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Internet en elektronische Nieuwsbrief
De WMR heeft een mooie internetsite: www.stichtingwmr.nl
Hierop worden actuele artikelen, plannen, foto’s en ook de Nieuwsbrieven gepubliceerd. Indien u
in het bezit bent van een e-mailadres dan kunt u de Nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Dat scheelt
papier, drukinkt en bezorgkosten. Een elektronische Nieuwsbrief spaart natuur en milieu!
Kies voor de Nieuwsbrief per e-mail!
Geef u op via onze website www.stichtingwmr.nl/contact/Alie de boer

WAT

DEED DE

WMR

HET AFGELOPEN

HALF JAAR?
Weer een nieuwe Nieuwsbrief voor u, de
derde dit jaar. Hieronder een kort overzicht
van de activiteiten die we de afgelopen
maanden hebben uitgevoerd. Een aantal
hiervan staat uitgebreider beschreven verderop in deze Nieuwsbrief.
Beroep tegen bestemmingsplan
Middelwaard-West
De WMR heeft bij de Raad van State beroep
aangetekend tegen het bestemmingsplan
Middelwaard-West, dat onder meer de aanleg mogelijk moet maken van een bedrijf
voor de op- en overslag van zand, grind en
klei. Als bezwaren zijn aangevoerd de
geluidzonering in het bestemmingsplan, de
niet aangevraagde ontheffing op grond van
de Flora- en Faunawet, de toename van het
aantal verkeersbewegingen en het ontbreken van bestuurlijk vooroverleg met de
gemeente Rhenen. Op 15 september jl. is ons
beroep behandeld bij de Raad van State.
Inrichtingsplannen Middelwaard, Tollewaard
en steenfabrieksterrein Elst
De WMR heeft op een tweetal informatiebijeenkomsten meegedacht met Rijkswaterstaat over de herinrichting van een aantal
Rijnuiterwaarden. Als onderdeel van het
project ‘Ruimte voor de Rivier’ moet de doorstroming worden verbeterd. Het gaat om de
gebieden Middelwaard, Tollewaard en het
steenfabrieksterrein bij Elst.
Vrijwilligerswerkgroep Kwintelooijen
Samen met het IVN Veenendaal Rhenen hebben we het initiatief genomen
voor de oprichting van een vrijwilligersgroep
die het Recreatieschap gaat ondersteunen
bij het beheer van Kwintelooijen. Het Recreatieschap heeft vanwege de bezuinigingen
onvoldoende middelen meer om het gebied
goed te beheren. Gevolg is dat het gebied
dreigt dicht te groeien met bramen, berken

en elzen. De vrijwilligerswerkgroep werkt
onder auspiciën van het Erfgoed Landschap
Utrecht, dat ons ondersteunt met advies en
voorziet van gereedschap.

Vrijwilligers werkgroep Kwintelooijen, foto Willy
Hoorn-de Vries

UMTS mast in Elst
De WMR heeft bezwaar gemaakt tegen de
oprichting van een UMTS-mast in Elst. De mast
leidt tot horizonvervuiling en is volgens de
WMR niet nodig. De gemeente heeft,
mogelijk mede op grond van de naar voren
gebrachte bezwaren, besloten geen bouwvergunning af te geven. Door de initiatiefnemer is nu bezwaar aangetekend tegen
deze weigering. De procedure loopt nog.
Bestemmingsplannen Vogelenzang
De WMR heeft zienswijzen ingediend op de
bestemmingsplannen voor de nieuwe wijk
Vogelenzang en de ten zuiden van de wijk
gelegen Ecologische VerbindingsZone (EVZ).
Daarin hebben we onder meer gewezen op
de gebrekkige ontsluiting van de nieuwe wijk.
Ook wijzen we op de noodzaak om wandelen, spelen en honden uitlaten vanuit de
wijk in goede banen te leiden, ter voorkoming
dat de natuurfunctie van de verbindingszone
en het aangrenzende deel van de
Grebbeberg bedreigd wordt. Wij vinden voorlichting hierover aan de nieuwe bewoners
van belang.
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Bestemmingsplan buitengebied / Uitbreiding
bedrijf Zuidelijke Meentsteeg
De WMR heeft ingesproken op het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied. Ten opzichte
van de eerste versie, die nog door het vorige
college was opgesteld, is er in de huidige
versie veel meer ruimte voor uitbreiding van
agrarische en semi-agrarische activiteiten. De
WMR heeft onder meer problemen met de
mogelijkheid om stallen van twee verdie-

PLANMER VOOR
BUITENGEBIED

HET BESTEMMINGSPLAN

Voor het ontwerp bestemmingsplan was een
milieueffectrapport (MER) plus een aanvulling
daarop opgesteld. Het bestemmingsplan
maakt namelijk activiteiten mogelijk die dit
plan ‘MER-plichtig’ maken.
Het gaat met name om twee beleidsontwikkelingen in het buitengebied van de
gemeente:
 De doorvertaling van het Reconstructieplan schept de mogelijkheid van uitbreiding van (intensieve) veehouderijbedrijven.
 Daarnaast wordt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zoals deze door de
provincie Utrecht is uitgewerkt en vastgesteld, in het bestemmingsplan opgenomen.
Het MER dient ertoe het natuur- en
milieubelang een volwaardige plaats in de
besluitvorming te geven. Dat houdt in dat in
het bestemmingsplan door middel van de
wettelijk verplichte motivatie moet worden
aangegeven op welke wijze de informatie
van het MER plus de zienswijzen is gebruikt en
verwerkt. De verplichting is vastgelegd in art.
7.37 lid 1 van de Wet Milieubeheer.
In haar zienswijze van 20 februari 2011 is de
WMR ingegaan op het MER en haar wettelijke
betekenis voor de besluitvorming. Toen in
augustus de Zienswijzennota van de gemeente beschikbaar kwam met daarin het
antwoord hoe zij alle ingebrachte zienswijzen
heeft beoordeeld en verwerkt, bleek dat in
de beantwoording van onze zienswijze (blz.
199 en verder) niet is ingegaan op onze
opmerkingen over het MER!
Op 5 september 2011 vond de hoorzitting
plaats over het ontwerp bestemmingsplan
inclusief het MER en hadden wij de

pingen tot een hoogte van 12m in het
Binnenveld te bouwen. Om die reden heeft
de WMR bezwaar gemaakt tegen een
bestemmingsplanwijziging voor een kippenbedrijf
aan
de
Meentsteeg,
waarin
vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan buitengebied al een nokhoogte van
12m wordt toegestaan voor een aantal
nieuw te bouwen kippenschuren.
Han Runhaar en Roel van de Weg

gemeenteraad willen wijzen op deze tekortkoming en de overige gebreken in de
verwerking van de informatie van het MER in
het ontwerp bestemmingsplan. Wij hadden
qua spreektijd, verzocht onze zienswijze toe te
lichten met twee sprekers over het ontwerp
bestemmingsplan èn over het MER. Beide
onderwerpen zijn, hoewel direct met elkaar
verbonden, dermate complex en specifiek
van aard dat de WMR daarvoor twee
woordvoerders heeft (Willy Hoorn-de Vries en
Jules Scholten). Ondanks een toezegging
vooraf werd ons tijdens de hoorzitting niet
toegestaan met twee sprekers onze zienswijze
toe te lichten, omdat per zienswijze slechts
één spreker het woord mocht voeren.

Zicht op Rhenen van over de brug over de
Middelwaard (met bloeiend Raapzaad), foto Dirk
Prins

Dus was de WMR niet in staat haar zienswijze
toe te lichten over het MER en was de Raad
daardoor vervolgens niet in de gelegenheid
daarover vragen te stellen.
Wat hadden wij willen doorgeven aan de
Raad en waarom was dat zo belangrijk voor
de besluitvorming over het bestemmingsplan? De aanvulling bij het MER is niet ter visie
gelegd. Daardoor is aan de WMR en andere
insprekers de mogelijkheid onthouden om
een zienswijze in te dienen over MER + de
aanvulling. Het is ons gebleken dat het
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gemeentebestuur zelf mocht beslissen of de
aanvulling al dan niet bekend werd gemaakt
voor inspraak. Dat neemt niet weg dat het
niet bekend maken van de aanvulling niet de
correcte wijze is hoe om te gaan met inspraak.
De motivatie op welke wijze gebruik is
gemaakt van het MER in het bestemmingsplan, is gebrekkig. Zo blijft onduidelijk hoe de
drie in het MER geformuleerde alternatieven
aansluiten bij het bestemmingsplan. Dit is in
strijd met art. 7.37, lid 1 onder b. van de van
de Wm. Onze conclusie is dat het MER geen
enkele rol heeft gespeeld in de besluitvorming over het bestemmingsplan en dat de
gemeente de betekenis van het MER
daarvoor niet heeft begrepen. De Zienswijzennota is niet ingegaan op onze kritische
opmerkingen over het gebrekkige MER en het
ontbreken van een duidelijke motivatie hoe
het MER is gebruikt voor de besluitvorming. De
Zienswijzennota schiet op dit punt dus ernstig
tekort op grond van art. 7.37 lid 1 onder c. Al
met al leverde het gebeurde een zeer

