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Inleiding
In het Bestuursprogramma 2018-2022 is door het College aangegeven dat er deze raadsperiode een
toekomstvisie en een omgevingsvisie volgens de Omgevingswet tot stand komen. Gezamenlijk
vormen deze componenten de Visie op Rhenen, die antwoord geeft op de vraag wat de ambities en
opgaven van Gemeente Rhenen op de langere termijn zijn. Deze visie levert een duidelijke en
integrale koers op voor de komende jaren, die focus geeft voor het beleid.
In de Visie op Rhenen beoordelen we integraal de sociaal-maatschappelijke en fysieke vraagstukken.
De visie vormt de basis voor de later op te stellen Omgevingsplannen; die zijn een gedetailleerde
uitwerking van de keuzes die in de Visie op Rhenen worden gemaakt.
Het gaat bij het maken van de visie om het verkennen van de zekerheden en onzekerheden die de
toekomst brengt, het voorbereiden op wat mogelijk kan gebeuren en het kiezen voor een bepaalde
koers die wendbaar genoeg is om ook met onzekerheid rekening te houden.
Het maken van de Visie op Rhenen gaat in vijf stappen:

De omgevingsverkenning in dit document geeft invulling aan stap 1 van het proces. De wereld om
ons heen staat niet stil; externe ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en de toekomst laat
zich moeilijk voorspellen. In deze verkenning worden daarom de meest relevante trends en
ontwikkelingen beschreven, waar de Visie op Rhenen rekening mee moet houden.
Wat zijn trends?
Een trend is een patroon van geleidelijke verandering waarin zich iets ontwikkelt in een bepaalde
richting. Door terug te kijken in de tijd, bijvoorbeeld met behulp van betrouwbare data van het CBS
of CPB, kun je de trend vanuit het verleden tot het heden vaststellen. Daarnaast kun je signalen
vinden hoe deze trend zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door uitspraken
van deskundigen, scenariostudies of artikelen in de krant. Deze signalen zijn echter onzeker; het is
pas zeker als er data over zijn en van de toekomst zijn natuurlijk nog geen data.
Toch hebben we dit soort signalen, die wijzen naar een bepaalde richting van een trend, in deze
trendverkenning bewust meegenomen, omdat het de bruikbaarheid van deze verkenning voor de
Visie op Rhenen groter maakt.
We hebben de trends ten behoeve van de Visie op Rhenen onderverdeeld in zes onderwerpen:
‘Wonen en leven’, ‘Werken en ondernemen’, ‘Gezondheid en zorg’, ‘Verduurzaming en
klimaatverandering’, ‘Ruimte en mobiliteit’ en ‘Tech en innovatie’.
Aanpak trendverkenning
Voor deze trendverkenning heeft deskresearch plaatsgevonden. Daarnaast zijn experts binnen de
eigen organisatie geraadpleegd, maar ook daarbuiten, zoals vertegenwoordigers van lokale
maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, welzijnsinstellingen en culturele instellingen.
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Trends Wonen en leven
Demografische ontwikkelingen
Meer inwoners, meer diversiteit
De totale bevolking in de gemeente Rhenen is in de
afgelopen 15 jaar toegenomen van een kleine 18.000
naar 20.000 inwoners. Dit is een stijging van ruim 11%; de
gemiddelde stijging in Nederland in diezelfde periode was
6,0%.
De toename aan inwoners komt deels door het hoge
migratiesaldo in de periode 2013-2018, zie de figuur
hieronder. In deze periode vestigden zich elk jaar meer
mensen in de gemeente dan dat er vertrokken. Zichtbaar
in de figuur op de volgende pagina is dat het percentage
inwoners met een Nederlandse migratieachtergrond iets
is afgenomen in de genoemde periode. Daarentegen is
het percentage inwoners met een niet-westerse
migratieachtergrond en een westerse
migratieachtergrond licht toegenomen.1

Figuur 1: Totale bevolking gemeente Rhenen periode
Totale bevolking gemeente Rhenen periode 2005-2019, bron: CBS
2005-2019, bron CBS

Figuur 2: Migratie gemeente Rhenen 2010-2019, StaatvanUtrecht.databank.nl, bron: CBS

Migratie gemeente Rhenen periode 2010-2019

1

Migratie-Rhenen, Staatvanutrecht.databank.nl
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Meer 50-plussers
Behalve iets diverser is de bevolking van Rhenen tussen 2005 en 2019 gemiddeld ook ouder
geworden; het aandeel inwoners van 50 jaar en ouder is in deze periode gestaag toegenomen,
terwijl er bijvoorbeeld in de categorie 30-40 jaar een afname te zien was.2 De demografische druk
komt daarmee op 83%; de hoogste categorie in Nederland.3

Figuur 3: bevolkingssamenstellingRhenen
Rhenen naar
leeftijd
Bevolkingssamenstelling
naar
leeftijd

Zoals bij het Trendsheet Gezondheid en Zorg al aan de orde komt, is er ook in Rhenen sprake van
dubbele vergrijzing; niet alleen de totale groep 65-plussers stijgt, ook het deel 80-plussers in deze
groep neemt verder toe.
Uit een prognose van PBL blijkt dat in 2035 naar verwachting 27,4% van de Rhenenaars ouder is dan
65 jaar (nu is dat nog geen 22%) en dat het aantal 80-plussers is verdubbeld van 1000 naar 2000.4

Figuur 4: Demografische verdeling Rhenen en Nederland in 2020 en 2035

2

CBS, toegang verkregen juli 2021
CBS, toegang verkregen juli 2021. Het aantal personen van 0-20 jaar én 65 jaar of ouder per 100 personen van
20-65 jaar
4
PBl regionale volksprognose , toegang verkregen juli 2021. Kerncijfers bevolking en huishoudens
3
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De prognose voor het aandeel van alle leeftijdsgroepen in Rhenen in 2030 ziet er als volgt uit5:

Figuur 5: Trend in leeftijdsopbouw in Rhenen, bron:primos-prognose, ABF Research

Opleiding
In 2019 was 26,5% van de bevolking in Rhenen hoogopgeleid. Dit is fors lager dan het
(bovengemiddelde) percentage in de provincie Utrecht in 2019 van 42,1%6 en tevens lager dan het
gemiddelde in Nederland, 33,8%.7

Figuur 6: Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de gemeente Rhenen

5

Regiobeeld.nl, toegang verkregen juli 2021. Trend in leeftijdsopbouw Rhenen
Standvanutrecht.nl, toegang verkregen juli 2021. Kenmerken bevolking provincie Utrecht
7
CBS toegang verkregen 2021. Bevolking; hoogst behaald onderwijsniveau en onderwijsrichting
6
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Opmerkelijk is dat Rhenen de enige gemeente in Nederland is met
minder hoogopgeleide vrouwen dan mannen, al is het verschil
miniem: een kleine 32 procent van de vrouwen die in midden jaren
‘80 in Rhenen is opgegroeid behaalde een hbo- of wo-diploma,
tegenover bijna 33 procent van de mannen. De onderzoekers stellen
vast dat in landelijk conservatief-christelijke gebieden jonge vrouwen
over het algemeen minder vaak besluiten te gaan studeren.8

Figuur 8:Verdeling leerlingen naar definitief schooladvies - Havo/VWO

Figuur 7: Verschil tussenaantal hoogopgeleide
vrouwen en mannen in procentpunten

Wat de schooladviezen voor de middelbare school betreft, zit Rhenen voor de hogere adviezen
(Havo/vwo) iets boven het Nederlandse gemiddelde, al wordt er relatief meer Havo dan vwo
geadviseerd.
Verdunning huishoudens
In 2020 telde Rhenen in totaal 8.286 huishoudens,
waarvan 31% eenpersoonshuishoudens en 69%
meerpersoonshuishoudens. In 2010 lag die
verhouding nog op resp. 27% en 73%.
Bij de meerpersoonshuishoudens zien we vooral
een toename bij die van twee personen; het aantal
huishoudens van drie, vier, vijf of meer personen is
de laatste tien jaar nauwelijks veranderd. Deze
duidelijke trend van verdunning van huishoudens
betekent dat er steeds meer woningen nodig zijn
om het stijgende aantal huishoudens een woning te
kunnen bieden.

Figuur 9: Samenstelling huishoudens Rhenen 2000 – 2020, bron: CBS

8

Trouw, toegang verkregen juli 2021. Overal in Nederland doen vrouwen het beter dan mannen in het hoger
onderwijs, behalve in Rhenen, maart 2021
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Wonen
Meeste woningen zijn koopwoningen en eengezinswoningen
Zien we aan de ene kant een verdunning van huishoudens, aan de ander kant is juist 80% van de
woningen in Rhenen nog altijd een eengezinswoning. De woningvoorraad is relatief jong; 20% van
het totale aantal woningen is na 2000 gebouwd, ten opzichte van het Nederlandse percentage van
16,6%. Met een aandeel van 65% zijn koopwoningen dominant op de woningmarkt in Rhenen.9

Figuur 10: Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode

Koopwoningen vormen met 65% de meerderheid in Rhenen. De landelijke trend van groeiende druk
op de woningmarkt wordt weerspiegeld in de stijging van de prijzen van koopwoningen, ook in
Rhenen. In de periode 2015-2020 is de WOZ-waarde van woningen in Rhenen met 25,1%
toegenomen, iets lager dan de algemene stijging in Nederland (31,1%). De vraagprijs lag in 2020 met
gemiddeld € 569.000 fors hoger dan de € 438.000 in 2015 en hoger dan het Nederlandse
gemiddelde in 2020 van € 431.000. Vooral de afgelopen anderhalf jaar, sinds het uitbreken van de
coronacrisis, wordt op de huizenmarkt record na record gebroken. De hypotheekrente is nog altijd
historisch laag, mensen hebben, bijvoorbeeld doordat ze al een koopwoning bezitten, meer
vermogen opgebouwd en het hebben van een fijne, ruime woonplek was nog nooit zo belangrijk.
Dat drijft de prijzen verder omhoog.10

9

Waarstaatjegemeente.nl, toegang verkregen juli 2021. Bewerking ABF Research 2021
NOS, juni 2021, toegang verkregen juli 2021. Woningtekort is niet de enige oorzaak van torenhoge
huizenprijzen
10
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Figuur 11: WOZ-waarde woningen in de gemeente Rhenen x €1.000, bron CBS

Door het beperkte aanbod nam de gemiddelde verkooptijd van een koopwoning in Rhenen in het
afgelopen jaar af van 43 dagen naar 27 dagen. Dat is een daling van 37,2%. De woningnood is
inmiddels zo hoog, dat er in februari 2021 nog slechts 24 koopwoningen in Rhenen werden
aangeboden, ten opzichte van 253 in 2015.11
Uit de actualisatie van de Woonvisie van de gemeente Rhenen blijkt dat er behoefte is aan 1.000
extra woningen tot 2040.12 Door extramuralisering13 (zie ook Trendsheet Gezondheid en Zorg)
blijven ouderen langer in een eengezinswoning wonen, waardoor er te weinig doorstroom is en de
toetreding van starters op de woningmarkt wordt bemoeilijkt. Het aantal woningen in de
buitengebieden neemt wel toe door het wegvallen van agrarische bedrijven. In alle delen van het
buitengebied neemt het aantal inwoners dan ook toe, behalve op de Heuvelrug Rhenen.14
Door de vergrijzing en de eerder genoemde extramuralisering stijgt de komende jaren de behoefte
aan geschikte woningen voor ouderen. Naast huisvesting in soms specifieke woonvormen is een
duurzaam netwerk nodig dat mensen begeleidt en ondersteunt. De huisvestingopgave voor ouderen
in Rhenen vraagt de komende jaren om aandacht; de prognose is dat er in 2040 een tekort van in
totaal 470 woningen (inclusief plekken voor 24-uurszorg) in de verschillende segmenten voor
ouderen zal zijn. 15

11

Waarstaatjegemeente.nl, toegang verkregen juli 2021. Bewerking huizenzoeker.nl
Companen, 2021. Actualisatie Notitie Woonvisie Rhenen, p. 5-7.
13
Extramuralisering is de verschuiving van wonen in een instelling (intramuraal) naar wonen in zelfstandige
woning met zorg en/of begeleiding.
14
Gemeente Rhenen, toegang verkregen augustus 2021. Rapport toekomstbestendig inrichten buitengebied,
p.12
15
Companen, 2021. Actualisatie Notitie Woonvisie Rhenen, p. 11
12
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Figuur 12:Huisvestingsopgave woonvormen voor ouderen binnen Rhenen (2021-2040)

Wachtlijsten voor huurwoningen nemen verder toe
27% van de woningen in Rhenen is in bezit van de woningcorporatie. Doordat ouderen langer thuis
blijven wonen en koopwoningen door stijgende prijzen voor steeds minder (startende) mensen
bereikbaar zijn, lopen de wachttijden binnen het sociale huurdomein op. In 2020 was de gemiddelde
inschrijftijd op het moment van accepteren van een sociale huurwoning in Rhenen 5,4 jaar. De
gemiddelde zoektijd, oftewel de tijd tussen het moment waarop iemand voor het eerst op een
huurwoning reageert en het moment van toewijzing van een woning, bedroef in 2020 2,6 jaar (in
2019 was dat nog 2,2 jaar). Door de coronacrisis en de lockdowns kunnen mensen hun
verhuisplannen hebben uitgesteld, wat de doorstroom in 2020 heeft belemmerd. Die zoektijd is
relevanter, omdat het daar gaat om de mensen die echt op zoek zijn. Er staan ook veel mensen
ingeschreven die al een woning hebben en geen urgente verhuiswens hebben.16
Zoals zichtbaar in de figuur hierboven, wordt de huisvestingsopgave voor ouderen de komende tien
jaar fors groter, zowel bij wonen met 24-uurszorg als bij geclusterd wonen. Ook dit betreft voor een
deel huurwoningen.
De stijgende wachttijden in de sociale huursector zijn ook gevolg van een gebrek aan doorstroming
door scheefwonen; mensen wonen dan
in een corporatiewoning die (wettelijk
gezien) te goedkoop of te duur is in
verhouding tot hun gezinsinkomen.
Hieronder zien we dat het percentage
goedkope scheefwoners in de gemeente
Rhenen in de periode 2015-2019
weliswaar is gedaald (in lijn met
overheidsbeleid ‘passend toewijzen’
sinds 2016), maar met 15,9% nog steeds
hoger ligt dan het Nederlandse
gemiddelde17.

Figuur 13: ontwikkeling percentage goedkope scheefwoners in de
periode 2015-2019.

16
17

Rhenam Wonen, toegang verkregen juli 2021. Jaarverslag woningcorporatie Rhenam Wonen 2019, p.18
waarstaatjegemeente.nl, toegang verkregen juli 2021. Percentage goedkope scheefwoners in Rhenen
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Bij de dure scheefwoners zien we een omgekeerd beeld. Ook deze is de afgelopen jaren afgenomen
maar deze ligt een stuk lager dan het Nederlandse gemiddelde. Van dure scheefheid is sprake
wanneer huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens een woning huren met een
huurprijs boven de aftoppingsgrens. Vaak zijn dit huurders die op geen enkele andere manier een
woning kunnen verkrijgen en daardoor genoodzaakt zijn een te groot deel van hun inkomen aan de
woning te besteden.

