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Aanleiding 
Stichting Portaal te Baarn en KuiperBouwgroep te Arnhem (hierna initiatiefnemers) zijn 
voornemens om ter plaatse van het voormalige landgoed Rhederhof aan de Snippendaalseweg te 
Rheden circa 86 woningen te realiseren. De initiatiefnemers zijn eigenaar van de locatie sinds 
2000. 
 
Tot 2000 was ter plaatse van het plangebied het verzorgingshuis Rhederhof gesitueerd. Het 
geldende bestemmingsplan is op deze functie afgestemd. Deze instelling heeft in dat zelfde jaar 
plaatsgemaakt voor een asielzoekerscentrum, dat door middel van een tijdelijke vrijstelling ex 
artikel 17 van de WRO mogelijk werd gemaakt. De initiatiefnemers hebben het mede mogelijk 
gemaakt  dat het asielzoekerscentrum hier gerealiseerd kon worden. Deze tijdelijke vrijstelling is 
verleend tot 17 mei 2006. 
 
De beoogde nieuwbouw past niet in het geldende bestemmingsplan. Een herziening van het 
geldende bestemmingsplan is dan ook noodzakelijk om de woningen juridisch-planologisch 
mogelijk te maken. Daarom heeft het college, bij brief van 17 juni 2005, de intentie uitgesproken 
om – onder voorwaarden – mee te werken aan het vervaardigen van een bestemmingsplan voor de 
locatie Rhederhof. 
 
Naar aanleiding hiervan hebben de initiatiefnemers een bouwplan uitgewerkt en een 
bestemmingsplan voorbereid. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft voor inspraak ter visie 
gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn een groot aantal inspraakreacties binnengekomen. Tijdens 
deze procedure is een nieuw college gevormd en is in het collegeprogramma over Rhederhof het 
standpunt ingenomen dat het bouwplan voor Rhederhof minder massaal moest zijn en dat de 
gemeente de initiatiefnemers zou faciliteren om een minder massaal plan te maken. Bovendien was 
niet aan alle voorwaarden voldaan en kende het voorontwerpbestemmingsplan nog enige omissies. 
 
Dit heeft er toe geleid dat het college op 14 augustus 2007 heeft besloten – mede naar aanleiding 
van de uitkomsten van het artikel 10 Bro-overleg – het ontwerpbestemmingsplan niet in procedure 
te brengen en de inspraakreacties te betrekken bij de kaderstelling voor een vervolgplan. De 
onderhavige kadernotitie voor Rhederhof is een uitwerking hiervan. De kadernotitie vormt de basis 
voor de nieuwe planvorming voor Rhederhof. 
 
Ligging Plangebied 
Het plangebied Rhederhof bevindt zich buiten de bebouwde kom van de kern Rheden. Het terrein 
behoort tot een oud landgoed (landgoed Rhederhof, gesticht rond 1860). Rhederhof maakte deel 
uit van een reeks landgoederen langs de rand van de Veluwemassief. Op de overgang van de hoog 
gelegen, droge Veluwe, naar de lager gelegen, natte uiterwaarden van de IJssel, bevinden zich 
meerdere landgoederen. 
 
Belangenscan 
Wanneer er sprake is van de ontwikkeling van een locatie vindt het college het van belang om in 
een vroeg stadium de omgeving te betrekken. Daartoe wordt de belangenscan als instrument 
ingezet. Dat wil zeggen dat wanneer een ontwikkelaar komt met een plan deze beschouwd wordt 
als een door de ontwikkelaar ingebracht belang. Op basis daarvan formuleert de gemeente haar 
belang ten aanzien van de betreffende locatie. Tenslotte wordt aan de omgeving gevraagd haar 
belang ten aanzien van de locatie te verwoorden. Dat halen van het belang bij de omgeving kan op 
verschillende manieren. Bijvoorbeeld door middel van een enquête, het organiseren van werksessie 
met omwonenden etc. Na een dergelijke ronde liggen in feite drie belangen naast elkaar op tafel. 
Op basis daarvan wordt een belangenafweging gemaakt. Waar gaan belangen goed samen, welke 
belangen conflicteren? Op basis daarvan kunnen keuzes gemaakt worden en kan de ambitie voor 
de verdere ontwikkeling worden geformuleerd. Dat wordt vastgelegd in een kadernotitie. 
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Belang gemeente Rheden 
De gemeente handelt conform de kaders. In dit geval zijn in ieder geval de volgende kaders van 
belang: streekplan, structuurvisie, woonvisie, collegeprogramma, etc. Bovendien heeft de 
gemeente zich te houden aan diverse wet- en regelgeving. In bijlage 1 wordt een beknopte 
opsomming van richtinggevende beleidsuitgangspunten gegeven. 
 