BESTEMMINGSPLAN
RHENEN

BUITENGEBIED

2010

In voorgaande Nieuwsbrieven is aandacht
besteed aan het voorontwerp en ontwerp
Bestemmingsplan buitengebied 2010 Rhenen.
De WMR heeft een zienswijze ingediend.
Op 5 september 2011 heeft de gemeenteraad van Rhenen gedurende 9 uur indieners
van zienswijzen gehoord. Op 6 september
2011 is door de raad met wethouder van
ruimtelijke ordening Henk van den Berg, met
ambtelijke ondersteuning, van gedachten
gewisseld over het plan. Op 20 september
2011 is het plan door de raad besproken en
vastgesteld.
Voorstellen
om
bepaalde
gebieden het etiket ‘natuur’ te geven
werden verworpen en voorstellen om de
boeren meer ruimte te geven werden
aanvaard. Dit geeft tevens de teneur van de
discussie in de raad weer: boerenbelang
gaat voor! Twee onderwerpen waar veel tijd
in ging zitten: discussie over de ‘nge’
(Nederlandse grootte eenheid) een technisch begrip over de (minimale) grootte van
boerenbedrijven; moest dit 20 nge zijn of een
lagere waarde (= omvang), vastgesteld werd
10 nge. Ook werd veel gesproken over
archeologische bescherming in (landbouw)-

onbevredigende situatie op. Wij hadden
verwacht dat de Raad alles in het werk zou
stellen om de opmerkingen van een
belangenorganisatie als de WMR over het
ontwerp bestemmingsplan en dus ook over
het MER aan te horen met het oog op een
zorgvuldige en gewogen besluitvorming. Het
bestemmingsplan werd op 20 september
2011 vastgesteld door de Raad.
Nu wij niet de mogelijkheid hebben gehad
de Raad te wijzen op bovenstaande
tekortkomingen,
gaan
wij
tegen
het
bestemmingsplan in beroep omdat de
gemeente de informatie van het MER plus de
zienswijzen daarover, niet heeft gebruikt in de
vaststelling van het bestemmingsplan. De
kans is zeker aanwezig dat de Raad van State
een dergelijk beroep gegrond verklaart en
het bestemmingsplan daarom vernietigt.
Jules Scholten

gebieden; moet al bij meer dan 30cm diep
omploegen een onderzoek plaatsvinden of
mag er zonder onderzoek dieper worden
bewerkt. De bepaling werd verruimd. Het
bestemmingsplan werd met het aannemen
van een aantal amendementen vastgesteld.
Het plan moet binnen 2 weken worden
bekendgemaakt tenzij provincie of rijk
zienswijzen hebben ingebracht. De provincie
heeft een zienswijze ingebracht, dus is de
termijn 6 weken. Na bekendmaking kan
binnen 6 weken beroep worden ingesteld bij
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. De WMR zal beroep instellen. De
WMR heeft in haar zienswijze veel aandacht
besteed aan (de gebreken in) het PlanMER
behorend bij het bestemmingsplan. In de
beantwoording van de zienswijze is hier niet
op ingegaan. Ook is het (onder meer)
mogelijk bouwwerken met een bouwhoogte
van 12m op te richten. Dit maakt het mogelijk
om stallen in twee bouwlagen te bouwen. De
WMR vindt dit ongewenst.
Luuk Derks
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AKKOORD
RONDING

UTRECHT OVER AFECOLOGISCHE HOOFDSTRUCVAN

TUUR
Zoals eerder aangegeven heeft het rijk
besloten te stoppen met aanleg van
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk
aan natuurgebieden dat duurzaam onderdak moet bieden aan in het wild levende
planten en dieren. Dat netwerk is nog lang
niet voltooid, maar het kabinet vindt dat het
nu mooi is geweest met de omzetting van
waardevolle landbouwgrond in waardeloze
natuur.
Wel is na protest vanuit de provincies toegezegd dat de laatste tot 2018 de tijd krijgen
om de EHS in een afgeslankte vorm te
realiseren. Vooruitlopend op dit besluit is door
de provincie Utrecht in januari met LTO en
natuurbeschermingsorganisaties een principeakkoord gesloten over de afronding van
de ecologische hoofdstructuur. In dit
‘Akkoord van Utrecht’ ligt vast dat van de
6000 ha nog aan te kopen EHS in de
provincie Utrecht 1500 ha alsnog wordt
gerealiseerd tot 2018, 1500 ha vervalt, en
3000 ha binnen een groene contour komt te
vallen. Binnen deze contour worden door de
provincie geen gronden aangekocht maar is
er wel ruimte voor particuliere natuurontwikkeling. Binnen de contour mogen geen
grote onomkeerbare ingrepen plaatsvinden
die de toekomstige realisatiemogelijkheden
van natuur in gevaar kunnen brengen. Op
het moment dat daadwerkelijk realisatie van
natuur
heeft
plaatsgevonden
kunnen
onderdelen van de groene contour alsnog
EHS worden.
Op 9 juni 2011 zijn partijen het eens geworden
over de ruimtelijke uitwerking van het
Akkoord van Utrecht (zie figuur 1: gemeente
Rhenen). Op de kaart staat aangegeven
welke gronden deel blijven uitmaken van de
EHS (categorie 1), welke gronden vallen
binnen de groene contour (categorie 2) en
welke gronden ontgrensd worden en er geen
beperkingen meer worden gesteld aan
gebruik (categorie 3). Daarnaast zijn er nog
gebieden die deels onder 1 en deels onder 2
vallen, of deels onder 2 en 3. De nadere
begrenzing van deze gebieden dient later
plaats te vinden en hangt mede af van het
vrijkomen van gronden.

Figuur 1 Detail plankaart Akkoord van Utrecht.

Belangrijkste consequenties van het Akkoord
van Utrecht zijn dat:
 de Elster Buitenwaard en de uiterwaard
ten zuiden van de stad Rhenen onverkort
onderdeel blijven van de (herijkte) EHS
(categorie 1);
 de ecologische verbindingszone langs de
Noordelijke Meentsteeg komt te vervallen
(categorie 3);
 de
ecologische
verbindingszone
Laarsenberg-Utrechtse Heuvelrug grotendeels valt binnen de groene contour
(categorie 2);
 de bestaande EHS in het Binnenveld ten
westen van de Grift geheel binnen de
groene contour valt (categorie 2), en
voor een onbekend gedeelte ook als
(nog aan te kopen) EHS blijft staan
(categorie 1).
Dit betekent dat EVZ Laarsenberg-Utrechtse
Heuvelrug, waar de WMR jaren voor heeft
gestreden, voorlopig niet gerealiseerd wordt.
Ondanks jaren lang praten en studeren en
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eerdere toezeggingen door provincie en
gemeente is er dus nog steeds geen voorziening voor dieren om de Lijnweg en de
spoorlijn te passeren, en blijft de Grebbeberg
geïsoleerd van de rest van de Utrechtse
Heuvelrug. Het belang van de aanleg van de
verbindingszone is toegenomen nu de das
vanuit het westen is opgerukt tot in Rhenen
(zie vorige Nieuwsbrief). Het enige positieve is
dat er wel perspectief blijft bestaan op de
toekomstige realisatie van deze verbindingszone, die niet alleen voor dassen maar
ook voor boommarters van groot belang is.
De opname in de groene contour betekent
immers dat geen grote onomkeerbare
ingrepen mogen plaatsvinden, die de
toekomstige realisatiemogelijkheden van de
natuur in gevaar kunnen brengen.