Figuur 14: ontwikkeling percentage dure scheefwoners in de periode 2015-2019

Toekomstige kwantitatieve woonbehoefte
Hoe ziet de behoefte aan woningen in Rhenen er op de langere termijn uit? Uit de gemeentelijke
Woonvisie ‘Kiezen voor Rhenen’ (2018) wordt uitgegaan van een huishoudensontwikkeling tot 2027
van circa 50 huishoudens per jaar, gebaseerd op de regionale woonagenda Foodvalley. De
woningbehoefte groeit tot 2040 door naar circa 8.900 huishoudens18. Er zal dus ook op de langere
termijn in een grotere woningbehoefte moeten worden voorzien. Uit een recent onderzoek over de
woningbehoefte in de regio Foodvalley blijkt dat Rhenen tot 2030 een woningbehoefte kent van 870
woningen.19

18

Staatvanutrecht.databank.nl, toegang verkregen juli 2021. Bewerking data CBS. Prognose totaal aantal
huishoudens Rhenen
19
Stec Groep, september 2020. Woningbehoefte regio Foodvalley
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Figuur 15: Confrontatie geprognotiseerde woningbehoefte en plancapacitiet tot 2040

Op basis van deze prognose wordt in de geactualiseerde Woonvisie uitgegaan van 85-90 woningen
per jaar tot 2030 en 10-25 woningen per jaar tussen 2030 en 2040. Dit is inclusief 30% extra
plancapaciteit om de effecten van planuitval en inhaalvraag op te vangen.20
Deze woningbehoefte richt zich vooral op de kern van Rhenen; vanuit de ‘ladder voor Duurzame
Verstedelijking’ en regionaal en provinciaal beleid wordt prioriteit gegeven aan toevoeging van
woningen op inbreidingslocaties: binnen het bebouwde gebied van kernen (benutten van bedrijfsen schoollocaties). Echter, een groot risico van inbreiding is het verlies van groene ruimte en dat is
voor Rhenen juist een belangrijke kwaliteitsdrager. Forse inbreiding zou dus kunnen leiden tot een
afnemende aantrekkelijkheid en leefbaarheid, maar te weinig ruimte bieden aan de woningbehoefte
via inbreiding zou de komende jaren leiden tot verder stijgende woningprijzen en oplopende
wachttijden voor sociale huur. De gemeente staat hiermee voor een lastig dilemma.
Toekomstige kwalitatieve behoefte
Zoals we eerder zagen neemt de huishoudensverdunning toe; eenpersoonshuishoudens zijn de
laatste tien jaar fors toegenomen en maken nu 31% van het totaal uit. Starters en senioren zijn, door
de levensfase waarin ze zich bevinden, in deze groep oververtegenwoordigd.
Door de eerdergenoemde ‘dubbele vergrijzing’ groeit de groep oudere senioren. Omdat ouderen
langer zelfstandig blijven wonen, zorgt dat voor een urgente opgave voor levensloopbestendige
woningen. In Rhenen en Elst zien we die opgave al, omdat deze kernen nu al relatief vergrijsd zijn. In
Achterberg is de bevolkingsopbouw gedifferentieerder; de vergrijzing zal hier minder sterk
plaatsvinden, ook omdat er veel woningbouw is gerealiseerd voor gezinnen.
Het aantal kleine huishoudens van 55 tot 75 jaar, de ‘jonge senioren’, neemt ook toe. Hun
woonbehoefte is divers; een deel sorteert voor op het ouder worden en zoekt een ruime,
gelijkvloerse woning. Een belangrijk deel blijft in de huidige (koop- of huur-)woning wonen, ook als
de kinderen het huis uit zijn. Het aantal kleine huishoudens in de leeftijdscategorie 35 tot 55 jaar
neemt af.
Aantal jonge huishoudens neemt licht af. Hoe jonger de huishoudens, hoe belangrijker een lage prijs
is. Een belangrijk deel van deze groep is gericht op (sociale) huur. Zij zoeken zowel een appartement
als een eengezinswoning.
20

Companen. Actualisatie Notitie Woonvisie Rhenen, 2021
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Ook het aantal (jonge) gezinnen neemt af; zij zoeken doorgaans een betaalbare woning, zowel huur
als koop. Gezinnen met oudere kinderen hebben vooral een kwaliteitsvraag: naarmate de kinderen
groter worden, krijgen ze behoefte aan een grotere woning.
Een aparte doelgroep op de woningmarkt vormen de arbeidsmigranten. In 2019 werkten er 110 in
Rhenen, een verdubbeling van het aantal van 2010. Zij worden meestal door particuliere partijen in
de buitengebieden gehuisvest. In de huidige schaarse markt leidt dat tot ongewenste situaties, zoals
verkamering van reguliere woningen of het wonen in/bij bedrijfsgebouwen of op vakantieparken.21
Door de snel stijgende prijzen van koopwoningen, en daarmee de steeds kleinere kans om een
koopwoning te bemachtigen, is er behoefte aan het toevoegen van goedkope koopwoningen en
huur-eengezinshuurwoningen en huur-appartementen in de vrije sector. Een deel van deze behoefte
betreft woningen voor middeninkomens met een huurprijs vanaf de liberalisatiegrens (€752,33) tot
€95022. Dit aanbod is nog beperkt beschikbaar; het segment middeninkomens valt niet onder de
kerntaak van de woningcorporatie.
Ook de sociale huur vormt nog steeds een aandachtspunt. Starters nemen door de stijgende
huizenprijzen en de toenemende wachtlijsten van woningcorporaties uit pure nood soms zelfs hun
intrek in de schuur bij hun ouders. Door de overspannen woningmarkt dreigt er een tweedeling te
ontstaan tussen de mensen die – al dan niet met hulp van bemiddelde ouders - een huis kunnen
kopen en zij die dat niet kunnen en daardoor niet verder komen in hun levensloop. Daarnaast is er in
de sociale huur, vanwege de vergrijzing, behoefte aan meer levensloopbestendige appartementen.
Al met al een hele opgave voor de woningcorporatie, die moeite heeft om geschikte bouwlocaties te
vinden, de huren voor de kwetsbaarste groepen laag moet houden en tegelijkertijd doelstellingen
voor verduurzaming van woningen moet behalen.

Leefbaarheid in Rhenen
In het jaarlijkse onderzoek van Elsevier in samenwerking met Bureau Louter stond Gemeente
Rhenen in 2020 op positie 271 van 344 gemeentes. In 2015 was dat nog positie 243 van 393
gemeentes.23
Rhenen scoorde in 2020 hoog op onderwijs en kinderopvang, aanbod van zorg, natuurlijke omgeving
en weinig overlast. Op ‘veiligheid’ (zowel feitelijke delicten als veiligheidsgevoel) scoorde Rhenen
laag; verkeersveiligheid behoort hier ook toe. De drie kernen van Gemeente Rhenen – Elst,
Achterberg en Rhenen – hebben elk een eigen karakter en daarmee ook eigen uitdagingen op het
gebied van het in stand houden van de leefbaarheid.

21

Companen, 2021. Actualisatie Notitie Woonvisie Rhenen
Woonbond, toegang verkregen juli 2021. Prijsgrenzen 2021
23
EWmagazine, toegang verkregen juli 2021. Onderzoek beste gemeente 2020
22
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Weinig ruimte voor de jeugd
Uit de interviews kwam naar voren dat er relatief weinig ruimte is voor de jeugd van 15 tot 25 jaar,
zowel op het gebied van locaties waar zij (binnen)
kunnen samenkomen, als qua tolerantie onder de
Rhenenaren. 24 Vanwege het tekort aan woningen,
blijven veel jongeren steeds langer in hun ouderlijk
huis wonen, wat ook tot problematiek kan leiden.
In Rhenen speelt daarnaast de problematiek van de
(derde generatie) jongeren met een migratieachtergrond, waar extra ondersteuning nodig blijft
om inclusiviteit te borgen.
In met name Achterberg heeft de reformatorische
gemeenschap in toenemende mate problemen met
de opvoeding van hun kinderen in de huidige wereld
van internet en sociale media. Voor een aantal
jongeren leidt dit tot heftige problematiek, die veelal
Figuur 16: Inwoners naar leeftijd in Rhenen per 1 januari 2020, bron:
CBS
verborgen wordt gehouden in de gemeenschap.
Sinds de coronacrisis, waardoor tieners beperkt werden in de mogelijkheden voor sociaal contact,
kan het gebrek aan fysieke en sociale ruimte extra spanningen opleveren. Het aantal meldingen van
jeugdoverlast is zowel in Rhenen als in Veenendaal flink gestegen het afgelopen jaar, zie
onderstaande figuur. Dat wil volgens de politie overigens niet zeggen dat jongeren ineens meer
overlast veroorzaakten; het kan ook zijn dat mensen meer thuis waren, meer zagen en sneller
overlast meldden.25 Feit blijft dat er, na de sluiting van het dorpshuis en de discotheek, te weinig
ontmoetingsplekken voor jongeren overgebleven zijn en dat de initiatieven die de afgelopen jaren
zijn ontplooid om deze plekken in de openbare ruimte te creëren, steeds op bezwaren van
omwonenden stuitten.
Een gevolg van het tekort aan ontmoetingsplekken is dat jongeren hun heil zoeken in naburige
gemeenten als Veenendaal, waar de jeugdproblematiek en overlast verder toenemen.

Figuur 17: Meldingen overlast jeugd in Rhenen (rood) en Veenendaal (oranje) 2015 - 2020, bron: data.politie.nl
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PUUHR.nl, Toegang verkregen juli 2021. Politie Rhenen gaat extra handhaven op schoolpleinen in Elst in
verband met jeugdoverlast, juli 2020
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Indebuurt.nl. Jeugdoverlast flink gestegen: zo zit het in Veenendaal, juni 2020
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Een indirect gevolg van te weinig faciliteiten voor jongeren kan zijn dat jongeren na hun 16e, zodra
de gelegenheid zich voordoet, besluiten de gemeente te verlaten. En dan komen ze eventueel pas
weer terug als ze zelf een gezin gaan stichten, zoals te zien is in de grotere leeftijdscategorie 25-45
jaar. Als ze niet meer voor Rhenen kiezen, kan deze ontwikkeling bijdragen aan de verdere
ontgroening van Rhenen.
Overlast betreft vooral geluidshinder
Wat overlast betreft zijn er, naast de bovengenoemde overlast door de jeugd, veel meldingen over
geluidshinder. Hier zien we een duidelijke piek in 2020 die weer te maken kan hebben met de
coronacrisis waarin meer mensen thuis moesten leven en werken, meer geluid maakten maar ook
eerder overlast ervaarden. Ook de overlastmeldingen i.v.m. alcohol en drugs stegen in 2020.

Figuur 18: Overlastmeldingen in de periode 2015-2020, bron politie

Veiligheid in cijfers en in perceptie neemt toe
In Rhenen komen objectieve en subjectieve veiligheid redelijk overeen. Van zowel bewoners en
professionals als de gemeenteraad komen drugs- en jeugdoverlast als prioriteit uit de
onderzoeken.26 In 2015 werden plekken waar hangjongeren zich verzamelen, op en rondom het NSstation en in het centrum, door inwoners nog als onveilig ervaren.27
Het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Rhenen in de periode 2015-2020 is redelijk
stabiel. In Nederland werden er in 2020 per 1000 inwoners 47 misdrijven gemeld; in Rhenen was dat
aantal 28, beduidend lager dus dan het landelijk gemiddelde.
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Figuur 19: Geregistreerde misdrijven in Rhenen 2015-2020
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Gemeente Veenendaal, toegang verkregen juli 2021. Integraal Veiligheidsplan (IVP) Heuvelrug 2019-2022, p.
23
27
Grennelramt.nl, toegang verkregen juli 2021. Integraal veiligheidsbeleid 2015/2018
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De objectieve veiligheid laat een duidelijke trend zien: de traditionele criminaliteit neemt af. Ook de
subjectieve veiligheid, oftewel het veiligheidsgevoel van mensen, is de afgelopen jaren toegenomen;
gevoelens of perceptie van onveiligheid en vermijdingsgedrag namen af, net als in de rest van
Nederland.

Figuur 20: Ontwikkeling van de perceptie van de sociale veiligheid in de gemeente Rhenen in de periode 2015-2019

Woninginbraak en verkeersveiligheid zijn sterk van invloed op het veiligheidsgevoel.28
Woninginbraak neemt al jaren af29 en met het aantal verkeersongevallen behoorde Rhenen in 2018
nog tot de veiligere gemeenten in Nederland.30

Figuur 21: Diefstal en inbraak in woningen in Rhenen, 2016-2020, bron: waarstaatjegemeente.nl, data Politie

28

Gemeente Veenendaal, toegang verkregen juli 2021. Integraal Veiligheidsplan (IVP) Heuvelrug 2019-2022,
p.7
29
Waarstaatjegemeente.nl, toegang verkregen juli 2021. Bewerking data politie. Diefstal en inbraak naar type
– Woning
30
Volksgezondheidenzorg.info, toegang verkregen juli 2021, Verkeersongevallen per gemeente in 2018
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Figuur 22: Verkeersongevallen in de gemeente Rhenen in het jaar 2018

Wat gedigitaliseerde criminaliteit betreft: in 2019 werd 9,1% van de inwoners van Rhenen
slachtoffer van hacken; dat is iets hoger dan het Nederlandse gemiddelde van 7,7%. Ook werd 5,5%
in 2019 slachtoffer van online koop- en verkoopfraude, ten opzichte van 4,8% in Nederland.31
Ontspannen en recreëren
Leefbaarheid wordt niet alleen bepaald door veiligheid en zo min mogelijk overlast, maar ook door
de mogelijkheden om in de eigen gemeente te kunnen ontspannen en recreëren. Rhenen kent
diverse faciliteiten die in deze behoefte voorzien; in 2021 werd door de gemeente €183 per inwoner
aan deze voorzieningen uitgegeven, dat is bijna €45 per inwoner méér dan vier jaar eerder, maar
een stuk minder dan het gemiddelde van Nederlandse gemeenten van €292 per inwoner.32

31

Waarstaatjegemeente.nl, toegang verkregen juli 2021. Bewerking CBS Veiligheidsmonitor. Gedigitaliseerde
criminaliteit Rhenen
32
Waarstaatjegemeente.nl, Bewerking CBS gemeentelijke rekeningen. Gemeentelijke uitgaven sport, cultuur
en recreatie Rhenen
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Figuur 23:gemeentelijke uitgaven aan sport, cultuur en recreatie in 2017 en 2021

Bos- en natuurgebieden
Gelegen bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt het gebied rond Rhenen volop benut voor
ontspanning in de vorm van wandelen, fietsen en dagrecreatie. Zeker sinds de coronacrisis hebben
mensen de natuur herontdekt, als alternatief voor de in de lockdown gesloten pretparken en
winkelcentra.
Ouwehands dierenpark Rhenen
De dierentuin in Rhenen, Ouwehands Dierenpark, trok sinds de komst van 2 panda’s in 2017 elk jaar
een miljoen bezoekers. Op dagen van extreme drukte, zorgde het dierenpark zelfs voor flinke
verkeersoverlast.33 In het jaar 2020 is een dip te zien door de beperkte opening vanwege de
coronacrisis, notabene in het jaar dat pandababy Fan Xing werd geboren.
Er is momenteel nauwelijks samenwerking tussen het dierenpark en de gemeente.34
Jaar 2016
Aantal 997.000
bezoekers35

2017
1.055.000

2018
1.060.000

2019
1.060.000

2020
630.000

Figuur 24:Ontwikkeling van het aantal bezoekers Ouwehands Dierenpark in de periode 2016-2020