De volgende gemeentelijke belangen kunnen worden genoemd: 
 De bouwkundige staat van het bejaardencentrum doet afbreuk aan de kwaliteiten van de 

omgeving. Bovendien sluit de bebouwing niet aan bij het oorspronkelijke karakter van het 
landgoed. 

 Gelet op de diverse beleidskaders is woningbouw op de locatie Rhederhof zeer wenselijk. 
 Nakomen van afspraken in het verleden met de initiatiefnemers. 
 Differentiatie van 50% betaalbare en 50% duurdere woningen, tenzij dat vanuit het oogpunt 

van ruimtelijke kwaliteit niet haalbaar is. 
 In oude stijl renoveren van monumentale landhuis. 
 Indien mogelijk oude cultuurhistorische elementen terugbrengen. 
 Het oostelijke deel van het perceel – het oorspronkelijke landgoed – zal niet worden bebouwd. 
 De woningbouw moet op een ruimtelijk kwalitatief goede wijze in het landschap worden 

ingepast, waarbij de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden worden 
gerespecteerd. 

 Het bijdragen aan een goede ruimtelijke kwaliteit staat voorop in de planvorming. 
 De kwaliteit van de woningen en woonomgeving zijn belangrijk. 
 Woningen dienen te voldoen aan de criteria voor levensloopbestendig bouwen (ministerie van 

VROM). 
 Parkeren dient zoveel mogelijk in het landschap weggewerkt te worden. Verdiept parkeren is 

wenselijk. 
 De locatie dient op een goede wijze ontsloten te worden. 
 De architectonische vormgeving dient op een dusdanige wijze te geschieden dat het bijdraagt 

aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Materiaal- en kleurgebruik moeten worden 
afgestemd op de omgeving. 

 Zo veel mogelijk behouden van (monumentale) bomen. 
 Woningbouw op Rhederhof bevordert de doorstroming van woningen in Rheden. 
 Woningbouw op Rhederhof draagt bij aan het instandhouden van de bestaande voorzieningen in 

Rheden. 
 
Belang omgeving 
Van 9 februari tot en met 8 maart 2007 is een ieder in de gelegenheid gesteld om een 
inspraakreactie te geven. Bovendien is in het kader van artikel 10 Bro vooroverleg met instanties 
gevoerd. Dit overleg is in juni 2007 afgerond. 
 
Naar aanleiding hiervan zijn een groot aantal uiteenlopende inspraakreacties binnengekomen. De 
belangen van omwonenden, belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties zijn derhalve 
goed in beeld. De inspraakreacties kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te 
weten: 
1. landgoed Rhederhof in oorspronkelijke staat herstellen (tegengaan bebouwen); 
2. woningbouw op Rhederhof onder voorwaarden is mogelijk. 
 



De eerste categorie gaat uit van de wens terug te gaan in de tijd en het landgoed Rhederhof in 
oorspronkelijke staat te herstellen en te beschermen. Het bejaardencentrum moet worden gesloopt 
en elke vorm van nieuwe bebouwing op Rhederhof doet afbreuk aan het landgoed. Bebouwing 
moet daarom worden tegengegaan. Schrap daarom ook de huidige bouwmogelijkheden. Het 
landhuis moet in oude glorie worden hersteld en eventueel een openbare bestemming krijgen. 
 
Woningbouw op Rhederhof moet niet mogelijk zijn en doet afbreuk aan het betrekken van 
landgoederen bij toeristische en recreatieve ontwikkelingen. Bovendien is er geen reden om natuur 
en cultuur te vernietigen voor woningbouw. Woningbouw draagt bij aan verrommeling van het 
landschap. De locatie Rhederhof is dan ook geen geschikte woningbouwlocatie.  
 
