezien B&W hun besluit op dit 
advies hebben gebaseerd is de vergunning niet zorgvuldig voorbereid.  

3. Het bouwplan is niet getoetst aan de Ruimtelijke Verordening Gelderland (RVG) 
 

 De RVG schrijft voor dat geen extra woningen gebouwd mogen worden bovenop de 
aantallen vastgelegd in het Kwalitatief Woonprogramma (KWP). Deze aantallen 
worden in regionaal verband momenteel al overschreden. Om overcapaciteit en 
leegstand te voorkomen ontraadt de provincie het ontwikkelen van nieuwe plannen.  

 Het voorliggende bouwplan is bovendien een ‘zacht’ woningbouwplan; als zodanig 
heeft het in regionaal verband geen enkele prioriteit.  

 Toepassing van de Gelderse Duurzaamheidsladder maakt direct duidelijk dat de 
bouw van wooneenheden op deze locatie ongewenst is. 

 Omdat het bouwplan neerkomt op een functieverandering (van ‘maatschappelijke 
doeleinden’ naar ‘wonen’) zou het provinciale functieveranderingsbeleid moeten 
gelden en zou een substantieel deel van het nu aanwezige bouwvolume moeten 
worden ingeleverd.  

 De buitenplaatsen langs de Veluwezoom zijn in de recente Omgevingsvisie door de 
provincie als speerpunt aangewezen in het streven naar behoud van 
cultuurhistorische waarden en erfgoed.   
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Dit bezwaarschrift wordt ingediend door de volgende organisaties: 
 
 
Natuurmonumenten Beheereenheid Veluwezoom 
Heuvenseweg 6/A, 6991 JE Rheden 
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Gelderse Natuur- en Milieufederatie 
Jansbuitensingel 14, 6811 AB Arnhem 
V. Vintgens, directeur 
 
 
 
 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam 
Gemachtigd:  ing. Chr. Scharten, lid commissie Gelderland 
 
 
 
 
Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom 
Arnhemsestraatweg 137, 6991 AL Rheden  
Dr. J. Haan-van Ditzhuyzen, voorzitter 
 
 
Mr. J. Ponten, secretaris 
 
 
 
 
Stichting en Werkgroep Behoud Karakter Velp 
Van Galenlaan 12, 6881 AZ Velp  
Dr. W.J.M. van Tilborg, voorzitter 
 
 
 
 