Sportcomplex mét zwembad
Het Gastland sport- en recreatiecentrum, waar het zwembad van Rhenen onderdeel van uitmaakt,
bestaat al sinds 197636 en krijgt een nieuwe locatie mét behoud van het zwembad. Het nieuwe
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Grebbekrant.nl, toegang verkregen juni 2021. Extreme drukte Ouwehands zorgde voor verkeersinfarct
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looopings.nl. toegang verkregen juli 2021. Bezoekersaantallen Ouwehands Dierenpark
36
Oud Rhenen, toegang verkregen juli 2021. Zwemmen in Rhenen, Hens Dekker, september 2021
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zwembad krijgt echter niet de afmetingen van een wedstrijdbad,37 wat betekent dat de lokale
zwemclub De Blauwe Schuur er geen wedstrijden meer kan houden.38 Het nieuwe sportcomplex in
Rhenen zal ook plek bieden aan bijvoorbeeld fysiotherapeuten, logopedisten en een sportschool, en
zal tevens fungeren als dorpshuis. Het complex wordt in ieder geval tot 2023 geëxploiteerd door
marktpartij Optisport. De gemeente zal, vanwege het belang van bewegingsonderwijs, ruim €
700.000 per jaar aan het nieuwe Gastland complex bijdragen.39
Verenigingen en maatschappelijke organisaties
In Rhenen bieden zo’n 120 verschillende verenigingen en organisaties activiteiten en ondersteuning
aan de inwoners van de gemeente. Dat varieert van sportverenigingen, de bibliotheek Z-O-U-T,
buurtgarages en filmhuizen tot kerkelijke organisaties, een taalhuis en een lokale afdeling van De
Zonnebloem.40 Maar liefst 38,7% van de volwassen Rhenenaars verrichte in 2016 (onbetaald)
vrijwilligerswerk voor bijvoorbeeld scholen, sportclubs of kerkbesturen. Dat is een stuk hoger dan
het landelijke percentage van 29,7%.41
Echter, bestuursfuncties bij sportverenigingen kunnen steeds moeizamer worden ingevuld. Mensen
willen geen verantwoordelijk voor de langere termijn dragen; zij willen liever kleine, kortdurende
taken doen.42 Daarnaast is er binnen de sport een ontwikkeling richting een meer individuele,
commerciële sportinvulling. Daarmee komt het ledenaantal en dus het potentiële aantal vrijwilligers
onder druk. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling versterkt; doordat verenigingen moesten
sluiten, werden mensen gedwongen zelf hun sportmomenten te organiseren. Technologie zoals
virtuele coaches en trainingsapps heeft dit proces gefaciliteerd. Het aantal mensen dat individueel of
in zelfgeorganiseerde groepen sport of beweegt, zal naar verwachting dan ook verder toenemen.43
Dat zal leiden tot een verder afnemend aantal (klassieke) verenigingen of tot toekomstbestendige
verenigingen-nieuwe-stijl.44
Ook op het gebied van inclusiviteit wordt er door maatschappelijke hulporganisaties in Rhenen het
nodige gedaan. Denk aan taallessen voor nieuwkomers, het ontwikkelen van digitale vaardigheden
voor autochtone laaggeletterden of hulp bij schuldenproblematiek. Nieuwkomers met een
migratieachtergrond die zich melden bij de gemeente en inburgeringsplichtig zijn, worden
doorverwezen naar het Taalhuis en naar het Netwerk voor Nieuwkomers.45
Kerken spelen nog altijd een belangrijke maatschappelijke rol in Rhenen; sommige kerken in Rhenen
groeien ook nog steeds, ondanks de algemene trend van ontkerkelijking en ontkerstening.46 47
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De Gelderlander, toegang verkregen juli 2021. Rhenen blijft een stad met een zwembad, december 2020
De Gelderlander, toegang verkregen juli 2021. Rhenen krijgt nieuw zwembad dat 5 meter te kort is voor
wedstrijden, november 2020
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Samen.Rhenen.nl, toegang verkregen juni 2021. Overzicht van verveningen in de gemeente Rhenen.
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Trends Werken en ondernemen
Economisch kapitaal in Rhenen
Uit de Nationale Monitor Duurzame gemeenten 2020 van Telos blijkt dat Rhenen op economisch
kapitaal, oftewel de mate waarin de regionale economie functioneert, met 49,748 gemiddeld scoort.
Buurgemeenten Wageningen (64,2) en Veenendaal (54,4) scoren hoger.
Tussen 2010 en 2017 is het aantal bedrijfsvestigingen in Rhenen met 31% gestegen, terwijl het
aantal arbeidsplaatsen in die periode met 5% steeg49. De belangrijkste sectoren voor
werkgelegenheid zijn de detailhandel/autohandel en de gezondheidszorg; tussen 2010 en 2017 nam
het aantal arbeidsplaatsen in deze sectoren met resp. 14% en 17% toe. De bouwnijverheid blijft op
de 3e plek een belangrijke werkgever, al nam het aantal arbeidsplaatsen daar met 8% af, wat kan
worden verklaard door de nasleep van de economische crisis in het begin van de jaren ’10.
Het grootste verlies aan arbeidsplaatsen vond tussen 2010 en 2017 plaats in de sector Vervoer en
opslag; maar liefst 56% van de arbeidsplaatsen verdween. Ook in het openbaar bestuur ging 54%
van de arbeidsplaatsen in Rhenen verloren, wat in lijn ligt met het verdwijnen van twee van de zes
vestigingen in deze categorie.
Ook de werkgelegenheid in de landbouw daalt, terwijl Rhenen, en met name het dorp Achterberg,
voorheen als agrarisch bolwerk van formaat werd gezien. Het aantal professioneel actieve boeren is
de laatste twintig jaar gehalveerd tot ongeveer 70.50 Sinds 2010 is ook het aantal arbeidsplaatsen in
deze sector gehalveerd51, wat een direct gevolg is van de schaalvergroting. Deze blijft ook nodig als
de landbouw zich ontwikkelt richting meer grondgebonden en circulaire landbouw.

Figuur 25: Vestigingen en arbeidsplaatsen gemeente Rhenen naar standaardindeling sectoren in de periode 2010-2017

Een belangrijke sector voor Rhenen is het toerisme, die in de bovenstaande tabel onder de categorie
Horeca valt. In de horeca zien we tussen 2010 en 2017 een toename van 30% in het aantal
48

Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2020 - Het PON & Telos, 2020, toegang verkregen juli 2021. De
score voor economisch kapitaal van een gemeente is een uitkomst van de weging van verschillende factoren,
zoals het BRP per hoofd, werkloosheid, benutting arbeidspotentieel, maar ook de voorraad bedrijventerreinen,
bezetting winkelruimtes en infrastructuur voor ontsluiting.
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Regio Foodvalley, toegang verkregen juli 2021. Innovatiemonitor Regio Foodvalley, 2018
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De Gelderlander, toegang verkregen juli 2021. Rhenen wil weten hoeveel échte boeren er nog zijn, aantal in
20 jaar gehalveerd tot 70: ‘Wie boert nog echt?’, maart 2021
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Regio Foodvalley, toegang verkregen juli 2021. Innovatiemonitor Regio Foodvalley p.53, 2018 8
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vestigingen en van maar liefst 39% in het aantal arbeidsplaatsen.52 Daarmee is de horeca de snelst
groeiende sector in arbeidsplaatsen. Volgens cijfers uit 2020 overnachten er in Rhenen jaarlijks zo’n
80.000 gasten, goed voor een ton aan toeristenbelasting en een flink aandeel in de
werkgelegenheid.53 De gemeente zet voor de komende jaren in op verdere groei en op de ombuiging
van dagtoerisme naar meerdaags toerisme, onder andere met de ontwikkeling van een mogelijke
passantenhaven en het bieden van meer mogelijkheden voor overnachtingsmogelijkheden.
In de meest recente cijfers is het totale aantal vestigingen en arbeidsplaatsen in Rhenen verder
opgelopen naar resp. 1.930 en 6.56054:

Figuur 26: Aantal banen en vestigingen in Rhenen 2015-2019, bron: LISA

Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden bedroeg in 2019 in Rhenen ruim € 49.000, ten
opzichte van € 45.400 in Nederland. Dat is een stijging van 21,5% in 8 jaar tijd.

Figuur 27: Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens (ex studenten) 2011-2019, bron: CBS Statline

Beroepsbevolking, werkloosheid en zelfstandigen
In 2017 had Rhenen een potentiële beroepsbevolking van zo’n 14.400 mensen55, waarvan er 10.120
daadwerkelijk tot de beroepsbevolking konden worden gerekend. Daarvan was 4% werkloos, ten
opzichte van 4,3% in de gehele Food Valley en 4,5% in de provincie Gelderland. In eerder onderzoek
uit 2015 was het werkloosheidspercentage in Rhenen nog 5,7%56 en in Food Valley 6,0% en in
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Gelderland 6,4% 57. Deze dalende trend in Rhenen heeft zich in de jaren daarna doorgezet tot slechts
2,7% werkloosheid in 2019, ten opzichte van 3,5% in Nederland58. Ondanks de coronacrisis steeg de
werkloosheid in 2020 nauwelijks en kon het aantal bijstandsuitkeringen door de gemeente beperkt
blijven59. Ook het aantal WW-uitkeringen is vooralsnog niet gestegen; zelfs iets gedaald (van 227 in
april 2020 naar 211 in april 2021).60 De vraag is wat er na de coronacrisis op de langere termijn met
de werkgelegenheid gebeurt, als de steunpakketten aan bedrijven zijn gestopt.
Zelfstandigen
Rhenen telde in 2019 1.800 zelfstandigen, waarvan 1.300 zonder personeel (zzp’ers)61. Dat is bijna
een vijfde deel van de beroepsbevolking. Bijna de helft (46%) van de zzp’ers is actief in de
commerciële dienstverlening, zoals horeca, makelaardij, advies en detailhandel62.
Het gemiddelde inkomen van zzp’ers als zelfstandige (dus zonder eventueel aanvullend inkomen in
parttime dienstverband) is in Rhenen de afgelopen jaren, na een flinke dip in 2009, gestegen naar
€ 41.600 in 2019.63 Het mediaan vermogen van de zzp’ers64 in Rhenen bedroeg in 2019 € 241.60065.
Daarmee is het vermogen weer terug op het niveau van 2008, vlak voor de kredietcrisis. De snelle
stijging van het vermogen zal voor een deel komen door de snel gestegen huizenprijzen; de
gemiddelde WOZ-waarde in Rhenen is tussen 2015 en 2020 met 25% gestegen66. Het is de vraag in
hoeverre de zzp’ers dit vermogen als buffer kunnen aanwenden om eventueel omzetverlies in de
coronacrisis te kunnen opvangen.
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Figuur 28: Mediaan Vermogen zzp’ers Rhenen 2007-2019, bron: CBS Statline

Bij de zelfstandigen met personeel (zmp’ers) liggen zowel het gemiddelde inkomen als zelfstandige
(€ 62.400), als het mediaan vermogen (€ 373.000) beduidend hoger.67 Tijdens de coronacrisis zijn er
in Rhenen tot nu toe in totaal 135 aanvragen gedaan voor de Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW), vooral voor de eerste regeling, in het tweede kwartaal van 2020.68 De
vraag is in hoeverre deze bedrijven na het stoppen van de NOW de komende jaren op eigen kracht
de achterstand weer kunnen inlopen.

Vermenging wonen en werken
Door het flinke aantal zzp’ers in Rhenen en de ontdekking in de coronacrisis van de voordelen van
thuiswerken als alternatief voor werken op kantoor, zal de vermenging van de functie wonen en
werken in de gebouwde omgeving de komende jaren verder toenemen. In het Basisregister
Adressen ne Gebouwen (BAG) is nu al duidelijk te zien dat de schaarse panden met als gebruiksdoel
een bedrijfsruimte, niet overeenkomen met de veelvoud aan plekken waar volgens Google Maps
economische activiteiten plaatsvinden. De verwachting is dat deze trend zal doorzetten de komende
jaren en dat functiemenging nog belangrijker wordt.
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Figuur 29: Panden met gebruiksdoel bedrijfsruimte, bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Figuur 30: Economische activiteit in dezelfde buurt, bron: Google Maps

Door de toename van thuiswerken, kan verwacht worden dat mensen extra vierkante meters voor
een werkkamer en snel (glasvezel) internet belangrijker gaan vinden in een woning.
Toekomstige behoefte aan bedrijfsruimte
Tussen 2010 en 2019 is de werkgelegenheid op bedrijventerreinen in Rhenen licht afgenomen,
terwijl er op bedrijventerreinen in de gemeenten Ede en Nijkerk een groei van meer dan 2.000
arbeidsplaatsen was.69 Momenteel kent Rhenen een schaarste aan bedrijfslocaties en staan er
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nauwelijks bedrijfsruimte leeg.70 Er zijn de afgelopen jaren een aantal bedrijven weggegaan, omdat
zij niet konden uitbreiden. Dit heeft mede bijgedragen aan de afname van de werkgelegenheid op de
bedrijventerreinen. In 2018 was er een uitbreidingsvraag is van minstens 5 ha. Op het
bedrijventerrein staan veel metaalbedrijven, maakindustrie. Hierbij is thuiswerken geen optie.71
Metaalbedrijven leveren weinig arbeidsplaatsen per m2. Daarom is er een relatieve lage
werkgelegenheid op het bedrijventerrein. In de drie Utrechtse Foodvalley gemeenten is er een
tekort van 22ha aan bedrijfslocaties.
Wat de (voorheen zeer lage) leegstand van winkelpanden betreft, is de leegstand in Rhenen tussen
2011 en 2016 opgelopen tot ongeveer het Nederlandse gemiddelde, rond de 12%. Toch waren de
vooruitzichten in 2016 richting 2030 voorzichtig optimistisch, omdat de bevolkingsprognose uitgaat
van groei, wat leidt tot meer vraag naar winkelruimte.72
Het ziet het ernaar uit dat Rhenen, in tegenstelling tot buurgemeenten, beperkt last heeft gehad van
de coronamaatregelen en de lockdown in het voorjaar van 2020. Een reden zou volgens de
ondernemersvereniging kunnen zijn dat er in Rhenen relatief veel zelfstandige winkeliers zijn; ook
vestigingen van de Hema en Etos zijn in handen van franchise-ondernemers. Deze zouden wellicht
net iets meer moeite doen om hun klanten op een alternatieve manier te bedienen dan grote
ketens.73 De vraag is wat de grote lockdown in de eerste maanden van 2021 op de langere termijn
betekent voor de ondernemers en daarmee het winkelaanbod in Rhenen.
Koopgedrag
Bijna de helft (49%) van de niet-dagelijkse boodschappen werd in 2018 door inwoners van Rhenen in
een andere gemeente gekocht, terwijl 20% online werd geshopt. Dat lag in 2016 nog op resp. 51%
en 18%. De dagelijkse boodschappen werden in 2018 -net als in 2016- echter voor bijna 80% in
Rhenen zelf gedaan.74