Dassenspoor in Palmerswaard, foto Wil Schulte

De verbindingszone langs de Noordelijke
Meentsteeg vervalt. Dat is jammer, omdat
daarmee ook een buffer tegen de
oprukkende bebouwing van Veenendaal
komt te vervallen. Voor de migratie van
planten en dieren heeft deze verbindingszone echter slechts een beperkte functie. Als
er bezuinigd moet worden is het logisch dat
dit gebied als eerste vervalt. Misschien dat de
gemeente Rhenen deze zone alsnog uit
eigen middelen kan aanleggen: op onze
lustrumvergadering begin dit jaar deed
wethouder van Leeuwen de belofte dat de

gemeente
realiseren.

deze verbindingszone

zelf

zal

De aanwijzing van de Elster Buitenwaard en
de uiterwaard ten zuiden van Rhenen als
categorie 1 geeft aan dat de provincie en
het Utrechts Landschap groot belang
hechten aan de afronding van de EHS langs
de Nederrijn. Afronding van de EHS in het
Binnenveld heeft een lagere prioriteit
gekregen: voor zover nog niet aangekocht
heeft dit gebied categorie 2 gekregen.
Jammer omdat het centrale deel van het
Binnenveld van groot belang is voor internationaal bedreigde trilveen- en blauwgraslandsoorten. Aan de Gelderse kant van
de Grift is de ooit geplande EHS al vrijwel
geheel aangekocht ten behoeve van natuurontwikkeling. Aan de Utrechtse kant is echter
slechts een deel aangekocht, wat het moeilijk
maakt om de waterhuishouding in dit gebied
af te stemmen op de natuur. De gemeentes
Rhenen en Veenendaal zijn voorstander het
Binnenveld met uitzondering van de bestaande
natuur
(De
Hellen
en
de
Bennekomse Meent) weer een geheel agrarische functie te geven. Deze wens is echter
in het akkoord van Utrecht niet overgenomen, ook de Utrechtse kant blijft het
gebied onderdeel van een (afgeslankte EHS).
Daarmee blijft theoretisch de mogelijkheid
bestaan om één aangesloten gebied aan
weerszijden van de Grift te realiseren waarin
de waterhuishouding kan worden afgestemd
op de natuur. Of dat laatste ooit zal
gebeuren blijft onzeker. Studies wijzen uit dat
het Griftpeil met ca. 2dm omhoog zou
moeten om de bestaande natuur in de
Hellen en de Bennekomse Meent te kunnen
behouden. De aanleg van de nieuwe
woonwijk Veenendaal-Oost maakt het echter
bijzonder moeilijk om het Griftpeil op te zetten
omdat bij de aanleg van de wijk geen
rekening is gehouden met een hoger peil.
Het is positief dat de provincie en andere
partijen zich willen inzetten voor het realiseren
van ten minste een deel van de
oorspronkelijke plannen voor de aanleg van
een EHS. Of de ambities uit het Akkoord van
Utrecht gerealiseerd kunnen worden is echter
onzeker. In de eerste plaats is de vraag of er
tot 2021 voldoende grond voor aankoop beschikbaar zal komen. Bovendien is het
onduidelijk waar de provincie het geld
vandaan moet halen dat nodig is om de
beoogde gebieden aan te kopen en te
beheren. De komende jaren is er nog geld uit
de Investeringsregeling Landelijk Gebied, een
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meerjarencontract tussen rijk en provincies.
Dat loopt echter af in 2013.
Vanaf 2014 krijgen de provincies gezamenlijk
100 miljoen per jaar van het rijk voor het
beheer van de natuurgebieden binnen de
EHS, dit is slechts een deel van het bedrag
dat daarvoor nodig is. Het is daarom te
hopen dat er voor die tijd een ander kabinet

BEROEPSZAAK

RAAD VAN STATE
OVER BESTEMMINGSPLAN DEKKER VAN DE
KAMP – K3 INDUSTRIEZAND BV EN DE
BIJ DE

MILIEUVERGUNNING
Bestemmingsplan Dekker van de Kamp – K3
Op 15 september diende in Den Haag bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State het beroep dat de WMR in
november 2010 had aangespannen tegen
de gemeente Buren inzake de vaststelling
van de bestemmingsplannen ‘Middelwaard
West’ en ‘Buitengebied Lienden 1974
gedeeltelijke herziening BL’. Beide plannen
moeten de komst van het op- en overslagbedrijf van zand, grind en klei in de
Middelwaard West, pal tegenover de stad
Rhenen, planologisch mogelijk maken.
Er waren 4 ‘appellanten’: de gemeente
Rhenen, de WMR, advocaat Hartman
namens mevr. E. van den Berg - de Vries (die
woont op 1500m afstand van de locatie van
Dekker van de Kamp) en de heer Drost. Deze
laatste was niet aanwezig.

komt, dat meer belang hecht aan ‘waardeloze’ natuur dan het huidige kabinet en
dat bereid is de provincies te ondersteunen in
de realisatie van natuurdoelen waaraan
Nederland zich heeft verplicht door het
tekenen van internationale biodiversiteitsverdragen.
Han Runhaar

Meyenfeldt en dhr. Van der Wiel en drie
secretarissen. Na de pleidooien door de
gemeente Rhenen, de WMR, mevr. Hartman
en het verweer door Buren en advocaat
Blokland van Dekker Van de Kamp (DvdK),
spitste de vraagstelling door de drie
staatsraden zich toe op de volgende
onderwerpen:
1. De geluidzonering
De geluidzonering geeft de geluidbelasting
die van DvdK zal veroorzaken, weer. De Crisisen Herstelwet van 2008 verplicht dat de zone
ook de geluidbelasting in acht moet nemen
die belendende bedrijven veroorzaken. Zoals
de geluidszone nu is berekend en getekend
wordt de geluidsruimte geheel ingenomen
door DvdK. Buren voerde aan dat de andere
bedrijven niet behoren tot de categorie
bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder
kunnen veroorzaken. De opmerking van de
WMR, dat het niet van deze tijd is om de
zonegrens te leggen op de gemeentegrens
met Rhenen en vandaar uit terug te rekenen
welke geluidsruimte DvdK maximaal zou
mogen hebben, vond de Afdeling geen
doorslaggevend argument. Immers, Rhenen
zou, volgens de staatsraden, toch beschermd
zijn als de zonegrens op de gemeentegrens
met Rhenen ligt? Conclusie: op dit onderwerp
zouden de bestemmingsplannen wellicht niet
ongeschonden kunnen blijven.
2. De ontheffing op grond van de Flora- en
Faunawet

Middelwaard Oost, maart 2010, foto Jules Scholten

De zitting duurde ruim twee uur. Voorzitter
was mevr. Scholten - Hinloopen, bijgestaan
door staatsraden mevr. Horstink - von

De Afdeling heeft nota genomen van het
ontbreken van een ontheffing voor de
bestemmingsplannen zoals aangevoerd door
de WMR. De WMR heeft daarbij gewezen op
het ecologisch onderzoek dat voor het
aangrenzende
hout-versnipperingsbedrijf
Middelwaard BV is uitgevoerd in 2009. Dat
leidde tot een aanvraag voor een ontheffing
door dat bedrijf en een ontheffing door het
voormalige ministerie van LNV met bindende
voorschriften voor de instandhouding van
beschermde soorten aldaar. De WMR stelde
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dat het terrein van DvdK en dat van
Middelwaard BV behoren tot eenzelfde
biotoop. De Afdeling was echter op
voorhand niet overtuigd dat het aanvragen
van een ontheffing van betekenis zou zijn
geweest voor het bestemmingsplan voor
DvdK. Dat is opmerkelijk omdat, door het
ontbreken van een aanvraag, er nu geen
bindende voorschriften zijn gegeven in een
ontheffing voor de instandhouding van
beschermde
soorten,
waaronder
de
ringslang, in het gebied. Conclusie: het
is onduidelijk wat de Afdeling zal besluiten
over dit onderwerp.

Dekker van de Kamp, juni 2011, foto Jules Scholten

3. De verkeersbewegingen als gevolg van de
bedrijfsvoering door DvdK
Rhenen had berekend dat het aantal
verkeersbewegingen over de weg vanwege
de afvoer van materialen na het lossen van
binnenvaartschepen veel groter zal zijn dan is
opgegeven in de bestemmingsplannen.
DvdK voerde daarop aan dat een belangrijk
deel van de schepen gelost zal worden en
meteen daarna geladen met materialen
opgeslagen op het terrein. Aldus zouden de
berekeningen van Rhenen niet kloppen. De
Afdeling constateerde daarop dat het
bestemmingsplan Middelwaard West hierover geen concrete informatie verschaft.
Conclusie: op dit punt zou het bestemmingsplan ‘Middelwaard West’ geen goedkeuring
kunnen krijgen.
4. Het ontbreken van bestuurlijk vooroverleg
De Afdeling beaamde dit, maar is er niet van
overtuigd, dat indien wel bestuurlijk vooroverleg was gevoerd met Rhenen, dat
verschil zou hebben gemaakt voor de
bestemmingsplannen. Rhenen kon niet aan-

