
Informatiebijeenkomst inwoners

23 maart 2022

Planontwikkeling Molenblok Varik
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• Sietske Klein – De Jong (wethouder)

• Dave Alberts (projectleiding)

• Niek Huijberts (realisatie)

• Piet Kalsbeek (stedenbouw)

Even voorstellen
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Doel: Informeren over planontwikkeling en gelegenheid tot stellen van vragen 
en delen van meningen.

Programma:

• 19.30 – 19.35: welkomstwoord wethouder

• 19.35 – 20.15: presentatie van de plannen
• Verloop ontwikkeling Molenblok van start tot nu

• Het plan zoals het er nu uit komt te zien

• Vervolgproces

• 20.15 – 21.00: beantwoording vragen en geven reactie
• Bij gesprekstafels in de sportzaal

• Hele specifieke vragen via dave.alberts@westbetuwe.nl

Doel en Programma

mailto:dave.alberts@westbetuwe.nl
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Verloop ontwikkeling Molenblok
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• Aankoop glastuinbouwbedrijf en agrarisch bedrijf in 2002

• Sanering schuren Kerkstraat en glastuinbouw

• In 2005 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
met VABO voor de bouw van 55 woningen

• In 2014 is het bestemmingsplan vastgesteld met directe 
bestemming en wijzigingsbevoegdheid 

• 31 woningen gebouwd door VABO en ontsluitingsweg 
aangelegd (ook voor vervolg ontwikkeling)

• 2017 stopt dijkversterking verdere ontwikkeling

Geschiedenis Molenblok

2004
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2014-2017

Dijkzone
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2014-2017
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• In 2017 is duidelijk dat de woningbouwplannen in de dijkzone gewijzigd moeten 
worden door de komende dijkversterking die het Waterschap Rivierenland wil gaan 
uitvoeren.

• In 2018 hebben de gemeente en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten, waarbij zij gezamenlijk tot gebiedsontwikkeling willen komen, waarin 
woningbouwplannen en dijkversterking optimaal op elkaar afgestemd worden.

Samenwerking waterschap
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SOK gemeente - waterschap

Woningbouw op flink verhoogde berm boven profiel van 
vrije ruimte (PVVR)
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• In 2019 en 2020 heeft de uitwerking van de dijkversterking plaatsgevonden.

• Medio 2020 is het dijkprofiel bekend en daarmee ook de gevolgen voor woningbouw in 
de dijkzone.

• De woningbouw is uitgewerkt in een schetsverkaveling en een ophogingsprofiel. 

• Gevolgen besproken en op gevolgen beoordeeld.

Samenwerking waterschap



Nadere uitwerking profiel en verkaveling dijkzone



Impressie entree Buitenhof - bestaand



Impressie entree Buitenhof - nieuw
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• Gevolgen besproken en op gevolgen beoordeeld.

• Conclusies:

• Wens om ophoging te verminderen.

• Grondverwerving Veerhuis onhaalbaar.

• Hoge kosten.

• Financiering (subsidiering) vanuit waterschap onzeker. 

• Start bouw pas na gereed komen dijkversterking >2025

• Hernieuwde studie leverde beter alternatief op in vorm van constructie in dijk.

• Op basis hiervan in 2021 nieuwe afspraken gemaakt met waterschap. 

Aanpassing plannen
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Vervolg in 2021:

• Onderdelen dijkversterking vastgelegd in Projectplan Waterwet en Bestemmingsplan 
dijkversterking (beide inmiddels vastgesteld).

• Gemeente heeft stedenbouwkundig plan aangepast op basis van nieuwe situatie.

• Gemeente gaat verder met de originele plannen van 2014-2017.

• Minder ruimtegebruik en volledig ontwikkelen op eigen gronden.

• Behoud aangezicht en bestaand groen Veerhuis; geen compensatie bij entree Buitenhof nodig.

• Minder ophoging, minder impact op omgeving.

• En heeft binnen de strakke financiële kaders:

• Het woonprogramma bijgesteld.

• Een locatie voor spelen aangewezen.

• Extra parkeren toegevoegd om tekort aan parkeren vanuit eerste fase aan te pakken.

Aanpassing plannen
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Het plan zoals het er nu uit komt te zien
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Stedenbouwkundig plan
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Stedenbouwkundig plan
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Stedenbouwkundig plan



21

Stedenbouwkundig plan



Woningbouw in dijkzone op drie niveaus:

1. Rijwoningen bij entree (10m nok, 6m goot)
• Hoogteverschil vloerpeil woningen met overzijde ca. 40 cm

2. Senioren woningen in midden (10m nok, 6m goot)
• Hoogteverschil vloerpeil woningen met overzijde ca. 25 cm

3. 2^1-kap en vrijstaand aan eind (10m nok, 6m goot)
• Hoogteverschil vloerpeil woningen met overzijde ca. 5 cm

1

2

3

Hoogtes

3



Woningbouw in dijkzone op drie niveaus:

4. 2^1-kap en vrijstaand (10m nok, 6m goot)
• Hoogteverschil vloerpeil woningen met achterzijde ca. -10 cm

5. Vrijstaande woningen (9m nok, 4m goot)
• Ophoging ca. 40 cm t.o.v. huidig maaiveld 

6. Beleefbaar maken oude gracht Huis Varik
• Ophoging wallen ca. 1 m t.o.v. huidig maaiveld

4

6

5

Hoogtes
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Beeldkwaliteitsplan
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Beeldkwaliteitsplan
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Woningbouwprogramma

• Aantal woningen en de bouwvelden 
staan vast.