Figuur 31: Bestedingen van inwoners van Rhenen aan niet-dagelijkse boodschappen, bron: KoopstromenOnderzoek 2018
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DTNP, toegang verkregen juli 2021. Leegstandsbarometer webtool, 2016
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De Gelderlander, toegang verkregen juni 2021. Winkels in Ede sluiten als gevolg van corona, oktober 2020
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Sinds de coronacrisis heeft online shopping een enorme vlucht genomen, ongetwijfeld ook in
Rhenen. Daardoor is er veel dagelijks verkeer van verschillende bezorgers in de woonwijken
bijgekomen. Sommige gemeenten willen pakketbezorging duurzamer maken door centrale pick-up
locaties op wijkniveau in te richten.75
Tijdens de coronacrisis heeft een nog
groter deel van de consumenten een
voorkeur ontwikkeld voor de snelheid
en het gemak van het online kanaal.
Volgens ING-onderzoek zullen ook in
het post-corona tijdperk online
verkopen blijven floreren. In 2022
zullen de groeicijfers weliswaar
afzwakken, maar dan is een flink deel
van de koek definitief
terechtgekomen bij het online kanaal.
Ten gevolge hiervan zal het
winkellandschap blijvend
veranderen.76 De verwachting is dat er wel een combinatie zal blijven tussen fysiek en online.
Daarnaast was er tot nu toe een trend in Rhenen van een voorkeur voor lokaal shoppen. De vraag is
of dat na corona verandert.
Huishoudens zeer laag inkomen
In 2017 had Rhenen een lager dan gemiddeld percentage huishoudens met een zeer laag inkomen;
4,5% t.o.v. 5,8% in 2013.77 Het aantal bijstandsuitkeringen is de afgelopen vijf jaar iets toegenomen;
van 2,4% van het aantal inwoners in 2015 tot 2,7% in 2020. Met de komst van de Participatiewet in
2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen over een grotere doelgroep. De
verwachting was dat dat met name tot instroom van jongeren zou leiden, die voorheen WAJONG
aanvroegen. De stijging van het aantal jongeren in de bijstand viel echter in afgelopen jaren nog
mee. Wat de impact van de coronacrisis is in dit opzicht is nog onzeker. De instroom van
statushouders is met name in 2016-2017 fors hoger geweest.
Het percentage huishoudens met bijstandsuitkeringen is in die jaren echter juist afgenomen, van
3,5% naar 2,9%.78 Ook hier zal het mogelijke effect van de coronacrisis nog in volle omvang zichtbaar
moeten worden. De TONK en TOZO aanvragen zijn hier wellicht een indicatie voor. Van de Tonk
waren dat er op de peildatum van 8 juni 7 en van de TOZO 1 798. Ook voor TOZO 2,3 en 4 zijn
aanvragen ingediend, maar de meeste aanvragers hiervan hadden ook al TOZO 1 aangevraagd.
De effecten van de coronacrisis zullen we pas echt zien als de noodmaatregelen ophouden
(verwachting nu is dat in het najaar). Er is een toegenomen kans op herstructurering van bedrijven
met personeel, toename van kwetsbaarheid van ondernemingen in specifieke sectoren en het
bijkomend effect dat slecht lopende bedrijven juist dankzij de crisis langer overeind zijn gebleven en
na afloop van steun alsnog omvallen. Ook zijn er de nodige zorgen voor de financiële positie van
ondernemers op korte en lange termijn, die in de afgelopen periode hebben moeten interen op
Figuur 32: Armoede per gemeente, bron: Armoede in kaart 2019, SCP
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ING Outlook, toegang verkregen juni 2021. Lichte groei retailomzet dankzij online verkopen, juni 2021
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zakelijk en privé vermogen en op pensioenreserves.
Schuldhulpverlening en voedselbank
Eind 2020 bevonden 10 inwoners van Rhenen zich in de schuldsanering; dat aantal lag in de jaren
2015-2017 met 25 personen een stuk hoger.79 Niet iedereen met schulden komt echter in de
schuldsanering; naar schatting 82 personen in Rhenen maakten in 2020 gebruik van
schuldhulpverlening via de gemeente, ten opzichte van 23 in 2015.
Uit jaarverslagen van de Voedselbank Neder-Veluwe blijkt dat in 2015 44 huishoudens gebruik
maakten van het uitgiftepunt in Rhenen, wat in 2020 - ondanks de coronacrisis - nauwelijks is
toegenomen.80 Dit heeft vermoedelijk te maken met de lockdown als gevolg van de coronacrisis
waardoor de dienstverlening meer op afstand kwam te staan.

Figuur 33: Aantal huishoudens per afgiftepunt in 2015 en 2020, Bron: Voedselbank Neder-Veluwe
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CBS Statline, toegang verkregen juli 2021. Personen in de schuldsanering op 31 december 2020
Voedselbank Neder-Veluwe, toegang verkregen mei 2021. Jaarverslagen 2015 en 2020
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Gezondheid en zorg

afbeelding
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Trends Gezondheid en zorg
Hoe gezond zijn de inwoners van Rhenen?
Inwoners van Rhenen (19-65 jaar) waren in 2016 iets minder fit dan het Nederlands gemiddelde;
bijna de helft voldeed niet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen en meer dan 80% haalde de
fitnorm niet. Qua overgewicht (incl. ernstig overgewicht) scoorde Rhenen juist weer iets beter. Ook
werd er minder overmatig gedronken dan gemiddeld in Nederland, terwijl het percentage rokers
hetzelfde was als landelijk.

Figuur 34: Gezondheid 19-65 jaar in Rhenen en Nederland, uit Kadernota Visie op Rhenen, bron: Gezondheidsmonitor
GGDrU 2016

Ondanks de lagere score op bewegen, ervoer maar liefst 82,8% van de mensen tussen de 19 en 65
jaar in 2016 zelf een goede tot zeer goede gezondheid, t.o.v. 79,5% in Nederland.81
Boven de 65 jaar zien de getallen er iets anders uit; daar zien we een veel lager percentage dat de
Nederlandse norm Gezond bewegen niet haalt, net als landelijk. Ruim 70% van de 65-plussers in
Rhenen komt dus minimaal 5 dagen per week aan 30 minuten matig intensieve beweging toe. Daar
staat tegenover dat er onder de 65-plussers in Rhenen twee keer zoveel overmatige drinkers zijn dan
in de jongere categorie. Dat percentage ligt ook flink hoger dan het Nederlandse gemiddelde.

Figuur 35: Gezondheid 65 plussers in Rhenen en Nederland, uit Kadernota Visie op Rhenen 82
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GGDrU, toegang verkregen mei 2021. Gezondheidsmonitor, 2016
Idem.

35

Toename overgewicht
In 1990 had één op de drie volwassen Nederlanders matig of ernstig overgewicht. Sindsdien is het
aantal Nederlanders met overgewicht sterk gestegen tot de helft van alle volwassenen in 2019.83 De
verwachting is dat dit richting 2040 verder doorzet en dat dan 62 van de volwassenen overgewicht
heeft.84
afbeelding

Figuur 37:Ontwikkeling volwassenen mannen en vrouwen met
overgewicht in de periode 1990-2019

Figuur 36: Ontwikkeling volwassenen met overgewicht uitgesplist
naar leeftijdscategorieën in de periode 1990-2020, inclusief prognose
tot 2015-2040

De levensverwachting stijgt verder
Mensen worden steeds ouder, ook in Rhenen. De levensverwachting van mensen in Rhenen nam
tussen 1998 en 2016 zelfs iets meer toe dan in de rest van Nederland. 85

Figuur 38: Levensverwachting in de gemeente Rhenen tegenover Nederland

Ook richting 2035 is de verwachting dat de levensverwachting van mensen in Nederland blijft
toenemen; de coronapandemie heeft hier geen verandering in gebracht. De prognose van 20202040 voor de levensverwachting van mensen boven de 65 jaar in Nederland is dat deze met nog
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RIVM, toegang verkregen juni 2021. Volksgezondheid en zorg, ontwikkeling overgewicht, 2020
RIVM, toegang verkregen juni 2021. Volksgezondheid toekomst verkenning, 2018.
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eens ca. 3 jaar toeneemt van ca. 85 tot ca. 88 jaar en bij mensen boven de 80 jaar met ca. 1,5 jaar
van ca. 89 tot ca. 90 jaar.86
Tegelijkertijd is de aankomende generatie ouderen vitaler dan de huidige. De levensverwachting in
zogenaamde ‘goede ervaren gezondheid’ neemt namelijk ongeveer evenveel toe als de totale
levensverwachting.87

Figuur 39: De ontwikkeling van de levensverwachting in goede ervaren gezondheid in Nederland in de periode 1990-2015,
inclusief prognose 2015-2040

Het 85-plus tijdperk
Zoals beschreven in de trendsheet demografie zal het aantal ouderen en daarmee ook het aantal
mensen met ouderdomsziekten fors toenemen door de (dubbele88) vergrijzing.
Door toename van met name 85-plussers zijn er in de toekomst ook meer mensen met dementie en
meerdere aandoeningen tegelijk (multimorbiditeit)89.
De verwachting is dat door de vergrijzing de druk op het gehele zorgsysteem toeneemt, van
mantelzorg tot eerstelijnszorg en van spoedzorg tot verpleeghuiszorg.90
Een deel van de ouderen heeft daarnaast ook sociale problemen, zoals eenzaamheid. In 2019 voelde
bijna 1 op de 10 mensen in Nederland van 75 jaar of ouder zich sterk eenzaam.91 Hoewel dit % in
Rhenen in 2020 lager lag dan het landelijk gemiddelde.92 De vraag is hoe dit percentage zich onder
invloed van de contactbeperkende coronamaatregelen de afgelopen periode heeft ontwikkeld.
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CBS statline, toegang verkregen juni 2021. Prognose ontwikkeling levensverwachting naar geslacht en
leeftijd 2020/2070
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RIVM, toegang verkregen juni 2021. Volksgezondheid toekomst verkenning, 2018.
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Dubbele vergrijzing houdt in dat binnen de groeiende groep 65-plussers bovendien het deel 80-plussers
toeneemt.
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RIVM, toegang verkregen juni 2021. Chronische aandoeningen en multimorbiditeit
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SER, toegang verkregen juli 2021. Zorg voor de toekomst: over de toekomstbestendigheid van de zorg p.22,
juni 2020
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CBS, toegang verkregen mei 2021. Bijna 1 op de 10 Nederlanders voelde zich sterk eenzaam in 2019, maart
2020
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www.waarstaatjegemeente.nl, toegang verkregen juli 2021.
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Dementie vraagt veel zorg
Dementie93 is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland en staat inmiddels op 1 voor hartfalen
en longkanker.
De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%). De kans op dementie
neemt sterk toe met leeftijd. De meeste patiënten zijn boven de 65 jaar, waarvan 40% boven de 90
jaar. Mensen met dementie leven gemiddeld 6,5 jaar met de ziekte. 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7
mannen krijgt het.
De verwachting is dat het huidige aantal mensen met dementie in Nederland de komende 20 jaar zal
stijgen naar ruim een half miljoen, tenzij er een doorbraak komt in de preventie of behandeling van
deze ziekte. Het geschatte aantal mensen met dementie in Rhenen bedroeg in 2020 380 en zal in
2030 naar schatting zijn toegenomen tot 570.94 De grootste toename in ziektelast tot 2040 zal ook
worden veroorzaakt door dementie is de verwachting.95 Alleen als er binnen die termijn een effectief
geneesmiddel tegen dementie wordt gevonden, zou er een trendbreuk kunnen optreden.

Figuur 41: Verwachte ontwikkeling van het aantal mensen die zullen leiden
aan dementie in de periode 2019-2045

Vanwege de hervormingen in de langdurige zorg woont 70%
van de mensen met dementie thuis.96 Er zijn in Nederland op
dit moment 800.000 mensen die voor iemand met dementie
zorgen. De belasting voor deze mantelzorgers, vaak vrouwen
van boven de 65 jaar die gemiddeld 40 uur voor een naaste
zorgen is erg zwaar, met name in de latere fases van de ziekte
want dan is er steeds meer ondersteuning nodig.97

Figuur 40:: Verwachte ontwikkeling van het aantal
mensen die zullen leiden aan dementie in de
periode 2019-2045
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Alzheimer Nederland, toegang verkregen juli 2021. Dementie is de naam voor een combinatie van
symptomen (een syndroom) waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Het is een
verzamelnaam voor ruim 50 ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.
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Mantelzorg
In Rhenen lag het totale aantal
mantelzorgers in 2016 hoger dan
gemiddeld in Nederland: 15,9% t.o.v.
14,2%. Dit percentage lag in 2012 zelfs nog
een fractie hoger, terwijl het in Nederland
toen nog flink lager lag (12%).98
De groep 50-74-jarigen biedt relatief vaak
mantelzorg. Vaak aan hun ouders en
schoonouders. 85-plussers ontvangen
relatief vaak mantelzorg. De verhouding
tussen deze twee leeftijdsgroepen is een
indicator (OOSR) voor het aantal potentiële
mantelzorgers. Nu zijn er circa 15 personen Figuur 42: Mantelzorg verlenen Rhenen, waarstaatjegemeente.nl,
van 50-74 jaar per 85-plusser, in 2030 is dit bronnen: Gezondheidsmonitor, GGD'en, CBS en RIVM
gedaald tot 10 personen. Er zijn dan dus
minder potentiële mantelzorgers. Ouderen zullen in 2030 vaker samenwonen, maar ook vaker
kinderloos zijn. Mantelzorg zal dus vermoedelijk ook steeds vaker door leeftijdsgenoten worden
geboden.99
Dit zal dus ook voor Rhenen gelden. Dit betekent dat de druk op mantelzorgers zal toenemen. Er
wordt in Rhenen al veel ondernomen om mantelzorgers te ondersteunen bij het vergroten van hun
draagkracht en vitaliteit.100 Daarnaast kunnen nieuwe zorgtechnologie en domotica101 kunnen
wellicht verlichting brengen, maar het is onzeker hoe betaalbaar en gebruiksvriendelijk deze
toepassingen zullen zijn en daarmee hoe snel ze door mensen omarmd worden.
Relatief veel Rhenenaren in de 24-uurs zorg
Het aantal mensen in Rhenen dat 24-uurs zorg nodig heeft en onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
valt, is sinds 2016, mede vanwege de vergrijzing, net als in de rest van Nederland toegenomen. In
vergelijking met Nederland kent Rhenen relatief een hoog aantal mensen in deze categorie.
De verwachting is dan ook dat er de
komende jaren door stijgende vraag
groei van het woonzorg-aanbod nodig
is.

Figuur 43:Aantal mensen in de Wet Langdurige Zorg in de gemeente
Rhenen per 10.000 verzekerden.
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Waarstaatjegemeente.nl, toegang verkregen juni 2021. Dashboard thema gezondheid gemeente Rhenen
SCP, toegang verkregen juli 2021. Trends in ouderenzorg: Tekort aan mantelzorgers en professionals, 2018
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Figuur 44: Kerncijfers wonen en zorg gemeente Rhenen 2016-2046, bron: Monitor Wonen Zorg Provincie Gelderland,
factsheet Rhenen

Voor ouderen die met ouderdomsziekten te maken krijgen, maar die niet dement zijn, is de
verwachting dat zij met behulp van mantel- en thuiszorg, domotica en woningaanpassingen thuis
blijven wonen. Bijna 90% van de 65-plussers kan daarbij een beroep doen op familie, vrienden of
mensen in de buurt.
Langer zelfstandig blijven wonen betekent echter ook een groter risico op ongelukken thuis.
In Rhenen vonden in 2018 bijna 350 valongevallen bij 65-plussers plaats, in 2016 waren dat er zelfs
380.102 Deze ongevallen kunnen extra druk leggen op de spoedeisende hulp en/of op medischspecialistische zorg.