tonen dat er wellicht wel een verschil zou zijn
geweest. Conclusie: het lijkt erop dat dit
onderwerp geen aanleiding zal geven voor
afkeuring of vernietiging van de bestemmingsplannen.
Nieuwe ontwikkeling
De uitspraak zou binnen 6 weken volgen. Op
17 oktober liet de Afdeling bestuursrechtspraak weten dat zij aan de Raad van
Buren heeft gevraagd te reageren op het feit
dat er ook rekening moet worden gehouden
met de geluidhinder van de twee andere
bedrijven. De Raad van Buren dient te
reageren binnen een termijn van 6 weken. Na
ontvangst van die reactie zullen overige
partijen (ook WMR) in de gelegenheid
worden gesteld binnen 6 weken opnieuw te
reageren. Een uitspraak wordt zeker niet voor
december verwacht.
De milieuvergunning voor DvdK – K3
In juni maakte Buren de ontwerp beschikking
bekend voor de milieuvergunning die DvdK K3 in 2010 hadden aangevraagd. Op 6 juli
diende WMR een zienswijze in. Daarin constateerden wij onder meer inhoudelijke verschillen tussen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Middelwaard West’ en de ontwerp beschikking voor de milieuvergunning.
In de ontwerpbeschikking is ineens sprake van
een zand en grind ‘klasseerinstallatie’ (met
afmetingen van 88m lang, 27m breed en 18m
hoog) die komt te liggen in de waterplas vóór
de loswal. Verder zijn er verschillen in de open overslag en bewerking van materialen en
het al dan niet berekenen van een geluidzone. Op basis van dezelfde informatie stelde
het bestemmingsplan dat een geluidzone
moet worden berekend en getekend terwijl
de ontwerp beschikking aangeeft dat geen
geluidzone behoeft te worden berekend.
Buren heeft laten weten niet over te gaan tot
het bekend maken van de definitieve
milieuvergunning voordat de Raad van State
uitspraak heeft gedaan.

Klasseerinstallatie, foto Jules Scholten
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Tijdens de behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van
State op 15 september had de WMR haar
zienswijze ingebracht om aan te tonen hoe
grillig en inconsistent Buren omgaat in haar
besluitvorming over het op- en overslagbedrijf
van DvdK – K3. In oktober bleek dat Buren
inmiddels had besloten dat het bedrijf alleen
zand, grind en klei mag op- en overslaan en
dat de overige materialen die genoemd
waren in de aanvraag voor de vergunning
(wegenzout en bulkgoederen waaronder

constructiematerialen) niet mogen worden
behandeld.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
VOGELENZANG/EVZ

‘Vogelenzang’’ (2009) op waarvoor wij enige
kennis inbrachten van het terrein en zijn bijzondere flora en fauna naast de inventarisatie en advisering door Bureau Van den Bijtel
Ecologisch Onderzoek.

Al een aantal jaren hebben we als WMR speciale aandacht voor Vogelenzang en de
daar gelegen EVZ, met name sinds het ontstaan van plannen om er een woonwijk in te
richten na het sluiten van de kalkzandsteenfabriek. Er zijn hier hoge natuurwaarden in het
geding vanwege de ligging tegen de West
Grebbeberg en het fietspad onder langs en
de aangetroffen bijzondere flora en fauna. In
principe zijn er 2 ecologische verbindingen bij
Rhenen tussen Veluwe en Heuvelrug namelijk
langs de noordzijde van de Laarsenberg/
Bergweg en langs Vogelenzang richting
Palmerswaard.
Beide EVZ’s zijn op onderdelen vrij moeizaam
met voldoende breedte te realiseren en dat
geldt zeker voor de zuidelijke route langs
Vogelenzang als daar een nieuwe woonwijk
verrijst. Gelukkig zijn er (nog…..) Nederlandse
en Europese natuurbeschermingswetten zoals
de Natuurbeschermingswet 1998, Flora en
Fauna Wet, EHS en EVZ, Habitat- en
Vogelrichtlijn en Natura 2000 die slordig
omgaan met biodiversiteit en landschappen
reeds in de proceduregang verhinderen.
De onderhavige plannenmakers, geldverschaffers en bouwers zoals gemeente Rhenen
en Rabobank en vervolgens Bouwfonds, Van
Wijnen en Fortress zijn daarom verplicht al
tevoren een serieus inrichtings- en beheerplan
maken voor de EVZ. Dit is in opdracht van de
Provincie Utrecht uitgevoerd door het adviesbureau
De
Groene
Ruimte
uit
Wageningen. Hierbij werd een scala aan betrokken personen en instanties gevraagd mee
te denken waaronder ook de WMR. Han
Runhaar en Dirk Prins deden mee in dit overleg waarbij er ook een excursie in het veld
was. Dit leverde een vrij uitgebreid ‘Inrichtings- en beheerplan Ecologische zone

Nu er niet voor december een uitspraak zal
komen in de beroepszaak, zal de milieuvergunning ook vertraging oplopen. Overigens
zijn wij voornemens in beroep te gaan tegen
de nog vast te stellen milieuvergunning.
Jules Scholten

Recreëren in Vogelenzang, 1990, foto Dirk Prins

Idem was er voor de inrichting van de woonwijk zo’n adviesgroep en daarin zat Sander
van
Opstal.
Men
reisde
zelfs
naar
Kopenhagen om te kijken wat je aan moderne stadsplanning met milieueisen en woningtypen kunt doen.
In het vervolgtraject hebben we echter nog
zoveel voorbehoud op de beide voorontwerpen dat we opnieuw een zienswijze indienden. Onze kritiek betreft bijvoorbeeld de
ontsluiting en verkeersveiligheid in en bij de
nieuwe wijk. De ontsluiting is alleen via de
Zwarteweg (met als uitwijk de Cuneralaan)
en dat geeft volgens ons bij de te verwachten congesties onveiligheid en minder bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Onze
bezwaren werden in zoverre gegrond verklaard dat een voorschrift werd toegevoegd
namelijk dat de hoogte van het poortgebouw (waar alle verkeer in en uit de wijk
door zal gaan) minimaal 4,5m moet zijn; dit in
9

afstemming met de lokale brandweer. Voorts
stelden we de geluidshinder aan de orde die
volgens ons richting woonwijk ten westen van
de N233 zal optreden. De reactie van de
gemeente is dat volgens een berekeningsmodel dit niet of nauwelijks het geval zal zijn.

den zodanig dat de vleermuizen gelegenheid krijgen onderdak elders te vinden, en 2.
Cunera tapijtfabriek wordt gevraagd vleermuiskasten op te hangen. Ook bij de nieuwe
woningen wordt dit aan de orde gesteld.
Ter bescherming van Ringslangen en
Rugstreeppadden moeten tijdens de bouw
tijdelijk schermen worden geplaatst en
aanwezige exemplaren gevangen en naar
elders worden overgebracht. Ter bescherming zullen aan de noord- en oostzijde van
de plas moerassige ruigten en rustige
zonplekken worden gecreëerd. Het wandelen rond de plas zal verhinderd worden
door stekelige struiken en toezicht door de
politie. Ook denkt men nabij de plas een
steile
wand
aan
te
brengen
voor
Oeverzwaluw en IJsvogel maar we vragen
ons af hoe vandaalbestendig zo iets is.

Beeld van waterplas in Vogelenzang, foto Dirk Prins

Vervolgens is de geringe ambitie van de
duurzaamheidaspecten (zonne-energie en
aardwarmte) van de woningen ons een
doorn in het oog. Deze wordt echter voldoende hoog geacht en zou zelfs iets hoger
zijn dan de landelijke norm ten aanzien van
met name de woningisolatie. Bovendien
wordt voor de opvang en afvoer van
regenwater in de wijk een speciaal stukje
groen ingericht. In de vierde en niet de
minste plaats noemen we de vele te
verwachten negatieve uitstralingseffecten
van de woonwijk op zowel de ecologische
kwaliteit van de waterplas als de steilrand en
de EVZ. Dit is het tweede punt waarop de
gemeente de WMR enigszins in het gelijk
moest stellen. Toegezegd werd dat wegens
de aanwezigheid van met name enkele via
de Flora en Fauna Wet beschermde soorten
de aangekondigde mitigerende (=compenserende) maatregelen concreter gestalte
moeten krijgen via een “activiteitenplan”. Dit
neemt echter nog steeds onze bezorgdheid
niet weg. De bij de bebouwingsplannen in
Vogelenzang in het geding zijnde bijzondere
fauna betreffen met name Vleermuizen,
Ringslang en Rugstreeppad. ’s Zomers fourageren er rond de plas maar liefst 6
vleermuissoorten en de Dwergvleermuis
vertoeft in de gevel van de woning van de
hengelclubvereniging die ten behoeve van
de realisering van de EVZ zal worden afgebroken.
Mitigatie moet gebeuren door 1. De afbraak
van genoemd huis moet in fasen plaatsvin-

Plattegrond bouwplannen Vogelenzang en EVZ
gepresenteerd in het gemeentehuis Rhenen april
2011