De tweede categorie gaat er van uit dat woningbouw op Rhederhof tot de mogelijkheden behoort, 
mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn vertaald in de onderstaande 
belangen: 
 
Algemeen 
 Bepleit wordt een kleinschaliger ontwikkeling die de structuur en het karakter intact laat c.q. 

herstelt. 
 Afbraak voormalig bejaardenhuis is winst voor het landschap. 
 Zoeken naar een bestemming die zo volledig mogelijk recht doet aan het ex- en interieur van 

het landhuis. 
 Landgoed Rhederhof moet beter herkenbaar worden gemaakt. 
 Het meer benutten van landgoederen voor toerisme en recreatie. 
 Ontwikkelingen op Rhederhof mogen niet in strijd zijn met wet- en regelgeving en geldende 

beleidskaders. 
 Goede oplossing voor een verkeersveilige verkeersontsluiting. 

 
Cultuurhistorie 
 Planvorming dient recht te doen aan de cultuurhistorische kwaliteiten. 
 Verstoring door menselijk invloeden van cultuurhistorische waarden moet zo veel mogelijk 

worden beperkt. 
 De historische context van het landgoed als geheel en de samenhang tussen bebouwing, cultuur 

en natuur mogen in de planvorming niet uit het oog worden verloren. 
 Rekening houden met archeologische waarden. 
 Behouden van historische lijnen en indelingen. 

 
Natuur, landschap, flora- en fauna 
 Respecteren en zonodig versterken van natuur- en landschappelijke waarden.  
 Verstoring door menselijk invloeden van landschappelijke en natuurwaarden moet zo veel 

mogelijk worden beperkt. 
 Bebouwing mag niet ten koste gaan van de op het perceel aanwezige natuurwaarden. 
 Het waardevolle (monumentale) bomenbestand moet worden behouden. 
 Het voortbestaan van dassenburchten moet worden gegarandeerd en het foerageergebied van 

de das moet behouden blijven. 
 Ontwikkelingen op het landgoed mogen geen gevolgen hebben op het aanpalende Natura 2000-

gebied en EHS-zone. 
 
Bouwen 
 Het moeten bouwen van 1.100 woningen mag niet als argument worden gebruikt voor het 

bouwen in kwetsbaar gebied. 
 De (geo)hydrologische situatie van het landgoed Rhederhof mag door bebouwing niet worden 

verstoord. 
 Streven naar een optimale beeldkwaliteit. 
 Geen grote bouwvolumes op het terrein, zeker niet ten noorden van het voormalige landhuis en 

tegen de bosrand. 
 Geen grootschalig en massaal bouwplan. 
 Geen hoogbouw. 

 
Belang initiatiefnemer 
Het ingebrachte plan van de initiatiefnemers wordt beschouwd als een door de initiatiefnemers 
ingebracht belang. De belangrijkste punten zijn hieronder samengevat. 
 Het ontwikkelen en realiseren van in totaal 86 woningen, waarvan 81 woningen op een gedeelte 

van Rhederhof en 5 appartementen in het landhuis Rhederhof. 
 Het optimaliseren van het beoogde rendement in combinatie met een sociale component. 
 Snelheid in het planvormingsproces.  



 Beperken van rentekosten. 
 Gemeente moet zich houden aan afspraken en toezeggingen uit het verleden. 

 
Belangenafweging 
Nu alle belangen goed in beeld zijn gebracht kunnen keuzes worden gemaakt en kan de ambitie 
voor de verdere planvorming worden geformuleerd.  
 
Het vervallen bejaardencentrum is de gemeente een doorn in het oog. De locatie Rhederhof 
verdient een betere invulling. Voor de gemeente is Rhederhof een geschikte woningbouwlocatie. 
Het herstellen van het oorspronkelijke landgoed is derhalve niet aan de orde. In het 
collegeprogramma is afgesproken dat de bebouwing minder grootschalig moet zijn dan het huidige 
bouwplan. Er is een differentiatie afgesproken met de verdeling van 50% betaalbare en 50% 
duurdere woningbouw. De gemeente dient toe te zien op het behalen van de publieke doelen. 
Rhederhof is een historische locatie waar respectvol mee moet worden omgegaan. Dit betekent dat 
in de planvorming meer dan gemiddeld aandacht moet worden besteed aan natuur-, 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het behalen van een goede ruimtelijke kwaliteit 
staat voorop. 
 
Zoals reeds eerder aangegeven dient te worden opgemerkt dat het geldende bestemmingsplan ook 
al aanzienlijke bebouwing toelaat in de vorm van een bejaardenhuis. Het geldende 
bestemmingsplan houdt géén rekening met cultuurhistorische waarden. Mochten de plannen voor 
woningbouw stranden dan kunnen de initiatiefnemers op Rhederhof een bejaardenhuis realiseren. 
Door mee te werken aan plannen voor woningbouw kan de gemeente deze bedreiging tegengaan. 
 