Figuur 45: beschikbare steun of hulp voor 65 plussers in de gemeente Rhenen en aantal valongevallen in dezelfde
leeftijdscategorie

Vraag naar zorg in Rhenen
De vraag naar huisartsenzorg was tussen 2016 en 2019 stabiel in Rhenen, terwijl deze over het
geheel in Nederland flink steeg.103 Bij de vraag naar geestelijke gezondheidszorg via de
zorgverzekering zien we zowel in Rhenen als overall in Nederland een daling, waarschijnlijk doordat
een deel van deze zorg na de decentralisaties in 2015 niet meer via de zorgverzekering loopt, zoals
de jeugd-GGZ. Ook de extramuralisering (afbouw van bedden) in de GGZ kan tot gevolg hebben
102

GGDrU, toegang verkregen juni 2021. Buurtmonitor gezondheid gemeente Rhenen: 172 valongevallen onder
65-plussers per 10.000 inwoners, in 2018. Op het totale aantal inwoners in Rhenen is dat dus 344. Bewerking
data veiligheid.nl, 2018
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Waarstaatjegemeente.nl, toegang verkregen juni 2021. Zorggebruik in de gemeente Rhenen, 2019
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gehad dat minder mensen zich lieten behandelen. Daardoor blijven meer ‘verwarde personen’
zonder behandeling zelfstandig wonen, met mogelijke overlast tot gevolg heeft in woonwijken.

Figuur 46: Aantal beroepen op huisartsen- en geestelijke gezondheidszorg in de gemeente Rhenen per 10.000 verzekerden

Het gebruik van wijkverpleging via de zorgverzekering104 was in Rhenen in 2016 al groter dan
gemiddeld in Nederland en nam de laatste jaren verder toe. Ook hier is de extramuralisering een
belangrijke oorzaak.

Figuur 47: Aantal mensen dat een beroep doet op Wijkverpleging per 10.000 verzekerden.

Tussen 2016 en 2019 zien we bij de langdurige zorg een toename van de zorg thuis en een afname
van de zorg in een instelling; wat een direct gevolg is van het scheiden van wonen en zorg voor
mensen met een relatief lichte zorgvraag, sinds 2013. Zoals op pagina 6 te zien is in de tabel met
Kerncijfers wonen en zorg gemeente Rhenen 2016-2046, wordt er de komende decennia niettemin
een stijgende vraag naar woonzorg-huisvesting verwacht.

104

Hulp thuis is geregeld via de Wmo 2015, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. In deze cijfers
gaat het specifiek om de zorg die via de Zorgverzekeringswet loopt.
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Figuur 48: Aantal mensen in de Wet Langdurig Zieken die een beroep doen op thuiszorg en zorg in een instelling per 10.000 verzekerden
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Jongeren voelen zich gezond
Bij de jeugd in Rhenen had rond de 90% van de 10- tot 17-jarigen in 2019 een goede tot zeer goede
ervaren gezondheid.

Figuur 49:De ervaren gezondheid van de jeugd in de
gemeente Rhenen

Figuur 50: Relatie tussen financiële beperkingen en
gezondheid

Wel is er een groot verschil in goed ervaren gezondheid en in psychische gezondheid tussen
jongeren van 13-17 jaar uit huishoudens die moete
hebben met rondkomen en uit huishoudens die dat niet
hebben.105
In de groep 13- en 14-jarigen had 16% in 2019 een
verhoogd risico op psychosociale problemen. Dat
percentage lag in 2015 op een vergelijkbaar niveau,
daalde in de jaren daarna flink maar was in 2018 weer
terug op dat niveau. De vraag is welke impact de
contactbeperkende maatregelen tijdens de coronacrisis
op deze groep (zullen) hebben. De verwachting die
tijdens de interviews106 naar voren kwam is dat de
gevolgen van de lockdown vanwege de coronapandemie Figuur 51: Ontwikkeling van de categorie verhoogde risico
op psychosociale problemen bij de jeugd in de gemeente
nog zeker 3-5 jaar zullen doorwerken. Het gaat bij
Rhenen in de periode 2015-2019
kwetsbare jongeren dan vaak om vroegtijdige
schooluitval en jeugdwerkloosheid. Maar ook om
problemen met eenzaamheid en zingeving die spelen in
de volle breedte van de jeugd. Ook bij jongeren die
daarvoor prima door het leven gingen. De impact is
structureel omdat zij plaats heeft gevonden in de
vormende en formatieve jaren. Dit houden deze
jongeren hun leven bij zich. Dit geldt grofweg voor de
leeftijdsfase tussen 14 en 20-25 jaar.
Bij de groep oudere tieners (13 – 17 jaar) lag het risico op
Figuur 52: Ontwikkeling van de matig-hoog risico op
psychosociale problemen in 2019 aanzienlijk hoger, op
psychosociale problemen bij de jeugd in de gemeente
Rhenen in de periode 2015-2019
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GGDrU, toegang verkregen juli 2021. Buurtmonitor dashboard armoede en gezondheid, 2019
Zie de lijst van interviews die gehouden zijn in het kader van deze trendrapportage
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bijna 28%, terwijl dat percentage in de regio Utrecht al jaren tussen de 20% en 24% zweeft.
Wachtlijsten in de jeugdhulp
Na de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015, heeft Rhenen de jeugdhulp107 in 2018 samen met zes
andere gemeenten georganiseerd in de Jeugdhulpregio FoodValley.
In 2020 maakte 6,3% van de jongeren tot 23 jaar gebruik van één of meerdere vormen van
jeugdhulp, zowel zonder verblijf (ambulant) als met verblijf (klinisch). Dit aantal ligt in lijn met de
jaren daarvoor; de kleine daling kan komen doordat er minder zorgaanbod was door de
coronamaatregelen. In de gehele Jeugdregio Foodvalley was dit percentage in 2020 8,8% en in
Nederland zelfs 9,3%.108

Figuur 53: Ontwikkeling van het percentage jongeren onder 23 dat een beroep doet op jeugdhulp in de gemeente Rhenen,
regio Food Valley en Nederland

De wachtlijsten bij jeugdzorgaanbieders zijn in deze regio al geruime tijd zeer lang, en dan vooral bij
specialistische geestelijke gezondheidszorg. Bij sommige aanbieders liep de wachttijd eind 2019 al
op tot ruim vijftien weken; veel hoger dan de streefnorm van vier weken.109
De verwachting is dat de coronamaatregelen (zoals de sluiting van scholen, het wegvallen van sport
en sociale activiteiten en eventuele tijdelijke thuisisolatie) bepaalde nieuwe problematiek bij
jongeren hebben veroorzaakt en/of bestaande problematiek hebben verergerd, waardoor de vraag
en daarmee de wachtlijst voor jeugdhulp alleen maar toeneemt.
Begin juni heeft het kabinet, naar aanleiding van de arbitragezaak die de VNG had aangespannen,
voor 2022 ruim €1,3 miljard extra beschikbaar gesteld aan gemeenten ter compensatie van de
tekorten in de jeugdzorg, bovenop de eerder toegezegde €300 miljoen. Tegelijkertijd committeren
gemeenten en het Rijk zich hierdoor aan het maken van afspraken over maatregelen waarmee het
jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt110.
107

Jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en ondersteuning (opvoedvragen, opvoedhulp, jeugd-lvb en jeugdggz) variërend van licht ambulant tot en met intensieve, zeer gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten
setting (jeugdzorgplus).
108
CBS, toegang verkregen juli 2021. Voorlopige cijfers voor 2020 voor de gemeente Rhenen uit de benchmark
jeugdzorg , 2021
109
Barneveldsekrant.nl, toegang verkregen juni 2021. Lange wachtlijsten bij jeugdzorg, november 2019.
110
NOS, toegang verkregen juli 2021. Kabinet trekt 1,3 miljard extra uit voor jeugdzorg in 2022, juni 2021
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Leefstijl jeugd
De jeugd in Rhenen leeft gezonder dan tien jaar geleden. In 2011 gaf bijna 35% van de 13-17 jarigen
nog aan ooit minstens één sigaret te hebben gerookt; in 2019 was dat gedaald naar ruim 8%.111 Dat
zou een gevolg kunnen zijn van de in 2013 gestarte landelijke campagne NIX18, al daalde het
percentage daarvoor ook al.

Figuur 54: Ontwikkeling van het gebruik van schadelijke consumptiegoederen onder jongeren in de periode 2007-2019

Ook het alcoholgebruik in deze leeftijdscategorie is een stuk lager dan in 2007, maar sinds 2015 wel
weer stijgende.112

Wat overgewicht onder de jeugd betreft, liggen de cijfers in Rhenen rond het Nederlandse
gemiddelde.

Figuur 55: Overgewicht (inclusief obesitas) in de verschillende leeftijdscategorieën van de jeugd in Rhenen 2019

Van het totale aantal kinderen in Nederland van 4 tot en met 17 jaar oud had 14,7% in 2020
overgewicht (matig als ernstig), waarvan 12,2% matig overgewicht en 2,5% ernstig overgewicht
(obesitas). Het percentage kinderen rond de 2 jaar met (ernstig of matig) overgewicht is op basis van
deze database 8,0%. In Rhenen bedraagt deze categorie 9%.113

111

GGDrU, toegang verkregen juni 2021.Buurtmonitor Dashboard leefstijl gemeente Rhenen
GGDrU, toegang verkregen juni 2021.Buurtmonitor Dashboard leefstijl gemeente Rhenen
113
CBS i.s.m. RIVM, toegang verkregen juni 2021. Overgewicht bij Kinderen inclusief obesitas.
Gezondheidsenquête leefstijlmonitor, 2021
112
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Figuur 56: Overgewicht en obesitas Nederland naar leeftijd 2020

Sport en beweging
Nederland heeft een uniek sportverenigingenlandschap, juist als het gaat om kleine bijzondere
sporten. Uit de interviews komt naar voren dat Rhenen niet heel veel sportverenigingen heeft. Het
zijn er zo’n 35-40 en er komt niets bij. Richting 2035 is dit dan ook een zorg, omdat de landelijke
verwachting is dat er in 2050 nog maar de helft van de verenigingen over is. Met name
bestuursfuncties voor verenigingen zijn in Rhenen lastig in te vullen.
Er wordt in Rhenen gewerkt aan inclusief sporten. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de oprichting
van het G-team bij de voetbal voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is er door
ouders en de atletiekvereniging Rhenen een initiatief opgezet voor kinderen met autisme. Zij trainen
in Wageningen, omdat daar meer ruimte is. Een ander initiatief is de ‘diabetes challenge’ waarin ook
door meerdere partijen zoals huisartsen en bewegingsprofessionals samenwerken met als doel om
de insuline-intake van mensen met diabetes middels leefstijlverandering te verminderen. Sommige
mensen met diabetes 2 kunnen door leefstijlverandering hier zelfs van genezen.

Buitenspelen en motorische ontwikkeling jeugd
In de interviews komt naar voren dat uit onderzoek blijkt dat kinderen die veel buiten spelen
motorisch goed ontwikkeld zijn, beter nog dan kinderen die veel aan sporten zoals voetbal doen.
Goede motorische ontwikkeling leidt vervolgens weer tot betere schoolprestaties, meer sociaal
contact, minder overgewicht en ook op latere leeftijd blijven mensen die in hun jeugd goed
motorisch ontwikkeld zijn vaker gezonder en actiever. Er is in Rhenen op de basisscholen onderzocht
het ervoor staat met de motorische vaardigheden van leerlingen. De grootste groep kinderen scoort
op alle scholen gemiddeld. Toch is er ook een behoorlijke groep die onder gemiddeld scoort.
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Figuur 57: Totaal overzicht van de verdeling van motorische vaardigheid van kinderen, bron MQ-scan & Onderzoek
Sportservice Rhenen

Figuur 58: Uitsnede van de verdeling van motorische vaardigheid van kinderen, bron MQ-scan & Onderzoek Sportservice
Rhenen

In dit kader is het ook belangrijk waar je als kind woont en welke (natuurlijke)
buitenspeelmogelijkheden er dicht in de buurt zijn. Hier ligt dan ook een opgave richting de
toekomst.
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Verduurzaming en
klimaatverandering
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Trends Verduurzaming en klimaatverandering
Hoe duurzaam is Rhenen?
Als buurgemeente van Wageningen, in 2019 de duurzaamste gemeente van Nederland114, doet ook
Rhenen het in 2020 met totaalscore van 53,0115 bovengemiddeld goed en beter dan in 2014, toen de
score op 51,9 lag116. Deze ontwikkeling is over het algemeen bij alle Nederlandse gemeenten te zien,
waardoor de positie van Rhenen ten opzichte van andere gemeenten ongeveer hetzelfde blijft
(positie 114).

Figuur 59: Score van Rhenen in de Nationale monitor duurzame gemeenten 2020

Figuur 60: Score van Rhenen in de Nationale monitor duurzame gemeenten 2014

In de afzonderlijke scores zien we dat de grootste toename te zien is bij het sociaal-cultureel
kapitaal; dat wordt bepaald door gelijke kansen, vrijheid, brede toegankelijkheid van voorzieningen,
gezondheid en veiligheid. Daarover vindt u meer in de Trendsheets Wonen en Leven en Gezondheid
en Zorg. Ook het ecologisch kapitaal van Rhenen is de afgelopen zes jaar toegenomen, van 54,4 naar
55,3. Het ecologisch kapitaal van een gemeente wordt bepaald door het functioneren en de
veerkracht van de verschillende ecosystemen, met als indicatoren de lokale ‘voorraden’ bodem,
water, lucht, natuur en landschap, energie en afval en grondstoffen. De gevolgen van de
coronacrisis voor het ecologisch kapitaal zijn sterk gekoppeld aan afnemende sociaaleconomische
activiteiten, meer thuiswerk en verminderde mobiliteit. Dit betekent minder energieverbruik en
daarmee, zeker op de korte termijn, een afnemende CO2-uitstoot, maar ook verminderde uitstoot
van stikstofoxiden en fijnstof.

Luchtkwaliteit is verbeterd
Zowel de blootstelling aan stikstofdioxide als aan fijnstof is tussen 2015 en 2020 verbeterd in
Rhenen. Voor de toekomst zijn in de Wet stikstofreductie verplichtingen vastgelegd om een steeds
groter deel van de natuur onder de zgn. kritische depositiewaarde (KDW)117 te brengen. Echter, een
verdere aanscherping van de stikstof- en klimaatregels zal volgens het Planbureau voor de
Leefomgeving betekenen dat er op sommige plekken (waaronder buurprovincie Gelderland)
nauwelijks meer landbouw kan worden bedreven, zelfs geen duurzame landbouw.118 In het
Trendsheet Werken en Ondernemen komt de sterke afname van de agrarische sector in Rhenen al

114

Het PON en Telos, toegang verkregen juni 2021. Nationale monitor duurzame gemeenten 2019. Zowel
economische als sociaal-culturele en ecologische aspecten worden hierin meegenomen, november 2019
115
Het PON en Telos, toegang verkregen juni 2021. Nationale monitor duurzame gemeenten,
duurzaamheidstrends van 355 gemeente russen 20216 en 2020, 2020
116
Het PON en Telos, toegang verkregen juni 2021. Nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid, 2014
117
KDW is de ecologische grens waarboven het risico op negatieve effecten stijgt als stikstofdepositie en
blootstellingsduur toenemen.
118
PBL, toegang verkregen juni 2021. Naar een uitweg uit de stikstofcrisis, juli 2021
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aan de orde; de kans bestaat dus dat deze sector komende jaren verder krimpt.