Wat betreft de te verwachten negatieve
invloeden op de kwaliteit van het nu zo
bijzonder heldere water van de vele meters
diepe ontgrondingplas, de beboste hellingen
van de Grebbeberg en andere delen van de
EVZ zijn we niet bepaald optimistisch. Vissen,
zwemmen en varen zal verboden worden. De
vraag is of er voldoende toezicht zal zijn. En
wat zijn de verdere effecten op de natuur
van wandelaars, spelende kinderen, het
uitlaten van honden, crossfietsers, het bijna
onvermijdelijke voeren van eenden en vissen
(dus ratten….), vernielen van planten en
struiken, deponeren van tuinafval, enz. ...?!
Ook over de vele bijzondere planten die we
hier al sinds jaren aantreffen met name aan
weerszijden van het fietspad maken we ons
zorgen want blijven die behouden bij de
10

herinrichting van het gebied en wie gaat
straks het beheer doen? Er is sprake van een
imposant rijtje zeldzame en Rode Lijst soorten
zoals Borstelkrans, Kleine steentijm, Pijpbloem,
Stinkende ballote, Hopwarkruid, Tripmadam,
Ronde ooievaarsbek, enz. In het ontwerp
wordt als onderdeel van de mitigerende
maatregelen ‘het ontwikkelen van bloemrijke
stroomdalvegetaties’ genoemd maar dit
klinkt nog al gratuit.
WMR kan hopelijk bijdragen door voorlichting
in deze nieuwe wijk, als de realisatie daar is.
Dirk Prins

Borstelkrans, een zeldzame Rode Lijst plantensoort
die
op
de
steilrand
noordzijde
fietspad
Vogelenzang nu veel groeit. Foto Dirk Prins

RUIMTE VOOR DE RIVIER PROJECTEN
MIDDELWAARD EN TOLLEWAARD

met de aannemer die de maatregelen
verder gaat vormgeven en uitvoeren. De
opdracht is gegund aan Boskalis, die nauw
samenwerkt met ingenieursbureau Grontmij.
Het is aan Boskalis en Grontmij om de
voorkeursvarianten uit te werken tot een
inrichtingsplan, te vertalen naar een ontwerp
bestemmingsplan
en
de
maatregelen
uiteindelijk uit te voeren. Bovendien zijn zij
vanaf die datum verantwoordelijk voor een
groot deel van de communicatie met de
omgeving.

Na bijna een jaar van stilte organiseerde de
programmadirectie Ruimte voor de rivier van
Rijkswaterstaat (RWS) op 15 juni een
bijeenkomst in Opheusden over de beide
projecten om alle betrokkenen te informeren
over de stand van zaken.
Tijdens deze avond spraken velen hun
ongenoegen uit over de voorkeursvarianten
en de slechte communicatie. ‘We hebben
wijzigingen in het plan voorgesteld, maar
geen terugkoppeling gehad over wat er met
onze suggesties gedaan is.’ Ook kwamen er
kritische vragen over de verhoging van de
zomerdijk in de Tollewaard. Bewoners aan de
overkant van de rivier vrezen last te gaan
krijgen van het verkeer dat hier gebruik van
gaat maken. Daarnaast gaf een aantal
bewoners aan niets te zien in de ooibossen
die gepland staan. De reden voor de
langdurige stilte over beide projecten was
tweeledig:
 Er was groen licht nodig uit Den Haag
voor verdere uitwerking. De staatssecretaris Infrastructuur en Milieu heeft de
voorkeursvarianten voor Middelwaard en
de Tollewaard inmiddels vastgesteld.
 Rijkswaterstaat is druk geweest met de
aanbesteding.
Met het vaststellen van de voorkeursvarianten voor de Ruimte voor de Riviermaatregelen Middelwaard en De Tollewaard
is het project in een nieuwe fase beland. Op
17 mei 2011 heeft RWS het contract getekend

Er was kritiek op de overdracht van
verantwoordelijkheid door RWS aan Boskalis
en Grontmij. Het blijft een vreemde zaak om
de regie over de verdere planvorming en
communicatie uit handen te geven aan de
adviesbureaus. De WMR vroeg waarom er
geen overleg en afstemming is tussen RWS en
de gemeente Buren over de relatie tussen het
RWS project in de Middelwaard en de
geplande industriële ontwikkelingen van drie
bedrijven in de Middelwaard West. Immers,
de voorgestelde industriële ontwikkelingen
hebben een directe impact op de
natuurkwaliteit van de Middelwaard dat
behoort tot Vogelrichtlijngebied en dat ook is
voorgedragen als Natura 2000 gebied. Het
antwoord van RWS was onbevredigend; RWS
en Buren zijn van mening dat beide
overheden hun eigen verantwoordelijkheid
hebben voor resp. de uiterwaardverlaging en
de bedrijfsontwikkelingen. De wethouder RO
van Buren die ook aanwezig was, gaf geen
reactie.
Inmiddels is de omgevingswerkgroep waarin
de WMR ook is vertegenwoordigd weer
11

bijeen geweest op 11 oktober. De uitvoeringsvariant voor de Middelwaard wordt met
slechts enkele kleine aanpassingen uitgevoerd.

Tuijl en Den Boer en de bewoners aan de
overkant van de rivier is besloten om de brug
die de weg over de winterdijk moet
verbinden met de beide terpen waarop de
bedrijven liggen, aan te leggen naar de
westelijke terp (Den Boer) in plaats van naar
de oostelijke terp (Van Tuijl).
De weg over de zomerkade tussen de beide
terpen is echter nog steeds in beeld om de
oostelijke terp tijdens perioden met hoog
water te kunnen ontsluiten. Er komt een
nieuwe inventarisatie van de flora komend
voorjaar. Daarbij zal de WMR worden
betrokken. De besluitvorming over de beide
projecten moet worden vastgelegd in
herziening van het bestemmingsplan buitengebied van Buren en verder door middel van
vergunningen voor de ontgronding en de
Natuurbeschermingswet alsook ontheffing
van de Flora en Faunawet.

Tollewaard, maart 2010, foto Jules Scholten

Jules Scholten

Dat ligt anders voor de Tollewaard. Als
resultaat van overleg met de bedrijven Van

RUIMTE VOOR DE RIVIER ELST, PROJECT
MACHINISTENSCHOOL / STEENFABRIEK
Voortgangsverslag per 12 oktober 2011
Er was weer een werkbespreking met de
omgevingswerkgroep uit Elst. Nu met Robert
Jan Jonker van Boskalis, die namens de
aannemer sprak. Hij gaf uitvoerige uitleg over
de vorderingen. De voorkeursvariant van
Rijkswaterstaat, waaraan het ministerie
goedkeuring gaf in 2010, wordt momenteel
uitgewerkt tot het definitieve ontwerp. De
reacties van de leden van de omgevingswerkgroep (2 leden van KNNV, Oudheidkundige vereniging Rhenen/ Elst en de WMR)
werden besproken en opgenomen bij de
mogelijkheden tot aanpassing nog voor de
definitieve vaststelling van het totale plan.
Natura 2000
Veel aandacht ging uit naar het feit dat het
terrein in Natura 2000 gebied ligt. Nu is er de
kans voor de toekomst het letterlijk versteende en verwaarloosde bedrijventerrein
om te vormen tot nieuwe natuur. Vooral de
heren van de KNNV, waaronder WMR-lid Piet
van Klaveren, hadden veel voorwerk gedaan
“om alles eruit te halen wat erin zit”. Zij
kennen het terrein als hun broekzak!

De historische waarde van de schoorsteen en
het arbeidershuis op het terrein, hebben de
volle aandacht gekregen. Voor de pijp is
mogelijk een ‘geldschieter’ dus behoud lijkt
mogelijk en voor het huisje heeft HVOR bij
monde van Dick van Laar, Elstenaar en
inwonend in het plangebied, een pleidooi
gehouden om het niet met de grond gelijk te
maken en daar een zeecontainer neer te
zetten.
De meestromende nevengeul wordt vloeiend
ingebed in het gebied en er zal meer
hoog/laag, drassig en/of nat terrein worden
gecreëerd op verzoek van de KNNV. Het
gebied moet immers geschikt gemaakt
worden voor het verblijf van: Oeverzwaluw,
IJsvogel, Kwartelkoning en de Porseleinhoen.
Dat vraagt om taluten, hoog en laag
gebiedjes en natte poten water. Ook het
huidige riet moet blijven!
De populatie rugstreeppadden die er nu huist
kan ook blijven. Ook voor de 4 soorten
vleermuizen, wordt gezorgd. De sloop
gebeurt in fasen, zodat voor de vleermuis
verhuizing in het gebied mogelijk is.
Op 17 oktober is het werk op het steenfabriekterrein gestart. Eerst wordt astbest
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verwijderd, daarna wordt het terrein deels
afgegraven, deels verhoogd.