Vooral vanuit de omgeving en maatschappelijke organisaties is de nodige weerstand tegen 
woningbouw op landgoed Rhederhof. Enerzijds is er de wens terug te gaan in de tijd en het 
landgoed Rhederhof in oude glorie te herstellen. Anderzijds kan woningbouw – onder voorwaarden 
– tot de mogelijkheden behoren. Wanneer dan toch woningbouw moet plaatsvinden dan dienen de 
natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden die op het terrein aanwezig te worden 
gerespecteerd. In dit laatste zit de overlapping van gezamenlijke belangen.  
 
De initiatiefnemers zijn eigendom van de locatie en hebben verzocht om bestemmingswijziging. In 
gemeentelijk beleid is de locatie Rhederhof aangeduid als potentiële woningbouwlocatie. Het beleid 
van hogere overheden verzet zich niet verzet tegen woningbouw. Bovendien zijn in het verleden 
afspraken gemaakt tussen de initiatiefnemers en gemeente die moeten worden gerespecteerd. Het 
niet ontwikkelen van de locatie Rhederhof is daarom niet opportuun.  
 
Alle partijen zijn gebaat bij een snel doch gedegen planvormingstraject. Elk half jaar vertraging 
betekent hoge rentekosten die niet in het plan kunnen worden geïnvesteerd, hetgeen ten koste zal 
gaan van de ruimtelijke kwaliteit.  
 
Aangepast plan 
Gelet op de uitkomsten van het artikel 10 Bro-overleg en de vele inspraakreacties lijkt het door de 
initiatiefnemers beoogde bouwplan niet haalbaar. Bovendien zijn de initiatiefnemers gedurende het 
proces geconfronteerd met een nieuw collegeprogramma. Het bouwplan voor Rhederhof moet 
minder massaal en een verdeling van 50% betaalbare en 50% duurdere woningbouw in zich 
hebben. Het college heeft daarom overleg met de initiatiefnemers opgestart. Dit heeft uiteindelijke 
geleid tot een aangepast plan. In bijlage 2 is een schets van het nieuwe plan weergegeven. 
 
Concreet betekent het nieuwe plan dat de Monoliet ter plaatse van de oude moestuin is komen te 
vervallen. In de plaats van de Monoliet geven 16 grondgebonden woningen de oude moestuin een 
nieuwe invulling als woonhof. Restanten van de ommuring van de moestuin worden waar mogelijk 
geïntegreerd in de ‘verbinding’ tussen de twee blokken van 8 woningen. Uitgangspunt bij de 
invulling is de moestuin geweest. Deze had een rechthoekige vorm. De twee blokken vormen als 
het ware, samen met de restanten van de moestuin, de omkadering van de oude moestuin. Dit kan 
als architectonisch principe verder worden uitgewerkt.  Het voorstel voor het woonhof is gebaseerd 
op een zo compact mogelijke vorm van wonen aan een gemeenschappelijke tuin, waarbij het zicht 
vanaf de Arnhemsestraatweg zomin mogelijk bebouwing laat zien. Bovendien blijft door de lineaire 
strips het bos zichtbaar en is de verbinding van weide naar bos gegarandeerd voor diverse 
diersoorten. 
 
Uitgangspunt voor het stedenbouwkundig plan is de oude structuur van het landgoed, gebaseerd 
op een open weide deel en een gesloten bosdeel. Dat betekent dat nieuwe bebouwing zoveel 
mogelijk de randen accentueert of wordt ingegraven in het landschap. De bebouwing wordt op 
compacte wijze gesitueerd om zo veel mogelijk ruimte te creëren. De voorgestelde bebouwing 



komt op vanuit het landschap gemotiveerde plekken en verrijkt het gebied zonder met het oude 
landhuis te concurreren. De bebouwing wisselt in hoogte en is op verschillende plaatsen 
onderbroken, zodat het zich in het landschap voegt. 
 
Aan de noordzijde van het plangebied accentueert een bebouwingsstrip de overgang tussen open 
gebied en de bosrand. Deze strip is op twee plaatsen onderbroken om de bosrand te kunnen 
blijven ervaren. De woningen worden ingegraven om de massa in de weide te beperken en privacy 
te waarborgen voor de woningen, tevens hebben de woningen een uitzichtkwaliteit. 
 