Figuur 61: Luchtkwaliteit Rhenen; blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) in 2015 en 2020, bron: RIVM via
waarstaatjegemeente.nl

Huishoudelijk afval gestegen door coronacrisis
Als gevolg van de coronacrisis hebben we te
maken met een toename van het afval, in het
bijzonder (plastic)verpakkingsmateriaal. Voor
een deel hangt dat samen met het feit dat veel
beschermingsmiddelen van plastic en papier
zijn, maar het komt vooral doordat we veel
meer thuis zijn, thuis klussen en minder
buitenshuis eten. Daarnaast zorgt ook de groei
van online shoppen voor extra verpakkingsafval.
De totale hoeveelheid huishoudelijk afval is in
2020 met bijna 30 kilo per inwoner
toegenomen; de sterkste toename sinds
1997..119 120

Figuur 62.1:Ontwikkeling van de hoeveelheid huishoudelijk afval
in Rhenen tegenover Nederland

De veranderingen door corona in het online
shoppen en het extra gebruik van verpakkingsmateriaal zal deels blijvend zijn. Dit heeft echter geen
grote invloed meer op de totale hoeveelheid afval in Rhenen. Op dit moment zijn er vooral
resultaten zichtbaar van het afval- en grondstoffenbeleid gemeente Rhenen 2020-2030 dat op 1
februari 2021 is ingegaan. De belangrijkste maatregel uit dit beleid is het verlagen van de
inzamelfrequentie van het restafval. Dit ging van 1 keer per 4 weken naar 1 keer per 2 weken. Uit de
eerste evaluatie na een half jaar blijkt dat we tot nu toe 410 ton minder restafval hebben opgehaald
in vergelijking tot voorgaande jaren. In tabel X is te zien dat dit komt, omdat andere afvalstromen
beter gescheiden zijn. De prognose is dat dit aan het eind van jaar 800 ton is. Dit zou een daling van
20% van het restafval betekenen.
119

Het PON en Telos, toegang verkregen juni 2021. Nationale monitor duurzame gemeenten,
duurzaamheidstrends van 355 gemeente russen 20216 en 2020, 2020
120
Nu.nl. toegang verkregen juli 2021. Klussen en niet uit eten zorgen voor forse groei afvalberg consumenten.
Nieuws op basis van cijfers van het CBS, juli 2021
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Afvalstromen
Restafval
GFT afval
PMD
Glas
Papier
Overige fracties

Mutatie in tonnage 2021 t.o.v. 2018 t/m
2020
-410
+ 163
+ 92
+ 107
+ 26
+ 22

Tabel 62.1: Veranderingen in afvalstromen 2021 t.o.v. gemiddelde 2018 t/m 2020

Energieverbruik daalt
De gemeente Rhenen heeft in het coalitieakkoord
2018-2022 ‘Samen werken aan verbinding en
vertrouwen’ de ambitie uit gesproken om in 2040
energieneutraal te zijn. Verkeer (voornamelijk
wegverkeer) en wonen waren in 2015, met een
bijna even groot aandeel, verantwoordelijk voor
zo’n 75% van het energieverbruik in Rhenen.
Werken (het bedrijfsleven en overige
(maatschappelijke) organisaties, inclusief
landbouw) voor de resterende 25%.121
Met een betere isolatie van gebouwen,
Figuur 63: Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in
energiezuinigere apparaten en de dalende prijs
gemeente Rhenen
en stijgende opbrengst van zonnepanelen neemt
het energieverbruik al jaren af, ook in Rhenen. Bij elektriciteit zien we daarin een consequent
dalende lijn, terwijl het gasverbruik schijnbaar meer samenhangt met de gemiddelde temperatuur in
een bepaald jaar.122
In Rhenen stonden in 2014 per 1.000 inwoners 468 personenauto's op
naam van een natuurlijk persoon; leaseauto’s worden hier dus niet in
meegerekend.123 Wat het aandeel elektrische personenauto’s betreft,
bevond Rhenen zich in 2015 nog in de buurt van het Nederlands
gemiddelde, terwijl het aantal in 2020 sterk achterblijft bij het
Nederlands gemiddelde van bijna 16 elektrische personenauto’s per
1.000 inwoners.
Het aantal openbare laadpalen bedroeg in 2020 slechts 37; dat aantal
moet volgens het gemeentebestuur omhoog en daar wordt via
samenwerkingsverbanden met o.a. Total inmiddels aan gewerkt.124

Figuur 64: Het aantal elektrische auto
in Rhenen tegenover nederland per
1.000 inwoners

121

Omgevingsdienst regio Utrecht, toegang verkregen juni 2021. Routekaart Energietransitie Rhenen, Remco
Spoelstra 2019
122
AlleCijfers.nl, toegang verkregen juni 2021. Dashboard openbaar beschikbare data gemeente Rhenen
123
Binnenlandsbestuur.nl, toegang verkregen juni 2021. Blaricum heeft meeste, Amsterdam heeft minste
auto’s, Binnenlands Bestuur. Nieuws op basis van CBS data, 2014
124
De Gelderlander, toegang verkregen Juni 2021. Rhenen wil meer openbare laadpalen voor elektrische
auto’s, november 2020
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Aandeel duurzame elektriciteit stijgt
Net als in de rest van Nederland groeit het aantal woningen met zonnepanelen in Rhenen flink. In
2019 had bijna 16% van de woningen in Rhenen zonnepanelen, ten opzichte van 3% in 2015.
Daarmee groeide het aantal harder dan het Nederlandse gemiddelde.125

Figuur 66: Monitor Wonen, Woningvoorraad Rhenen,
Provincie Utrecht

Figuur 65: Energietransitie Gebouwde Omgeving, Datavoorziening
VNG Realisatie

Dankzij deze verduurzaming van woningen en de gerealiseerde nieuwbouw stijgt het aandeel van de
woningen met energielabel A-A++ sinds 2015 gestaag. Zo’n 75% van de woningvoorraad heeft
inmiddels niet lager dan energielabel C; de helft heeft niet lager dan energielabel B.126 Om in 2030
voor de gebouwde omgeving gemiddeld label A te kunnen realiseren, ligt de grootste uitdaging in de
wijken met oudere koopwoningen, met name gebouwd voor 1992. Deze betreft alle drie de kernen
van de gemeente en het grote buitengebied. Rhenam heeft een groot deel van hun huurwoningen al
verduurzaamd tot label A127.

Scenario richting energieneutraal
Voor de ambitie om als Rhenen in 2040
energieneutraal te zijn, is enerzijds verdere
energiebesparing nodig (van 1.400 naar 600
TJ) en vraagt het anderzijds om een verdere
opschaling en toepassing van duurzame
energie voor de overgebleven vraag. De
besparing moet vooral komen door de
transitie naar elektrische auto’s en
energiebesparing in de gebouwde omgeving.

Figuur 67: Ontwikkeling van het aantal woningen met zonnepanelen in de
periode 2015-2019

125

Waarstaatjegemeente.nl, toegang verkregen juni 2021. Dashboard energietransitie gemeente Rhenen.
Bewerking CBS data Rhenen, 2020
126
Provincie Utrecht, toegang verkregen juni 2021. Monitor Wonen, woningvoorraad gemeente Rhenen, 2021
127
De Nationale Energie Atlas, toegang verkregen juni 2021. Deze atlas, de NEA, is het platform voor informatie
over energie in Nederland. U vindt hier kaarten over bestaande traditionele en duurzame energie. De atlas
geeft ook inzicht in de potentie van gebieden voor verduurzaming., 2021
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Figuur 68: Prognose van de verhouding duurzame energie tegenover de totale benodigde energie, Bron: Routekaart
Energietransitie Rhenen, Remco Spoelstra, Omgevingsdienst regio Utrecht, 2019

De Omgevingsdienst regio Utrecht heeft in 2019 een scenario voor een toekomstige energiemix
gemaakt waarmee Rhenen als gemeente in 2040 energieneutraal kan worden. Dit scenario is
gebaseerd op de Regionale Energievisie. Hier valt op dat een groot deel van de energie in 2040 uit
omgevingswarmte128 en zonnepanelen zal komen.129

Figuur 69: Scenario voor mogelijke energiemix in 2040 in Rhenen op basis van de regionale energievisie, bron:
Omgevingsdienst regio Utrecht, 2019

128

Omgevingswarmte wordt gewonnen uit de bodem, het afvalwater, het oppervlaktewater of andere
restwarmte.
129
Omgevingsdienst regio Utrecht, toegang verkregen juni 2021. Routekaart Energietransitie Rhenen, Remco
Spoelstra 2019
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De routekaart richting energieneutraal ziet er voor de komende twintig jaar als volgt uit130:

Figuur 70: Route kaart energie transitie in de gemeente Rhenen

Klimaatverandering: Rhenen wordt droger, heter en natter
De energietransitie heeft tot doel om door het terugdringen van broeikasgassen de al ingezette
klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken; we gaan daarbij uit van de afspraken van het
Klimaatakkoord van Parijs, dat tot doel heeft de gemiddelde mondiale temperatuurstijging ‘ruim
onder’ 2°C te houden en inspanningen te leveren om de stijging te beperken tot 1,5°C.131 132
Ondertussen zijn de effecten van klimaatverandering al merkbaar en is het belangrijk om voorbereid
te zijn op extremer weer, zoals vaker langere perioden van hitte en droogte en wateroverlast door
hevige hoosbuien.
Vaker een zeer droog jaar
Uit de klimaatanalyse van de gemeente Rhenen blijkt dat de frequentie van een zeer droog jaar de
komende decennia toeneemt van 1 keer in de 10 jaar naar 1 keer in de 2-5 jaar.

130

Omgevingsdienst regio Utrecht, toegang verkregen juni 2021. Routekaart Energietransitie Rhenen, Remco
Spoelstra 2019
131
Klimaatakkoord van Parijs, Nederlandse Emissieautoriteit, toegang verkregen juli 2021. Klimaatakkoord van
Parijs, 2015
132
Rijksoverheid, toegang verkregen juli 2021. Informatie over het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid
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Figuur 71: De gevolgen toenemende droogte als gevolg van klimaatverandering richting 2050

Droogte kan problemen opleveren voor natuur en landbouw. Lagere waterstanden vormen een
bedreiging voor de waterbeschikbaarheid en -kwaliteit en het garanderen van de bevaarbaarheid
van rivieren en kanalen. Bovendien neemt het risico op natuurbranden toe. In droge zomers zal de
grondwaterstand in het hele gebied dalen; in de gebieden waar water aangevoerd kan worden
vanuit de Lek (Eemvallei) zijn de effecten beperkt.133
Hittestress in de gebouwde omgeving
In de gebouwde omgeving, waar hoge temperaturen meer worden vastgehouden dan in het
buitengebied, ontstaat hittestress, die leidt tot gezondheidsproblemen en extra sterfte bij kwetsbare
groepen. Het veroorzaakt ook een slechtere arbeidsproductiviteit en slecht slapen. Een ander effect
van hitte is dat materialen uitzetten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld bruggen niet meer openen of
sluiten en kunnen treinen niet meer rijden.134

133

Gemeente Rhenen, toegang verkregen juni 2021. Gevolgen van klimaatverandering op extreme droogte
Gemeente Rhenen, toegang verkregen juni 2021. Mogelijke weersextremen gevolgen voor de gemeente
Rhenen
134
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Figuur 72: Mindmap hitte in de stad, Hogeschool van Amsterdam,

Omgaan met grote hoeveelheden regenwater
Sinds het begin van de vorige eeuw is het ruim 25% natter geworden in Nederland. Uit de
Klimaatanalyse Rhenen blijkt dat er de komende decennia, naast meer droge periodes, in de winter
meer neerslag zal vallen. Nattere winters kunnen voornamelijk in het landelijke gebied voor
wateroverlast zorgen. In de zomer zullen de grillige (zeer) extreme buien nog meer neerslag
bevatten, met een uurinstensiteit tot 74 mm. Door de verhoogde neerslag kunnen de waterstanden
aan de flanken van de Veluwe gaan stijgen, wat kan leiden tot grondwateroverlast. 135

Figuur 73: Gevolgen van extreme neerslag als gevolg van klimaat verandering richting 2050

135

Gemeente Rhenen, toegang verkregen juni 2021. Gevolgen van klimaatverandering op extreme regenval

56

In Rhenen zou de wateroverlast die gepaard gaat met extreme buien met een uurintensiteit van 4674 mm per uur een flinke impact hebben op gebouwen en wegen in de hele gemeente136:

Figuur 74:Risicogebieden in gemeente Rhenen voor wateroverlast bij extreme neerslag

De heuvelrug biedt met een goed doorlaatbare bodem een natuurlijke (en voor het groen zelfs
noodzakelijke) bergingsmogelijkheid voor regenwater. Niettemin werkt de gemeente aan manieren
om grillige, extreme neerslag te kunnen bergen en vasthouden en tegelijkertijd hittestress te
verminderen.137 Deze klimaatadaptatie bestaat o.a. uit het ‘ontstenen en vergroenen’ van de
gebouwde omgeving, oftewel door het vervangen van stenen door verkoelend groen (sportvelden,
perkjes, natuurgebieden, plantsoenen, parken en tuinen), waarmee ook nog de biodiversiteit wordt
gestimuleerd.138

136

Gemeente Rhenen, toegang verkregen juni 2021. Gevolgen van klimaatverandering op extreme
wateroverlast
137
Gemeente Rhenen. Beleidsplan Ruimtelijke Adaptatie, definitief concept, 2021
138
Gemeente Rhenen. Beleidsplan Ruimtelijke Adaptatie, definitief concept, 2021
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Figuur 75: Impressie mogelijke klimaatadaptatie Suijlenplein, huidige situatie links
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Ruimte en mobiliteit
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Trends Ruimte en mobiliteit
Ruimte
Toenemende concurrentie om ruimte
De concurrentie om ruimte neemt toe. Dit wordt enerzijds gedreven door de demografie, met name
de groei aan inwoners en huishoudensverdunning, waardoor er meer en andersoortige woningen
nodig zijn en anderzijds door de energie- en klimaattransities. Willen we uiteindelijk klimaatneutraal
zijn, moeten we duurzamer wonen, eten, produceren, energie opwekken en ons verplaatsen139.
Daarnaast is er meer ruimte nodig voor natuur en recreatie. Dit zal zeker in een relatief ruimtelijke
gemeente als Rhenen zijn weerslag krijgen. De toenemende concurrentie om ruimte van al deze
factoren zal zeker in een relatief ruimtelijke gemeente als Rhenen zijn weerslag krijgen.
Anders wonen in Rhenen en de Food Valley
Te beginnen bij de woonomgeving. Er wordt flink gebouwd. Van 2018–2020 zijn er ca. 900 meer
woningen bijgebouwd dan oorspronkelijk gepland, maar desondanks zijn de huizenprijzen van 2015
tot 2021 met 64% gestegen in de regio en Rhenen, tegen 58% in Nederland140. Tot en met 2040
moeten er 25.000 woningen worden gebouwd in de Zuidelijke Food Valley. De bestaande harde en
zachte nieuwbouwplannen komen al tekort op de prognose uit 2017, voor Rhenen gaat dat om ca.
250 woningen tot 2030. Voor na 2030 zijn de nieuwbouwlocaties echter nog niet in beeld141. Er
wordt ingezet op verdichting en ombouw van kantoren of bedrijventerreinen, maar verwacht wordt
dat dit niet de nodige aantallen op zal brengen. In de gemeente Rhenen zijn er sinds 2017 gemiddeld
96 huizen per jaar bijgebouwd, terwijl er 45 tot 55 geprognotiseerd waren. Inmiddels is de prognose
bijgesteld naar 95 woningen per jaar tot 2030 en tot 25 daarna. Tussen 60-65% hiervan moet in
Rhenen komen, 20-25% in Elst en 10-15% in Achterberg142. De toename aan woningen komt vooral
ten goede aan huidige inwoners, maar ook aan overloop vanuit Veenendaal143.