Daarna wordt gekeken wat te doen met de
aanlegsteiger, vernieuwen of verwijderen.

Steenfabriek Elst, foto Wil Schulte

Zorgen over overlast van jetski’s etc. en
mogelijk duur onderhoud van de steiger, kan
kunnen door verwijderen van de steiger
voorkomen worden. Het geld dat overblijft
kan dan op een naar ons idee betere manier
in het gebied goed van pas komen (bijv.
theehuis en speelplek). Het aanleggen van
de geplande toegangsweg voor bevoorrading en hulpdiensten is wellicht te omzeilen.
Bij de kleinschaligheid die hier wordt
vastgehouden is zo’n voorziening creatiever
op te lossen. Die nieuwe mogelijkheid wordt
opgenomen in de planning.

Bij de sloop wordt de aanlegsteiger nog
gebruikt voor aan-/afvoer.

Wil Schulte

NATUURBEHEER KWINTELOOIJEN

uit Kwintelooijen verdwenen en wordt er nu
drukbegrazing met schapen toegepast. Maar
grote grazers en schapen hebben elk een
eigen effect op de vegetatie en zouden
beide ingezet moeten worden.

Een opvallend beeld, op zaterdag 29 oktober
2011 in Kwintelooijen. In totaal 25 vrijwilligers
met zagen en grote snoeischaren op de
eerste heidehelling tegenover de klimwand.
Een picknick tafel, cake, koffie en thee. De
vrijwilligers wierpen zich met groot enthousiasme op de jonge berkenboompjes die de
laatste jaren waren opgeschoten en die de
heide overwoekerden. Veel bezoekers aan
Kwintelooijen stopten even voor een praatje
en wilden graag weten wat er aan de hand
was. Tja, wat is er aan de hand?
Kwintelooijen is en heel speciaal gebied.
Ontstaan
door
zandafgravingen,
is
Kwintelooijen nu een belangrijk recreatiegebied tussen Veenendaal en Rhenen.
Daarnaast is Kwintelooijen ook een uniek
gebied wat betreft de natuur en het
voorkomen van veel planten en dieren die
beschermd moeten worden. De WMR heeft
verschillende keren bijgedragen aan de
inventarisatie van flora en fauna. Het
bijzondere van Kwintelooijen is dat er, door
het open karakter, een uitgebreide pioniersvegetatie voorkomt. Het dichtgroeien zal een
groot effect hebben. De pioniersvegetatie zal
verdwijnen, maar ook de heide kan
verdrongen
worden
door
bijvoorbeeld
berken. Het beheer van Kwintelooijen is de
taak van het Recreatieschap Utrechtse
Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied. Het
Recreatieschap heeft helaas niet voldoende middelen ter beschikking om het gebied
intensief te beheren. Zo zijn de grote grazers

Grote grazers, foto José Dicker

Helaas ontbreken hiervoor de middelen. Het
gevolg is dat het gebied steeds verder
dichtgroeit met bomen en struiken. Omdat
natuurbeheer in de nabije toekomst mogelijk
getroffen zal worden door verdere bezuinigingen, heeft de WMR het initiatief
genomen om te helpen het beheer van
Kwintelooijen te versterken met menskracht.
De afgelopen maanden zijn er gesprekken
gevoerd met de voorzitter en secretaris van
het Recreatieschap, de beheerder van
Kwintelooijen, een vertegenwoordiger van
het Erfgoed Landschap Utrecht, en geestverwanten van IVN Veenendaal-Rhenen. Alle
gesprekpartners
delen
de
wens
om
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Kwintelooijen zo optimaal mogelijk te
beheren en willen hiervoor creatieve oplossingen bedenken.

Het plan van de WMR en IVN VeenendaalRhenen is om regelmatig in Kwintelooijen aan
de slag te gaan. We willen een kleine vaste
kern vormen die zich intensief met het beheer
gaat bezighouden en daarnaast een grote
groep die 3-4 keer per jaar een dag willen
werken. Bent u geïnteresseerd, geef dan uw
gegevens
door
aan
een
van
de
contactpersonen vrijwilligersgroep “Natuurbeheer Kwintelooijen”:
Ineke Kroes WMR, info@stichtingwmr.nl
Bert Budding IVN, bjbudding@ziggo.nl

Uitleg gebruik materiaal door Bert Budding, IVN,
foto Willy Hoorn-de Vries

Als eerste stap hebben de WMR en IVN
Veenendaal-Rhenen besloten een vrijwilligersgroep op te richten om regelmatig bij het
onderhoud te helpen. De vrijwilligersgroep
“Natuurwerkgroep Kwintelooijen” is ingeschreven bij het Erfgoed Landschap Utrecht,
onder andere in verband met verzekering.
Zaterdag 29 oktober gingen vrijwilligers aan
de slag. De heidehelling is voor een groot
deel vrijgemaakt van berkjes die er de laatste
jaren groeiden. Aan het eind van de middag
was de helling weer mooi open. Maar goed,
dit was pas de eerste middag en er valt nog
veel meer te doen. Daarom is afgesproken
dat de vrijwilligersgroep “Natuurbeheer
Kwintelooijen” weer aan de slag gaat, zie
voor data onze website, www.stichtingwmr.nl.

ZENDMAST ELST UT
Voor het voorgaande zie ook:
www.stichtingwmr.nl
Op 11 juli jl. meldde de bestuursrechter dat er
een beroep van Vodafone Libertel BV werd
ingediend TEGEN de intrekking (door
gemeente Rhenen) van de eerder verleende
vergunning voor het oprichten van een
zendmast aan Sportweg 9.
Na onze positieve indruk van de hoorzitting bij
de commissie Bezwaar en Beroep op 11 april
2011 en het uitgebreide kritische oordeel van
deze commissie, was de gang naar de
rechter door de tegenpartij voor ons onverwacht.

Marieke koffie+ Ineke coördinator, foto Wil Schulte

Pieter Windmeijer en Han Runhaar

Vodafone vecht nu op meerdere punten de
gemeentelijke weigering aan:
“het advies aan Rhenen door de commissie
Beroep en Bezwaar is niet voldoende
opgevolgd, ongemotiveerd en niet terdege
onderzocht”. Verder draait Vodafone alle
tegenargumenten om en redeneert zij alleen
naar zich toe. Zo hoopt de tegenpartij dat de
rechtbank het besluit van Rhenen van 4 juli jl.
zal vernietigen.
Wat bij veel bezwaarden heftig aankomt, is
dat
zowel
gemeente
als
tegenpartij
stelselmatig bezwaarden afwijst! Bij de
gemeente waren 5 bezwaarden al buiten
een straal van 200m van de Sportweg niet
ontvankelijk.
Door
Vodafone
wordt
nu
ook
de
ontvankelijkheid van WMR, Vereniging Dorps14

belangen Elst en 8 particulieren aangevochten!!!

UMTS zendmast

Deze gang van zaken om bezwaarmakers
buiten spel te zetten, is zeer bedroevend.

NATUURWIJS
Natuurwijs is een nieuw programma om het
biologieonderwijs meer naar buiten te
brengen. Het gaat bij Natuurwijs vooral om
natuurbeleving en natuureducatie. Het is
opgezet door het Natuurcollege, Staatsbosbeheer, en de Universiteit Utrecht.

Het gaat om de oprichting van een mast van
liefst 37,5m hoog. De 200m cirkel is niet van
toepassing vinden wij; maar zeker niet het
wegpoetsen van belangenverenigingen en
aanwonenden van Franseweg, Sportweg en
Engweg. Zo maak je het aantal bezwaren
minimaal: bingo voor Vodafone! Daarbij komt
dat de proceskosten bij de volgende stap
naar de Raad van Staten voor een
rechtspersoon liefst € 600,- gaan bedragen en
voor particulieren € 300,- a € 400,-. Er ‘waren’
29 bezwaarden: we zullen ons moeten
verenigen en als particulier gaan aanvechten!
Willy Hoorn-de Vries en Wil Schulte

werken. De activiteiten zijn gericht op “hoofd,
hart en handen”. De leerlingen doen
persoonlijke natuurervaringen op en leren
vaardigheden op het gebied van spelen in
en zorgen voor de natuur.
In mei heb ik twee dagen een training als
natuurwijzer gevolgd, en sindsdien ben ik
groene professional zoals Natuurwijs bedoelt.
Na de zomer heb ik afspraken gemaakt met
de
Cuneraschool
om
het
Natuurwijs
programma te mogen uitvoeren. Binnenkort
gaan we met twee groepen van start op
twee mooie natuurrijke locaties vlakbij
Rhenen. Zie www.natuurwijs.nl voor aanvullende informatie.