Aan de Arnhemsestraatweg staat een bijzonder entreegebouw, dat de aandacht vraagt voor van 
een bijzondere plek. 
 
De bebouwing (midden) in het westelijk deel van het plangebied is als het ware ingegraven in de 
helling. Dit om het open karakter van het westelijk deel zoveel mogelijk te garanderen. 
Onder deze woningen worden parkeerplaatsen voorgesteld voor het merendeel van de woningen en 
de bezoekers, om zodoende het landgoed zoveel mogelijk autovrij te maken. De woningen, 
parkeerplaatsen en het hoogteverschil zijn op zodanige manier geïntegreerd dat een win-win 
situatie ontstaat. Door de wijze waarop woningen zijn gesitueerd, ontstaan er zichtkwaliteiten 
vanuit de woningen, besloten patio’s en een besloten entreegebied die als ontsluiting dient voor de 
woningen. Vanuit het landschap is dit gebied niet zichtbaar, door de ligging evenwijdig aan de 
Arnhemsestraatweg. 
 
Er is gekozen voor een ‘lineaire’ en compacte invulling van de verschillende nieuwbouwblokken. De 
voorstellen per locatie reageren op het landschap met haar hoogteverschillen, de historie (open 
weide en moestuin) en creëren door integratie van hoogteverschillen en combinatie van 
parkeerplekken onder het maaiveld, een landgoed waarbij nieuwbouw zo landschappelijk mogelijk 
wordt ingepast met een daarbij passende maaiveld inrichting. 
 
De Monoliet bestond uit 40 appartementen in de sociale huur. Dit betekent voor de initiatiefnemers 
een ‘tekort’ van 24 woningen. De 16 grondgebonden woningen die hiervoor in de plaats komen 
worden ook gerealiseerd in de sociale huur. Alle overige woningen op Rhederhof worden 
gerealiseerd in de dure koop. Een differentiatie van 50% betaalbare en 50% duurdere woningen is 
dan ook niet mogelijk. Zeker omdat ook een substantieel deel van het parkeren verdiept gebeurt. 
In het nieuwe plan voor Rhederhof wordt daarom uitgegaan van een differentiatie van 30% 
betaalbare en 70% duurdere woningen. 
 
Scenario’s 
Alles overziend kunnen een viertal (besluitvormings)scenario’s worden onderscheiden, te weten: 
1. bouwen conform geldend bestemmingsplan; 
2. bouwen van het oorspronkelijke plan met een differentiatie van 50% betaalbare en 50% 

duurdere woningen; 
3. bouwen van het aangepaste plan met een differentiatie van 30% betaalbare en 70% duurdere 

woningen, met het risico dat het monument wordt verkocht; 
4. bouwen van een plan met een andere differentiatie, bijvoorbeeld 20/80 of 10/90, met de 

garantie dat het monument wordt gerenoveerd en daarna pas wordt verkocht. 
 
Ad 1. 
Bouwen conform het vigerend bestemmingsplan betekent dat op Rhederhof een bejaardenhuis met 
een aanzienlijk bouwvolume kan worden gerealiseerd. Het geldende bestemmingsplan houdt géén 
rekening met cultuurhistorische waarden. Dit scenario moet daarom worden gezien als een gemiste 
kans. 
 
Ad 2. 
Het oorspronkelijk door de initiatiefnemers ingebrachte plan gaat uit van de realisatie van in totaal 
om 86 woningen, waarvan 81 woningen op een gedeelte van Rhederhof en 5 appartementen in het 
landhuis Rhederhof. Het plan heeft een differentiatie van 50% betaalbare en 50% duurdere 
woningen, maar kent ook hoogbouw in de vorm van de Monoliet. Hoewel dit plan 50% in de 
betaalbare sector bouwt, wordt de bouwvolume en de hoogte van de Monoliet als niet wenselijk 
ervaren. De uitkomsten van het artikel 10 Bro-overleg hebben er toe geleid dit plan niet verder in 
procedure te brengen. 
 
Ad 3. 
De initiatiefnemers hebben het oorspronkelijke plan aangepast naar aanleiding van de uitkomsten 
van het artikel 10 Bro-overleg en de vele inspraakreacties. De Monoliet is komen te vervallen. 