Ontwikkeling woningvoorraad + prognoses richting 2035
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144

139

Urgenda, toegang verkregen 30 juli 2021. Urgenda visie klimaat neutraal 2030, 2021
Vastgoedmonitor Food Valley en CBS Statline, toegang verkregen op 29 juli 2021. Bestaande
koopwoningen; verkoopprijzen index, 2021
141
De Gelderlander, toegang verkregen juli 2021. Er moet een tweede Veenendaal bij in Food Valley-Zuid. Maar
waar dan?, juli 2021
142
Gemeente Rhenen, Actualisatie Woonvisie Rhenen, juni 2021
143
Stec Groep, toegang verkregen juli 2021. Inventarisatie toekomstige bouwcapaciteit Food Valley, januari
2020
144
CBS, toegang verkregen augustus 2021, vastgoedmonitor Food Valley en aanpassing De Ruijter Strategie.
140
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Figuur 76: Woninggroei in Rhenen en prognose richting 2035

Naast meer moet ook anders worden gebouwd. De vergrijzing vergroot de behoefte aan kleinere,
levensloopbestendige woningen en door de stijgende huizenprijzen groeit de behoefte aan
betaalbare (starters)woningen145. Zo heeft de gemeente Rhenen in december 2020 een
vereveningsfonds opgericht om de doelstelling in nieuwbouw, 25% sociale huur en 15% net boven
de aftoppingsgrens, te halen. Ook moeten woningen worden verduurzaamd en van het gas gehaald4.
De veranderende demografie heeft tevens impact op de gevraagde voorzieningen. Zo hebben 65plussers behoefte aan wandelroutes die voorzien zijn van rustpunten en sociale ontmoetingsplekken
zoals een buurthuis, starters aan uitgaansgelegenheden, cafés en sportfaciliteiten. Momenteel is er
echter relatief weinig ruimte voor de jongere inwoners146. Daarbij zullen technologisering en
klimaatverandering vragen om een andere, groenere inrichting van de openbare ruimte, zie ook
mobiliteit hieronder.
Daarbij groeit de behoefte aan verstedelijking in de gemeente Rhenen. Uit gehouden interviews
blijkt dat men de dorpskernen meer wil laten fungeren als centrum met faciliteiten voor recreatie en
toerisme147. Daar is (meer) ruimte voor nodig. In het dorp Elst wil men een dorpskern realiseren; een
markt, terras; ontmoetingsplek. Bijvoorbeeld rond of op weg naar Bestegoed.148 Ook voor Rhenen
zijn er ideeën om de faciliteiten te moderniseren en toerisme in het dorp beter te faciliteren door de
ligging aan de Maas beter te benutten. Zo pleitte een aantal mensen in de interviews voor deze
verkenning voor het aanleggen van een kleinschalige jachthaven in het gebied tussen de Rijnbrug en
de Moeke, alsook een boulevard lang de rivier149.
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Waarstaatjegemeente.nl, toegang verkregen juli 2021. Groei van het aantal 65 plussers in de gemeente in
de periode 2010/2021
146
Zie trendsheet Wonen en leven
147
Interview op 5 juli m.b.t. de ontwikkelingen van de dorpskernen, met het wijkcomité Rhenen, dorpsbelang
Elst en Stichting Vrienden van Dorpshuis Achterberg
148
Gemeente Rhenen, toegang verkregne juli 2021. Onderzoek gemeente Rhenen: Dorpshuis, woonbehoefte,
zitjes en het Centrumplan Elst, maart 2021
149
Interview op 5 juli m.b.t. de ontwikkelingen van de dorpskernen, met het wijkcomité Rhenen, dorpsbelang
Elst en Stichting Vrienden van Dorpshuis Achterberg.
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Toename ruimte voor recreatie en sport tegen afname deelname sportverenigingen
De totale oppervlakte aan recreatie- en
Oppervlakte recreatie- en sportterreinen in de gemeente
sportterreinen in de gemeente Rhenen tussen
Rhenen (in hectare)
30
2010 - 2015 met 40% toegenomen. Recentere
gegevens zijn niet beschikbaar. Sinds toen,
20
vanaf 2016, is de deelname aan sportvereniging
10
in Rhenen gedaald. De afname is groter bij de
0
mannen dan bij de vrouwen. Deze trend is
2008
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vergelijkbaar met heel de provincie Utrecht en
de rest van de Food Valley150. De afname sluit
Deelname aan sportvereningen in de gemeente Rhenen
16,4%
aan bij dalende aantal verenigingsleden in heel
15,9%
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20,%
Nederland. Het aandeel lidmaatschappen is in
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Rhenen met 24,4% echter wel lager dan het
Nederlands gemiddelde (27%). Daar tegenover
,%
staat dat mensen meer individueel zijn gaan
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2017
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sporten, zeker in de coronacrisis, en daar ook
de recreatie- en sportterreinen voor gebruiken.
Figuur 77: Oppervlakte recreatie- en sportterreinen en deelname aan
sportverenigingen in de gemeente Rhenen.

Bossen blijven behouden
De ruimte voor natuur is in de periode 2008 -2015 met 4 hectare zeer marginaal afgenomen tot
1371 ha bos en open natuurlijk terrein151. Recentere data ontbreekt. Het is onzeker hoe dit naar de
toekomst toe uitpakt. Enerzijds is er een groeiende lobby om, ondanks wetgeving, in het groen te
bouwen en anderzijds ook een groeiende lobby voor meer natuur. Deze laatste wordt gesterkt door
de Europese Commissie (EC). Zij heeft in mei 2020 een nieuwe Europese biodiversiteitsstrategie
uitgebracht om natuurgebieden weer op elkaar aan te sluiten en aangetaste natuur, soorten en
habitattypen te herstellen. Het PBL berekende dat Nederland ruim 150 duizend hectare, een gebied
zo groot als de provincie Utrecht, extra natuurgebied moet planten om aan Europese richtlijnen te
kunnen voldoen152. Over de verdeling per lidstaat wordt nog onderhandeld met de Europese
commissie, maar dit zal zeker gevolgen hebben voor de ruimteverdeling in Nederland.

Richting de toekomst is er meer ruimte nodig voor het opwekken van duurzame energie en het
opvangen van de effecten van klimaatverandering. Zo groeit het aantal zonnepanelen exponentieel
sinds 2017153. Inmiddels heeft 15% van alle woningen in Rhenen zonnepanelen154. Als deze trend zich
door zou zetten, hebben in 2030 alle Rheense woningen in 2030 zonnepanelen. Naast aanpassing
van bestaande bebouwing is ook extra ruimte nodig voor zonneweides en windmolens. Zo spreekt
de ‘Routekaart Gemeente Rhenen energieneutraal in 2040’ over 7 ha aan aanvullende zonneweides
in 2030, 26 ha in 2035 en 61 Ha en 1 windmolen in 2040155.
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Waarstaatjegemeente.nl, toegang verkregen 30 juli 2021. Participatie in sportverenigingen, uitgesplitst naar
mannen en vrouwen
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CBS, toegang verkregen 30 juli 2021
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PBL, toegang verkregen augustus 2021. Naar een uitweg uit de stikstofcrisis, juli 2021
153
Waarstaatjegemeente.nl, toegang verkregen 30 juli 2021. Groei coëfficiënt van het aantal zonnepanelen in
de gemeente Rhenen
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Waarstaatjegemeente.nl toegang verkregen 30 juli 2021. Groei van het aantal zonnepanelen in aantallen
tegenover het aantal huishoudens in de gemeente Rhenen
155
Omgevingsdienst regio Utrecht, toegang verkregen juni 2021. Routekaart Energietransitie Rhenen, Remco
Spoelstra 2019
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Figuur 78: jaar-op-jaar groeipercentage van het aantal woningen met zonnepanelen in Rhenen

Daarnaast vraagt klimaatverandering om vergroening en ontstening van de gebouwde omgeving, om
extreme en hevige regenval alsook droogte en hitte op te vangen. Bomen doen beide, doordat ze
zorgen voor waterberging en schaduw. Bovendien passen ze in de Europese plannen. Daarnaast leidt
deze ontwikkeling tot een toenemende behoefte aan perkjes, plantsoenen, parken, natuurgebieden,
(bedekte) sportvelden etc.156. Dit geldt zowel voor de al gebouwde als voor de nieuw te bouwen
omgeving157.
Afname landbouwgrond en agrarische bedrijven
In de laatste 20 jaar is het landbouwareaal afgenomen met 27% en het aantal agrarische bedrijven
met 47,4%158. De hoeveelheid grond per bedrijf is met 39% gegroeid, al draait deze trend sinds 2016
om, zie de figuur hieronder. Door de consolidatie is de diversiteit aan agrarische bedrijven en
verbouwde gewassen afgenomen. Zo nam het aandeel veeteeltbedrijven ten opzichte van alle
agrarische bedrijven toe van ca. 92% in 2000 tot ca. 96% in 2018.
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Gemeente Rhenen. Beleidsplan Ruimtelijke Adaptatie, definitief concept, 2021
Zie Trendsheet Verduurzaming en Klimaatverandering
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CBS, toegang verkregen juli 2021. 135 hectare in 2000 ten opzichte van 71 in 2020
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Figuur 79: ontwikkeling aantal agrarische bedrijven en landbouwareaal gemeente Rhenen in de periode 2000-2020.

Figuur 80: ontwikkeling van de bestemming van het landbouwareaal gemeente Rhenen in de periode 2000-20218

De toekomst van de landbouw in Rhenen is sterk afhankelijk van politieke keuzes. Enerzijds wegen
daarin het economisch belang van de regio en de leidende positie van de Food Valley met de
Wageningen University & Research (WUR), anderzijds zijn er de klimaatdoelstellingen. Het PBL
becijferde dat, als Nederland zich strikt houdt aan de stikstofdoelen, er bijna geen open veehouderij
overblijft in Gelderland, Brabant en Overijssel. Dit is gebaseerd op een gebiedsgerichte aanpak,
waarbij vooral de landbouwgronden rondom natuurgebieden moeten wijken ten behoeve van de
biodiversiteit159. Daarbij moet er extra ruimte komen voor andere opgaven, zoals woningen of
natuur. Dit zal zich waarschijnlijk niet beperken tot de provinciegrenzen. Het is de vraag hoe heet de
soep gegeten wordt en in hoeverre innovatie een oplossing kan bieden. Desondanks zullen
agrarische bedrijven grote investeringen moeten doen in verduurzaming en technologie, die een
deel van de bedrijven zullen afschrikken160.
Behoefte aan bedrijfsruimte groeit
Ook voor ondernemers is meer ruimte nodig in de gemeente Rhenen.161 Momenteel staat er
nauwelijks bedrijfsruimte leeg en uit onderzoek blijkt dat er tot 2030 in de gehele Food Valley
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PBL, toegang verkregen augustus 2021. Naar een uitweg uit de stikstofcrisis, juli 2021
Zie trendsheet Tech en innovatie
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Stec groep, toegang verkregen juli 2021. Visie werklocaties Foodvalley 2020-2030, concept 28 april 2021
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behoefte is aan 23 tot 42 hectare (ha) bedrijfsruimte, tegenover een hard aanbod van 2 ha162. De
extra behoefte bij Remmerden is 5 ha. Daar bovenop zouden 5 bedrijven zich mogelijk willen
verplaatsen naar Remmerden, waardoor er binnenstedelijk wel ruimte vrij zou komen5. Het
thuiswerken zal dit niet compenseren, aangezien het bedrijventerrein vooral wordt gebruikt door
industriële, metaalbewerkings- en handelsbedrijven. Sterker nog, er is kans dat daardoor nog meer
ruimte wordt gevraagd, gezien de hoeveelheid ondernemingen die nu vanuit huis zijn gestart163.
Toename winkelleegstand
Daar tegenover staat dat de leegstand van winkelruimte vanaf 2012 flink is toegenomen. In 2018
stond 15,4% van het winkeloppervlakte in Rhenen leeg164. Het PBL waarschuwt dat de coronacrisis
hier waarschijnlijk een structureel negatief effect op heeft, al lijkt dit effect in Rhenen mee te
vallen12, 165. De vooruitzichten voor de vraag naar winkelruimte zijn enerzijds optimistisch, omdat de
bevolkingsprognose uitgaat van groei en dus meer vraag naar winkelruimte, maar anderzijds
negatief omdat men steeds meer online koopt.

Figuur 81: ontwikkeling leegstand winkeloppervlakte gemeente Rhenen
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Stec Groep , toegang verkregen augustus 2021. Prognose bedrijventerrein Provincie Utrecht, oktober 2019
Zie trendsheet Werken en Ondernemen
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Indebuurt.nl., toegang verkregen augustus 2021. De cijfers liegen er niet om: zoveel winkelleegstand is er in
Ede, mei 2019
165
PBL, toegang verkregen augustus 2021. Veerkracht op de proef, december 2021
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Mobiliteit
Relatief groot autogebruik in Rhenen
Er zijn relatief veel auto’s in Rhenen: 1,22 per
huishouden, tegenover een landelijk gemiddelde van
1,00 per huishouden166. Ook in vergelijking met
omliggende plaatsen is dit aandeel hoog167. Het aantal
auto’s per huishouden is al sinds 2012 constant, al nam
het absolute aantal auto’s door de groei aan inwoners
wel toe met ca. 9% tot 10.130 auto’s. Daarvan zijn er
119 elektrisch, 0,014% van het totaal. In verhouding tot
het aantal inwoners in Rhenen, is dat grofweg de helft
van het Nederlandse gemiddelde (0,025%) en zelfs een
kwart van dat van de provincie Utrecht (0,047%)168.
Daarbij wordt in Rhenen relatief weinig gebruik
gemaakt van de fiets: 15,4% van alle bewegingen ging
vanuit Rhenen op de fiets tegenover 33,3% gemiddeld
in Nederland169.

Auto's per huishouden in Rhenen
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Waar tussen 2014 en 2019 het woon-werkverkeer
binnen de gemeente nagenoeg gelijk is gebleven, steeg
het aantal forenzen vanuit en naar de gemeente
Rhenen in diezelfde periode met respectievelijk 33% en
15%170, zie figuur 10. Het grootste deel van de forenzen
blijft in de Food Valley, een ander wezenlijk deel gaat
richting Utrecht en slechts een klein deel reist verder
dan dat, zie ook figuur 6 hiernaast171.
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Dit is terug te zien in de toenemende filevorming op de
wegen rondom Rhenen, met name op de N233. Deze
staat qua file al sinds 2017 in de top-10 van
Nederlandse N-Wegen172. De verbreding van de
Rijnbrug zou daar verandering in moeten brengen, al is
de bouw – gepland in 2022 – al vertraagd door de
stikstofproblematiek173. Richting de toekomst is het de Figuur 82: Auto’s per huishouden Rhenen (2012-2019), fietsgebruik
in Rhenen en regio (2015-2017) en bestemming Woonwerkverkeer
vraag of deze aanpassing voldoende is om filevorming
vanuit de Gemeente Rhenen (2017)
te voorkomen. Met de gelijkblijvende
werkgelegenheid in de gemeente Rhenen en de groei in omliggende gemeente is een verdere
toename van uitgaande forenzen te verwachten.
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Staat van Utrecht Portaal, CBS data, toegang verkregen juli 2021. De ontwikkeling van het aantal personen
auto´s afgezet tegen het aantal huishoudens.
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Het autobezit in omliggende plaatsen ligt rond (+/-0,05 per huishouden) het landelijke gemiddelde, met
uitzondering Wageningen met 0,58 auto’s per huishouden, vanwege het grote aantal studenten
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Staat van Utrecht Portaal, CBS data, toegang verkregen juli 2021. Ontwikkeling van het aantal elektrische
auto´s in de periode 2013-2019
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CBS, toegang verkregen juli 2021. Onderzoek van het CBS t.a.v. het fietsgebruik per gemeente, 2018
170
Staat van Utrecht Portaal, CBS data, toegang verkregen juli 2021. Woonwerkverkeer uit, naar en in de
gemeente Rhenen, 2014-2019
171
CBS data, toegang verkregen op 30 juli 2021. Bestemming Woonwerkverkeer in 2017
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ANWB 2019, ANWB 2018, toegang verkregen juli 2021. Top 10 file locaties op de Nederlandse wegen
173
Transport Online, toegang verkregen juli 2021. Verbreding Rijnbrug bij Rhenen loopt ernstige vertraging op
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Woonwerkverkeer gemeente Rhenen
Werknemers die wonen en werken in deze regio
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Uitgaande pendel

10

5

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Figuur 83: Ontwikkeling van het woonwerk verkeer in de gemeente Rhenen x 1.000 reizigers per jaar174

Door het toegenomen verkeer is ook het aantal verkeersongevallen gestegen. Tussen 2014 -2019
van 5,2 naar 7,3 per 100.000 inwoners. Dit is te verklaren door de toename van het woonwerkverkeer in de gemeente Rhenen en is vergelijkbaar met de trend in Nederland (van 6,1 tot 7,8)
en Utrecht (van 5,9 tot 7,8).