Het doel van natuurwijs is om leerlingen zelf
kennis te laten maken met de natuur, zonder
een boek, in de natuur zelf en om ze de
relatie tussen mens en natuur te laten
beleven. Uiteindelijk hoopt Natuurwijs te
bereiken
dat
kinderen
zich
meer
verantwoordelijk gaan voelen voor de natuur
als ze de verbinding met de natuur beter
hebben kunnen leggen/voelen.
Het programma: een schoolklas gaat door
het jaar heen drie keer een hele schooldag
naar buiten onder de begeleiding van
natuurwijzers “groene professionals”. Voorafgaand aan een buitendag is er een voorbereidende les op school en na de dag een
verwerkende les. De buitendag bestaat uit
afwisselende activiteiten, waarbij de leerlingen zelf de natuur ontdekken, spelen,

Foto website Natuurwijzer.nl

Ineke Kroes
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COMITÉ MIDDELWAARD WEST
Het Comité Middelwaard West is opgericht
door verontruste burgers en organisaties om
de geplande uitbreiding, legalisering en
nieuwe bedrijvigheid in de Middelwaard West
pal tegenover het centrum van Rhenen, te
voorkomen. Massieve bebouwing en installaties gaan het mooie uitzicht van de stad
Rhenen op de Rijn en de overzijde bederven.
Naast de al bestaande stankhinder, krijgt
Rhenen te maken met een toename van
lawaai en met meer en meer stof- en lichthinder. De slogan van het Comité is “genoeg
is genoeg; wij willen niet steeds meer en
grotere
bedrijvigheid
recht
tegenover
Rhenen”.
De oprichting van het Comité gebeurde
nadat op 31 mei de gemeenteraad van
Rhenen
een
raadsbrede
motie
had
aangenomen waarbij het College van
Burgemeester en Wethouders verzocht wordt
om alle mogelijke middelen in te zetten om
een dergelijke horizonvervuiling te voorkomen. Wethouder van den Berg had in die
vergadering toegezegd zich krachtig in te
zetten om het plan van Rijnvallei te
voorkomen. In feite vormen de activiteiten
van het Comité een steun in de rug van de
wethouder van Rhenen om zijn inzet extra
kracht bij te zetten. Het gaat om drie
bedrijven pal tegenover de stad Rhenen:




is in een ver gevorderd stadium. Het
bestemmingsplan is momenteel onder de
rechter. Het bedrijf heeft een nieuwe
milieuvergunning nodig (zie elders in deze
Nieuwsbrief).
Het bedrijf Middelwaard bv is een houtversnipperingsbedrijf dat illegaal gevestigd is. Na
jaren gedogen is de gemeente Buren van
plan dit bedrijf planologisch in te passen, dus
te legaliseren. Het bedrijf wil gebruik maken
van de loswal die DvdK wil aanleggen.
Het Comité wordt gesteund door een breed
scala
van
organisaties
en
bedrijven
waaronder WMR, Milieuwerkgroep Buren,
winkeliersvereniging
Rhenen
Shopping,
Stichting Het Cuneragilde, Stichting Beiaard
Cuneratoren,
Rhenense
Woningstichting,
Historische
Vereniging
Oudheidkamer
Rhenen, Wijkcomité Rhenen, Stichting Houd
Rhenen Laag, Vereniging Groei en Bloei
(afdeling Veenendaal en omgeving) en de
Erfgoedvereniging Bond Heemschut (Provinciale Commissie Gelderland).
Er werden ca. 1200 steunbetuigingen aangeboden aan wethouder Van den Berg van
Rhenen en aan de Raden van Rhenen en
Buren.

Rijnvallei Diervoederfabriek Lienden;
Dekker van de Kamp (DvdK) – K3
Industrie-zand bv;
het
houtversnipperingsbedrijf
Middelwaard bv.

Het bedrijf Rijnvallei wil de huidige activiteiten
uitbreiden door het neerzetten van een
massaal op- en overslag gebouw tot 60m
hoog voor de jaarlijkse doorvoer van 300.000
ton aan veevoedergrondstoffen. De beoogde aanvoer is over water. De afvoer moet via
de weg. De geplande uitbreiding is nog niet
aangevraagd bij de gemeente Buren.
Het bedrijf DvdK – K3 Industriezand bv wil een
nieuwe bedrijfsvestiging realiseren voor de
op- en overslag van zand, grind en klei met
aanvoer over water en afvoer over het water
en de weg. De geplande inrichting omvat
een drijvende klasseerinstallatie, loswal met
kraan, transportbanden, zeefinstallatie, zes
bulkopslagvakken, kantoorgebouw, brandstoftank en weegbrug. De besluitvorming
over de komst van het op- en overslagbedrijf

Onthulling bord doemscenario overkant door
voorzitter Comité, foto Jules Scholten

In de huidige toestand veroorzaakt Rijnvallei
regelmatig stankhinder die ontstaat tijdens
het
productieproces
van
veevoeders.
Melding hiervan kan het beste worden
gedaan
rechtstreeks
aan
de
milieumedewerker van Rijnvallei, de heer Martin
van de Vendel, telefonisch 0317-499599 of
per e-mail naar mgvdvendel@rijnvallei.nl. Het
heeft geen zin klachten te zenden naar de
gemeente Buren of de provincie Gelderland
want beide instanties doen er niets mee. De
vele ingezamelde steunbetuigingen hebben
duidelijk gemaakt dat veel organisaties en
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inwoners van Rhenen en omgeving de
ontwikkelingen in de Middelwaard West
krachtig afwijzen. Zo nodig zal het Comité
ook juridische procedures beginnen als die
nodig mochten zijn.

KORTE BERICHTEN
ANBI
In augustus ontving de WMR het bericht van
de belastingdienst dat zij officieel per
1 januari dit jaar de status heeft van
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat nu officieel voor de
donateurs hun donatie aftrekbaar is voor de
belastingen.
Griffierechten
Onlangs maakte de WMR € 600,- over als
griffierecht voor een beroep en voorlopige
voorziening bij de Raad van State. Eind 2010
waren we aan een andere zaak hetzelfde
bedrag kwijt. Als de plannen van minister
Opstelten doorgaan worden deze bedragen
nog aanzienlijk hoger. Dit lijkt op een bewuste
actie van de overheid kritische groepen en
individuen te ontmoedigen in beroep te
gaan.
Alie de Boer
Thijmse Berg, herontwikkeling bestaande
situatie
De WMR heeft een zienswijze ingediend per
brief van 24 augustus 2011 over het ontwerp
bestemmingsplan voor de herontwikkeling
van het bestaande terrein van de Camping
Thijmse Berg. De herontwikkeling komt er op
neer dat een aantal stacaravans vervangen
zal worden door vakantiewoningen met een
inhoudsmaat van 300m3 en de bouw van
zogenoemde chalets met een oppervlakte
van 70m2 op het huidige terrein voor mobiel
kamperen. De herontwikkeling stelt het bedrijf
in staat te komen tot een goede en winstgevende bedrijfsvoering.
In onze zienswijze staat dat wij van mening zijn
dat de herontwikkeling van het bestaande
terrein geen nadelige gevolgen zal hebben
voor de EHS waarin de Thijmse Berg gelegen
is. Deze conclusie gaat niet op voor het plan
dat het Recreatiepark nog steeds heeft voor
een uitbreiding met 2,35ha in de EHS. Die
uitbreiding zal wel negatieve gevolgen heb-

comitemiddelwaardwest@gmail.com
www.comitemiddelwaardwest.wordpress.com

Jules Scholten

ben voor de EHS die ter plaatse maar 1km
breed is.
Dat is ook bevestigd in het ecologisch
onderzoek dat het Adviesbureau van den
Bijtel over het gebied heeft uitgebracht in
oktober 2009, alsook in het advies van de
Adviescommissie Recreatie en Toerisme van
de provincie Utrecht van mei 2010 over de
plannen van het Recreatiepark. De WMR blijft
dan ook gekant tegen dit uitbreidingsplan.
Jules Scholten en Sander van Opstal
Maïsakker in de uiterwaard bij Rhenen tussen
de Cuneralaan en de zomerkade
De erfpacht voor dit deel van de uiterwaard
is dit voorjaar overgegaan in handen van
een andere pachter die aankondigde het
bestaande grasland om te zetten in een
maïsakker voor de productie van veevoer
voor eigen gebruik. De bewoners in de
omgeving waren niet te spreken over dit
voornemen. De gemeente liet weten geen
belemmering te zien en de boer geen
beperking te kunnen opleggen. Er was
namelijk niets geregeld over het gebruik van
het perceel in de pachtovereenkomst.
Omwonenden dienden een verzoek om
handhaving in bij het College van
Gedeputeerde Staten van Utrecht op grond
van de Natuurbeschermingswet (Nbw). Het
gebied is namelijk Vogelrichtlijngebied en is
ook voorgedragen als Natura 2000 gebied. In
het verzoek werd aangegeven dat de
gemeente Rhenen in strijd zou handelen met
de Natuurbeschermingswet en ook met haar
eigen intentie vastgelegd in het Inrichtingsplan voor de uiterwaarden bij de stad
Rhenen van 2009 dat stelt dat het perceel
behoort tot “open uiterwaarden landschap
met agrarisch natuurbeheer”. De maïsakker
werd ondanks alle protesten en bezwaren
aangelegd begin mei. Het verzoek om handhaving werd door GS afgewezen per brief
van 15 juni.
GS was van oordeel dat de omvorming van
grasland naar maïsland op de betreffende
locatie niet vergunningplichtig is op grond
van de Nbw en dat de omzetting geen
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directe gevolgen heeft voor de beschermde
vogelsoorten in het gebied.
Ondanks deze afwijzing maakte het verzoek
om handhaving en de e-mailactie waarbij
veel inwoners bezwaren zonden naar de
gemeenteraad en B&W, het een ander los in
de politiek.