Het aangepaste plan voor Rhederhof gaat uit van de realisatie van 57 woningen. In het aangepaste 
plan wordt uitgegaan van een differentiatie van 30% betaalbare en 70% duurdere woningen.  
 
Een onzekerheid in dit scenario is het monumentale landhuis. De appartementen in het landhuis 
(uit het oorspronkelijke plan) komen te vervallen. Het risico bestaat dat de initiatiefnemers het 
landhuis verkopen, omdat er onvoldoende financiële middelen zijn om het landhuis in oude staat te 
herstellen. De gemeente heeft hier niet tot nauwelijks greep op. 
 
Ad 4. 
Wil de gemeente het monumentale landhuis veiligstellen dan zal een economische drager moeten 
worden gezocht. Een mogelijkheid kan zijn om uit te gaan van een andere differentiatie, 
bijvoorbeeld 20% of 10% betaalbaar en het overige deel duurdere woningen of – indien mogelijk – 
in het landhuis alsnog appartementen te realiseren. Dit zal nog nader moeten worden onderzocht. 
De gemeente heeft nu de garantie dat het landhuis kan worden gerenoveerd. Overigens staat het 
de initiatiefnemers vrij om het landhuis na de renovatie te verkopen. Het is daarom maar de vraag 
wat er daarna mee gebeurd.  
 
Kaderstelling 
Op basis van de belangenafweging en de daarop volgende onderhandeling met de initiatiefnemers 
kiest het college voor scenario 3 en stelt het volgende kader voor dat de basis vormt voor verdere 
planvorming. 
 Rhederhof is een geschikte woningbouwlocatie. 
 Landgoed Rhederhof wordt niet in oorspronkelijke staat hersteld. 
 Minder grootschalige bebouwing dan het oorspronkelijke bouwplan. 
 Uitsluitend grondgebonden woningen. Geen hoogbouw. Het maximaal aantal bouwlagen is drie. 

Een uitzondering hierop is een bijzonder entreegebouw aan de Arnhemsestraatweg.  
 Hoog ambitieniveau op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. De architectonische vormgeving 

dient op een dusdanige wijze te geschieden dat het bijdraagt aan het versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit. Materiaal- en kleurgebruik moeten worden afgestemd op de omgeving. 

 Differentiatie van 30% betaalbare en 70% duurdere woningen. De 30% betaalbare woningen 
moeten worden gerealiseerd als sociale huurwoning (gewijzigd bij amendement d.d 27 
november 2007). 

 Stedenbouwkundige opzet met een ‘lineaire’ en compacte invulling van de verschillende 
nieuwbouwblokken. 

 Parkeren dient zoveel mogelijk in het landschap weggewerkt te worden: verdiept parkeren. 
 De woningbouw moet op een ruimtelijk kwalitatief goede wijze in het landschap worden 

ingepast, waarbij de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden worden 
gerespecteerd. 

 Woningen in de dure koop dienen te voldoen aan de criteria voor levensloopbestendig bouwen 
(ministerie van VROM). 

 Indien mogelijk oude cultuurhistorische elementen terugbrengen. 
 Het oostelijke deel van het perceel – het oorspronkelijke landgoed – zal niet worden bebouwd. 
 De locatie dient op een goede wijze ontsloten te worden. 
 Zo veel mogelijk behouden van (monumentale) bomen. 
 Rekening houden met archeologische waarden. 
 Snelheid in het planvormingsproces.  
 Er wordt niet gebouwd ten noorden van de noordgrens van de huidige bebouwing (gewijzigd bij 

amendement d.d 27 november 2007). In bijlage 3 is de noordelijke bebouwingsgrens 
aangegeven. 

 
Hoe nu verder? 
De initiatiefnemers zijn eigenaar van de locatie. Het ligt daarom voor de hand dat de 
initiatiefnemers haar ontwikkelende rol integraal oppakken en vanuit die positie het initiatief nemen 
ten aanzien van de verdere uitwerking binnen de daarvoor gestelde kaders. De gemeente heeft 
vooral een toetsende rol, die toeziet op het behalen van de publieke doelen. 
 
Na vaststelling van onderhavige kadernotitie door college en gemeenteraad zullen de 
initiatiefnemers worden gevraagd de planvorming voor Rhederhof – rekening houdend met deze 
kadernotitie – aan te passen. Hierbij wordt de onderstaande indicatieve planning aangehouden: 
 
November 2007 Vaststellen kadernotitie door gemeenteraad. 
Medio 2008 Aangepast stedenbouwkundig ontwerp, beeldkwaliteitsplan en 

onderzoeken gereed. 
Medio 2008 Ontwerp bestemmingsplan in procedure. 
1e helft 2009 Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad. 