• 25 woningen (56 woningen samen 
met de bestaande 31)

• Reeds gebouwde woningen in 
goedkope en middel dure segment

• Nog te bouwen woningen in 
originele plan dure segment
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Beoogd programma uitbreiding

• Plan aangepast zodat er ook middel 
dure woningen komen

• 9 koop <€ 400.000
• 5 van de 9: <NHG(2022 = € 355.000) met 

optie op gemeentelijke starterslening

• minimaal 4 van de 9: seniorenwoningen 
(1 laag met kap, nultreden, badkamer en 
slaapkamer op begane grond)

• 16 koop > €400.000
• 4 tussen de € 400.000 en € 450.000
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Parkeren

• Gemeente hanteert nieuwe normen t.o.v. eerste ontwikkeling (deelgebied 1)

• Het stedenbouwkundig plan voldoet ruimschoots aan deze normen

• Omdat wij regelmatig reactie ontvangen hebben over het te kort aan 
parkeerplaatsen deelgebied 1, hebben wij getracht extra plaatsen te creëren

• Waar je volgens nieuwe normen 28 plaatsen extra zou moeten hebben, zijn 
er in het plan nu 21 toegevoegd

• Deze toevoeging is echter een keuze die ook ten koste gaat van groen

• Wij vernemen graag uw voorkeur
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Parkeren

Plan zoals in geldend BP opgenomen
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Speelgelegenheid

• Kleinschalige plek van ca. 100 m² 
gericht op 0-6 jaar

• Beleid spelen: initiatief, organisatie en 
beheer moet vanuit inwoners komen 

• Financiering in de vorm van subsidie

• Besproken met speeltuinvereniging

• Focus ligt nu bij vernieuwing speelplek 
Mr. Heblystraat

• Speelplek Molenblok oppakken als 
bouw verder gereed is
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Het vervolgproces
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Bestemmingsplan

• Wijzigingsplan (WP) deelgebied 2 en 3

• Bestemmingsplan (BP) deelgebied 4

• Plannen 6 weken ter inzage

• Inspraakreactie mogelijk

• WP vaststelling door college B&W

• BP vaststelling door gemeenteraad

Deelgebied 2

Deelgebied 3

Deelgebied 4
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Ontwikkeling 

• Gemeente verzorgt openbare ruimte en maakt grond bouwrijp

• Gemeente verkoopt bouwgrond aan ontwikkelaar(s)

• Stedenbouwkundig plan, BKP en bestemmingsplan kader stellend

• Eerste recht tot koop voor Van Arnhem Bouwgroep voor deelgebied 2 en 3

• Deelgebied 4 wordt meervoudig aanbesteed aan ontwikkelaar

• Ontwikkelaars doen bieding (kleine wijzigingen mogelijk)

• Nadere uitwerking op architectuur, exacte prijsstelling, bouwplanning en 
verkoop door ontwikkelaar in overleg met gemeente
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Woningverkoop

• Snelheid in woningbouw gewenst, keuze voor projectmatige bouw

• Verkoop woningen door ontwikkelaar

• Gemeente zet in op goede informatievoorziening dorp en zelf-woon-plicht

• Beoogde start bouw 2023/2024, oplevering eerste woningen 2024/2025

• Informatie over project blijven volgen: 
https://www.westbetuwe.nl/woningbouw-varik-molenblok
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Grondverzet

• Alle plandelen opgehoogd vanwege drooglegging en archeologie.

• Zand en grond moet nog aangebracht worden.

• Start ophoging bij entree vanwege zetting (Q2 2022).

• Verdere ophoging zand en grond later in 2022.

• In tussentijd mogelijk nog één seizoen verpacht voor agrarisch 
gebruik.

• Nadere informatie over werkzaamheden en contact per brief 
aanwonenden.

• Contactpersoon Niek Huijberts (niek.huijberts@westbetuwe.nl) 

mailto:marcin.borowski@westbetuwe.nl
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Planning vervolg

• Evt. aanpassing BKP en inrichtingsplan

• Wijzigingsplan en bestemmingsplan:

• 2e kwartaal 2022

• Aanbestedingstraject tot verkoop grond: 

• 2e en 3e kwartaal 2022

• Grondverzet: 

• Gedurende 2022, verwachte start 2e kwartaal 2022

• Ontwikkeling: 

• Beoogde start bouw 2023/2024
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Verder in gesprek
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Vervolggesprek over

• Stedenbouw en beeldkwaliteit – Piet Kalsbeek

• Wonen, parkeren, spelen en proces – Dave Alberts

• Realisatie en uitvoering – Niek Huijberts

Ook optie om reactieformulieren op tafels in te vullen.