Het College had het advies niet kunnen
gebruiken omdat het te laat in de
besluitvormingsprocedure was uitgebracht
om nog invloed te kunnen hebben.
Tijdens overleg tussen de commissie en het
College in augustus gaf het College aan
geen adviesaanvragen te verwachten
omdat vanwege de bezuinigingen alleen
bestaand beleid wordt uitgevoerd. Daarop
besloten alle 10 commissieleden collectief
hun ontslag in te dienen. Dat gebeurde per
brief van 9 september waarop het College
reageerde het besluit van de leden te
betreuren maar te respecteren.
Jules Scholten

Toch Woonbestemmingen voor Stokweg en
omgeving
Uiterwaard grasland voor omzetting
maïsakker, april 2011, foto Jules Scholten

naar

Het deed het bestuur van Rhenen besluiten
bij de pachtovereenkomst die volgend jaar
wordt afgesloten de bepaling op te nemen
dat de uiterwaard tussen de Veerwei en de
Rijnbrug alleen gebruikt mag worden als
agrarisch grasland en niet meer als agrarisch
bouwland. Het besluit van de gemeente
bewijst dat protest soms succes kan hebben.
Jules Scholten

“Mag het niet “rechts”om, dan maar
(s)linksom”. De Raad van State, het hoogste
bestuursorgaan in het land, wees op
12 augustus 2009 de woonbestemmingen
voor 4 percelen -Stokweg 6, 15a en b, 19- onherroepelijk af.
De gemeente had in 2007 via een Partiële
herziening van het Buitengebied 1997 voor de
Stokweg en omgeving een apart bestemmingsplan vastgesteld met hierin uitbreiding
van Woonbestemmingen. Het is een gebied,
dat vanuit financieel-economisch gezichtspunt aantrekkelijk is voor projectontwikkelaars, makelaars en grondeigenaren.

Adviescommissie NMD
De adviescommissie Natuur, Milieu en
Duurzaamheid was aangesteld in 2007 door
het vorige College van B&W. In die collegeperiode heeft de commissie in totaal 9
adviezen uitgebracht. Sommige van deze
adviezen hadden een duidelijke doorwerking
in het beleid en besluitvorming van de
gemeente.
Toen in 2010 het nieuwe College aantrad, liet
zij de leden van de commissie weten het op
prijs te stellen als de commissie haar
advieswerk zou willen voortzetten. Sindsdien
werd echter geen enkele adviesaanvraag
ontvangen. In februari 2011 bracht de commissie een ongevraagd advies uit over het
ontwerp bestemmingsplan buitengebied en
het bijbehorende PlanMER. B&W reageerde
daarop pas na lang aandringen in augustus.

Plankaart 2009 met in het blokraster de
onherroepelijk niet goedgekeurde woonbestemmingen.

De provincie wees op 12 augustus 2008 een
aantal woonbestemmingen met reden af:
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a. De aantasting en dreigende verstening
van een kwetsbaar en waardevol landschap;
b. Het waren illegale bouwwerkjes (oude
schuren, bijgebouwen), die illegaal bewoond werden;
c. De bouwwerkjes werden bestemd als
opstallen zonder woonbestemming.
d. Een uitsterfconstructie voor de bewoners
van deze opstallen via een persoonsgebonden overeenkomst.
Na beroep door de eigenaren, werd deze
mening eind 2009 onherroepelijk bevestigd
door de Raad van State. De gemeente had
de bewoning van de opstallen jarenlang
gedoogd en had dus een probleem met de
eigenaren. Een strategie om de uitspraak van
de Raad van State te omzeilen werd
bedacht.
Een paar maanden na de uitspraak dienden
de eigenaren van de opstallen aan de
Stokweg 6 en 15b een bouwaanvraag in voor
gedeeltelijke vergroting van hun “vrijstaande
woning” (“whats’ in a name?”). De gemeente honoreerde hun verzoek op basis van het
Overgangsrecht. De opstallen zonder woonbestemming mochten met 15% vergroot
worden, waarvan 50% vernieuwbouw. Het
vervolg laat zich raden. In het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 kregen
alle Opstallen toch Woonbestemmingen Wr
(kleine woning tot 250m3 resp. Recreatiewoning tot 250m3).
Bij de bezwaarprocedure tegen het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is op advies
van de WMR een artikel opgenomen dat de
bestemming Recreatiewoning Wr alleen
bestemd is voor tijdelijke bewoning. Echter, bij
niet-handhaving en dus gedogen van
permanente bewoning, zullen ongetwijfeld
op de langere termijn de bestemmingen
Recreatiewoning via het Overgangsrecht
worden omgezet in een Woonbestemming W
(tot 600m3). Kortom, een jaar na de
onherroepelijke uitspraak door de Raad van
State om “verstening van een landschappelijk waardevol gebied te voorkomen”, werd deze uitspraak al door een
(s)linksomme strategie van het College omzeild.
Het zal nu een kwestie van tijd zijn dat een
waardevol, kwetsbaar stukje landelijk gebied,
onomkeerbaar versteend gaat worden tot
een woonwijk met witte villa’s en stadstuinen.
Hoe frustrerend is het om door de Raad van
State gemotiveerd in het gelijk gesteld te

worden, maar dat in de praktijk deze
gerechtelijke uitspraak niet gerespecteerd
cq. omzeild wordt door het gemeentebestuur
van Rhenen.
Willy Hoorn-de Vries
Natuureducatie ontwikkelingen, de BSO
(buitenschoolse opvang) en de bijenwolf
Sinds afgelopen voorjaar ben ik vanuit de
WMR, lid geworden van de scholenwerkgroep van het IVN Rhenen/Veenendaal.
We hebben daarmee een goede samenwerking opgezet met IVN, de Gemeente en
de scholen. Het IVN heeft een mooi programma voor natuureducatie en we zijn blij
met de samenwerking.
Bij deze scholenwerkgroep kwam de vraag
om bij de BSO te vertellen over insecten.
Aanleiding was de ontdekking van een
bijenwolf op de BSO. Toen die minder
gevaarlijk bleek dan gedacht, wilden ze
graag dat een insectenkenner wat meer zou
vertellen over de bijenwolf en andere
insecten. Dat leek me echt leuk om te doen.
Na een voorgesprek met de leiding,
gewapend met een paar paraplu’s, een
boekje met zoekkaarten, insectengidsen en
insectenloepjes die al op de BSO aanwezig
waren, gingen we op een mooie vakantiemorgen aan de slag.

Bijenwolf, foto Ineke Kroes

Eerst heb ik de kinderen verteld over de
bijenwolf, dat die niet prikt, maar bijen vangt.
En dat het een graafwesp is, die in zanderige
grond zijn nestje maakt. Er waren nog een
paar nestjes te vinden op het speelveld van
de BSO. Die hebben we uitgebreid bewonderd. De bijenwolf lijkt op een gewone wesp
en dus was het fijn om de kinderen het
verschil te kunnen laten zien. Daarna gingen
de kinderen zelf op zoek naar vliegende
insecten. Door de paraplu op de kop onder
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een struik te leggen en dan aan de struik te
schudden viel er van alles uit. De kinderen
hadden eerst wel een beetje schrik vooral
van de spinnen, maar al snel hadden ze de
smaak van de zoekkaarten te pakken.

Er werd de hele ochtend gedetermineerd en
alles wat gevangen werd, werd ook weer
losgelaten. Het was zo leuk dat ik de bijenwolfochtend nog een keer herhaald heb
voor een paar andere groepen van de BSO.
Ineke Kroes

Veel werk achter de schermen: in het veld, aan de computer, op de website, allemaal verzorgd door
Willy Hoorn-de Vries, foto Wil Schulte
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