 
Communicatie 
De looptijd van het project is lang en het aantal betrokkenen is groot. Voorkomen moet worden dat 
het proces vertraging op loopt door slechte communicatie. Daarom is de organisatie en 
communicatie voor het vervolg van het proces van groot belang. De belangrijkste communicatie-
uitgangspunten zijn hieronder weergegeven. 
 Binnen de gemeente wordt een projectleider aangewezen die het vaste aanspreekpunt is voor 

de initiatiefnemers en de omgeving. 
 Initiatiefnemers en gemeente overleggen op periodieke basis. Doel van deze overleggen is 

afstemming over inhoud en voortgang. 
 De initiatiefnemers organiseren – in overleg met de gemeentelijke projectleider – 

bijeenkomsten met omwonenden en andere belanghebbenden om hen te informeren over de 
planvorming. 

 In ieder geval zullen omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de 
totstandkoming van het aangepaste ontwerp en het beeldkwaliteitsplan door middel van een 
opiniërende klankbordgroep. 

 
Financiën 
Tot slot zijn er nog een aantal financiële belangen, in ieder geval kan worden genoemd: 
 De kosten voor de planvorming, bijkomende onderzoeken, functievrij-, bouw- en 

woonrijpmaken en de aanleg van openbaargebied, etc. zijn voor rekening van de 
initiatiefnemer. Bovendien vormt de projectleider de schakel naar de ambtelijke diensten. 

 De initiatiefnemer draagt zorg voor het opstellen van het bestemmingsplan inclusief een 
beeldkwaliteitsplan. 

 Vergunningen zijn legesplichtig en voor rekening van de initiatiefnemer. 
 Met de ontwikkelaar zal een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten. 

 
 
 



Bijlage 1 - Beleidsuitgangspunten 
 
 
Hieronder een samenvatting van een aantal richtinggevende beleidsuitgangspunten. 
 
Streekplan Gelderland 2005 
 De locatie Rhederhof is gelegen in het multifunctioneel gebied en aangeduid als ‘Bestaand 

bebouwd 2000’. 
 
Regionaal Plan 2005-2020 
 In het regionaal Plan 2005 – 2020 van de Stadsregio Arnhem Nijmegen zijn concessiegebieden 

voor woningbouw aangewezen. Rhederhof is gesitueerd binnen het concessiegebied. 
Woningbouw op deze locatie is mogelijk.  

 
Structuurvisie 2006 ‘Een droom om in te wonen’ 
 Diverse landgoederen, waaronder Rhederhof, dienen beter herkenbaar te worden gemaakt. 
 Rhederhof is aangeduid als potentiële woningbouwlocatie. De woningbouw moet worden 

opgenomen in de natuur. Bepaalde elementen van het oude landgoed worden op een nieuwe 
wijze ingericht. 

 
Bestemmingsplan Rheden-West 1989 
 De geldende bestemming is ‘Maatschappelijke doeleinden, categorie bejaardenoord’. 
 Het geldende bestemmingsplan laat op de locatie Rhederhof reeds een aanzienlijke bebouwing 

toe. 
 
Collegeprogramma 2006-2010 
 Woningbouw op het terrein van Rhederhof is mogelijk. Hierbij wordt de huidige begrenzing aan 

de noordzijde van het terrein niet aangepast. Voorts dient woningbouw de waarden van natuur, 
landschap en het landgoed zelf te respecteren. Hiervoor zal de gemeenteraad de kaders stellen 
waarbinnen de ontwikkeling van het terrein zal plaatsvinden. Een van deze kaders is een 
verdeling van 50% betaalbare en 50% duurdere woningbouw.  
De coalitie vindt dat het college de initiatiefnemers moet faciliteren vanuit haar ruimtelijke 
ordeningsrol om te kunnen komen tot een aangepast bouwplan dat minder grootschalig is en de 
hiervoor genoemde waarden en kaders respecteert.  



Bijlage 2 – Situatieschets nieuwe plan 
 
 
 
 

 
 
 

 



Bijlage 3 – Noordelijke bebouwingsgrens  
 
 
 

 
 