Verkeersongevallen per 100.000 inwoners in NL,
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Figuur 84: Het aantal verkeersongevallen per 100.000 inwoners in Nederland, Provincie Utrecht en de gemeente Rhenen in
de periode 2010-2019
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Staat van Utrecht Portaal, CBS data, toegang verkregen juli 2021. Woonwerkverkeer uit, naar en in de
gemeente Rhenen, 2014-2019
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De toekomst van mobiliteit
Vanwege de energie- en klimaattransities zal de toekomst van mobiliteit anders worden dan het
verleden. Deze is meer gericht op collectief vervoer, zoals bussen of treinen, of voor zover dit nog
individueel is elektrische (deel)auto’s, scooters of fietsen. Dit zal ook letterlijk te zien zijn.
Elektrificatie van vervoer vraagt om extra laadpalen en vervanging van de oude fossiele
infrastructuur, zoals tankstations175. Momenteel zijn er 28 slechts oplaadpunten in de gemeente
Rhenen, dat aantal zal fors groeien. Daarbij hoort ook de vraag welk vervoersmiddel welke ruimte
krijgt. Snelle e-bikes, betere fietsroutes en OV verbindingen maken steeds grotere afstanden
bereikbaar, waardoor de noodzaak voor een (eigen) auto afneemt. Ook groeit de burgerbeweging
om ruimte voor de auto, zoals parkeerplekken en wegen, om te vormen tot ruimte voor natuur,
recreatie, spelen, lopen en
fietsen176. De stad Utrecht is
hier bijvoorbeeld gericht mee
bezig177. Ook in Nijmegen en
Arnhem komen dergelijke
plannen op. Dit raakt de
omringende gebieden, omdat
inwoners groeiende moeite
krijgen met hun auto’s de
Figuur 85: Ruimtegebruik per modaliteit
steden in te kunnen. De
groeiende populariteit van de e-bike en speedelecs zal voor Rhenen een grote impact kunnen
hebben. Daarmee worden Veenendaal, Ede en Wageningen een stuk sneller en makkelijker te
bereiken. Ook Nijmegen en Arnhem komen daardoor in bereik, zeker als er goede infrastructuur
wordt aangelegd. Ook is er qua fietsgebruik relatief veel te winnen. Dat is in Rhenen relatief laag ten
opzichte van Nederland en al helemaal in verhouding tot omliggende gemeenten. Ondanks de
Provincie Utrecht de voorgestelde snelfietsverbinding tussen Rhenen en Wageningen in 2018
blokkeerde, zet zij wel vol in op de fiets178, 179.
Ook de bevoorradingsketens en logistiek zullen mee moeten bewegen met de herinrichting van
steden, wegen en ruimte in algemene zin. Er zal meer per spoor worden vervoerd, van dichterbij en
de distributie moet meer op buurt- en minder op adresniveau plaatsvinden10. Dit wordt naast de
roep vanuit leefbaarheid ook gedreven door de noodzaak tot verlaging van CO² uitstoot.
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AD, toegang verkregen juli 2021.Negen Europese landen willen verbod op bezine- en dieselauto in 2030,
maart 2021
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De Correspondent, Het recht van de snelste: hoe ons verkeer steeds asocialer werd, T. Verkade, 2020
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AD, toegang verkregen juli 2021.Doorrijden in Utrecht steeds moeilijker: ook op deze plekken wordt het
autoverkeer ingedamd, 2020
178
De Gelderlander, toegang verkregen juli 2021. Provincie zegt nee tegen snelfietsroute tussen Rhenen en
Wageningen, 2018
179
RTV Utrecht, toegang verkregen juli 2021. Zorgen over voorkeursbehandeling OV en fiets van provincie: 'Het
gaat niet alleen om de stad', 2021
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Tech en innovatie
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Trends Tech en innovatie
Digitalisering van gemeenschap en gemeente
Onze samenleving digitaliseert zeer snel. Nederland hoort wat betreft digitalisering tot de top van
Europa qua verbondenheid en gebruik van het internet180. Zo heeft bijna elk huishouden (98%) een
snelle (mobiele) internetverbinding en gemiddeld 11,7 draagbare mobiele apparaten181. Dat aantal
steeg de afgelopen 3 jaar met 20% per jaar182.
Er is geen reden om aan te nemen dat inwoners van de gemeente Rhenen hiervan wezenlijk
afwijken. Uit het aantal DigiD transacties blijkt wel dat inwoners van Rhenen achterlopen qua
digitale interactie met de overheid. Er was tussen 2019 en 2021 weliswaar een groei van 93 naar 140
transacties per 1.000 inwoners, maar dit aantal is nog steeds flink lager dan het Nederlands
gemiddelde (262 transacties per 1.000 inwoners; 2021)183. Ook daalde de score die burgers gaven
aan de digitale dienstverlening van Rhenen van 6,76 in 2016 naar 6,69 in 2018, tegen een toename
van 6,79 naar 6,84 voor Nederlandse gemeenten gemiddeld.
De grotere afhankelijkheid van ICT maakt gemeenten, ondernemers en burgers kwetsbaarder voor
digitale criminaliteit, spionage, sabotage of chantage184. Het aantal hacks, malware en phishing
meldingen groeide tussen 2019 en 2020 met 30%. 20% van alle datalekken kwamen in 2020 van de
overheid, een stijging van 13% ten opzichte van 2019. Rhenen was in 2019 de gemeente met de
meeste geregistreerde gevallen van cybercrime per inwoner in heel Nederland185. Met de groei van
het aantal verbonden apparaten zal dit snel stijgen186. In mei 2020 waren er zelfs meer meldingen
van cybercrime dan fysieke inbraken. De digitalisering vraagt om nieuwe vaardigheden en manieren
van organiseren van inwoners, ondernemers en de gemeente.

CBS, toegang verkregen juli 2021. Europese meetlat 2019, 2020
Nationale Nederlanden, toegang verkregen juli 2021. Nederlanders hebben weinig besef van totale waarde
mobiele elektronica, 2020
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IoT Analytics, toegang verkregen juli 2021, State of the IoT 2018: Number of IoT devices now at 7B – Market
accelerating, 2018
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Waarstaatjegemeente.nl, toegang verkregen op juli 2021. thema dienstverlening en digitalisering, 2021
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Rijksoverheid.nl, toegang verkregen juli 2021. Toekomstverkenning Digitalisering 2030, uitgevoerd door
Freedom Lab, 2020
185
VPNgids, Explosieve stijging cybercrime in eerste helft 2020, 2021
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Autoriteit persoonsgegevens, toegang verkregen juli 2021 Rapportage datalekken 2020, 2020
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Figuur 86: De score die burgers geven aan de digitale dienstverlening van Rhenen

Figuur 87: Gemiddelde Nederlandse gemeenten en het aantal DigiD transacties Rhenen en Nederland

Technologisering van de fysieke omgeving: smart homes, dorpen en steden
Door de opkomst van het Internet of Things (IoT) verandert de inrichting en het gebruik van de
fysieke omgeving. Dit geldt voor privé en publieke ruimtes. Het gebruik van domotica, van de slimme
thermostaat en koelkast tot digitale sloten, neemt enorm toe. In 2019 hadden 2 miljoen
Nederlandse huishoudens tenminste één smart apparaat in huis; verwacht wordt dat dat groeit tot 4
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miljoen huishoudens in 2025187. De IoT-toepassingen in de publieke ruimte nemen ook toe, zoals de
slimme afvalbak die aangeeft vol te zijn, de robot die mensen verwelkomt op het gemeentehuis en
het AI-gedreven verkeerssysteem dat de stoplichten aanpast aan de drukte en automatisch
hulpdiensten oproept bij ongelukken. In de wat verdere toekomst komen daar zelfrijdende bussen
en auto’s bij. Er is de nodige infrastructuur nodig om al deze apparaten aan elkaar te verbinden, met
name zwaardere elektriciteitsnetten en internetverbindingen. Het opwekken van voldoende
duurzame energie voor dit groeiende aantal apparaten is tevens een uitdaging. Daarbij neemt het
aantal camera’s in Nederland verder toe188. De camera’s en volgsystemen worden bovendien steeds
slimmer, waardoor mensen gewild en mogelijk ook ongewild kunnen worden gevolgd.Tevens
worden bevoorradingsketens dankzij AI-gedreven IoT toepassingen efficiënter ingericht,
bijvoorbeeld met behulp van het gebruik van ‘buurthubs’ en drones voor pakketbezorging en in de
wat verdere toekomst vooral door inzet van 3- en 4D printing189 waardoor voorwerpen niet meer
vervoerd maar terplekke geprint kunnen worden. Daardoor zullen vervoersbewegingen ingrijpend
veranderen, alsook de invulling van voorzieningen zoals type winkelbestand, toerisme en parkeren.

Figuur 88: Projectie voor het aantal IoT apparaten wereldwijd en onderliggende technologie. In algemene zin geldt: hoe
rijker het land, hoe meer apparaten

Blockchain en smart contracts
De toepassingen en het gebruik van blockchain nemen toe. De technologie190 is nu vooral bekend
van digitale munten, zoals bitcoin, maar is veel breder inzetbaar. Men werkt bijvoorbeeld aan een op
blockchain gebaseerde digitale ID, een overdraagbaar medisch dossier en een stemproces. Het
187

Installatieprofs.nl, toegang verkregen juli 2021 Verdubbeling aantal slimme woningen in komende 5 jaar.
2019
188
Het CCV, Hoeveel camera’s hangen er in Nederland?
189
Techniek Nederland, toegang verkregen juli 2021. Scenario2040: blik op 2040 vanuit de technische sector,
2019
190
In essentie is blockchain een gedecentraliseerd grootboek. Het wordt daarmee als veilig gezien, omdat
inbreuk op de code op 1 apparaat niet wordt erkend door andere apparaten, dus wordt geweigerd
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meest veelbelovend zijn smart contracts¸ afspraken geprogrammeerd in de blockchain die
automatisch worden uitgevoerd als aan vooraf gestelde voorwaarden wordt voldaan191. Nakoming
van regels wordt daarmee ingebouwd in het contract op naam van een individu of organisatie,
zonder dat daar handmatige inzet aan te pas komt. Dat bespaart tijd en beheerkosten. Concrete
toepassingen zijn bijvoorbeeld het innen van belastingen, handhaven van milieu- of
subsidievoorwaarden, eigendomsoverdrachten, testamenten en erfenissen, uitgifte van
voorgeschreven medicijnen, parkeerkaarten of Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s). Ook voor
uitkeringen is dit interessant. De blockchain kan zelf nagaan of iemand recht heeft op een uitkering
en automatisch uitkeren. Bovendien is het mogelijk om de uitkering te coderen, zodat bepaalde
uitgaven er juist wel of niet mee kunnen worden gedaan. Zo programmeerde Gemeente Schiedam
budgetten van inwoners in de schuldhulpverlening voor bepaalde doeleinden, zoals vaste lasten,
boodschappen of vrij te besteden. Op basis van de geregistreerde uitgaven gaf een bot advies hoe
geld kon worden bespaard192.

Virtualisering en digitale verbondenheid
Ook relaties tussen mensen en met organisaties digitaliseren. Steeds vaker ontmoeten mensen
elkaar digitaal via (dating) apps, games of andere sociale media. Pre-corona maakten 2,2 miljoen
Nederlanders gebruik van een datingapp, waarvan 23% er gemiddeld 83 minuten per dag aan
besteedde193. Het gebruik van dergelijke apps nam vanwege de lockdowns naar schatting met 10 20% toe. Uit één steekproef kwam dat Nederlanders tussen de 18 en 82 jaar gemiddeld bijna 17 uur
per dag naar een scherm kijken194. Omdat er steeds meer mogelijkheden komen om elkaar digitaal
te ontmoeten, denk aan apps zoals Google Hang-outs of Clubhouse en gebruik van VR en AR in
games, zal dit eerder toe- dan afnemen. De lockdowns lijken hierin structureel verandering te
hebben gebracht195.
Daarmee verandert de manier waarop mensen zich met elkaar en met organisaties verbinden. Het
aantal actief beheerde digitale gemeenschappen is in de laatste vier jaar verdubbeld en deze worden
bovendien steeds breder ingezet. Waar eerder gemeenschappen vooral ‘vraag&antwoord’-forums
waren, worden mensen in deze groepen steeds vaker door AI-toepassingen gestimuleerd van alles
met elkaar delen. Dit gebeurt vooral rondom zaken waar mensen gepassioneerd over zijn of waar ze
zich veel mee bezig houden, zoals maatschappelijke thema’s en onderwijs196.
Om verbinding te houden met burgers, met name jongeren – de digital natives -, wordt de online
aanwezigheid van gemeenten steeds belangrijker. Mensen verenigen zich digitaal snel rondom
thema’s die zij belangrijk vinden en kunnen vanuit het niets een buurtgroep, lobby of protest
organiseren. Dit werkt versplintering in de lokale en nationale politiek in de hand. Bovendien is het
overheidsbeleid erop gericht dat mensen zoveel mogelijk online hun overheidszaken regelen. Dit is
niet voor iedereen even makkelijk, waardoor zowel de noodzaak van standaardisatie, zoals het
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voorinvullen van formulieren, én het belang aan differentiatie in aanpak per doelgroep toenemen,
net als de behoefte aan digitale interactie. Zo geven jongeren aan moeite te ervaren met digitale
overheidszaken die hun persoonlijke situatie betreft, op het moment dat zij 18 jaar worden197.
Van e- naar i-overheid
De beschikbaarheid, het belang en het gebruik van data nemen toe. De overheid is één van
Nederlands grootste data-eigenaren en de hoeveelheid data verdubbelt elke twee jaar. Waar eerder
digitale bereikbaarheid het streven was, door middel van een elektronische (e-)overheid, is de trend
inmiddels verschoven richting het gebruik van interactieve, digitale tools voor interactie en
innovatie; een i-overheid198. Richting datagedreven beslissingen en beleidsvorming dus. Zo werken
gemeenten en overheidsdiensten met behulp van big data en AI vaker voorspellend en preventief,
bijvoorbeeld bij woninginbraken, schuldhulpverlening of huiselijk geweld5. Ook groeit het gebruik
van persuasive technology en nudging door bedrijven en overheden: het beïnvloeden van onbewust
denken en doen door inzet van data en technologie. Zo kunnen overheden ruimtes, beleid en
systemen creëren die de kans maximaliseren dat mensen bepaald gedrag vertonen, zoals het niet
roken, afval opruimen of voorkomen van overlast199. Met dat het gebruik van dergelijke
toepassingen groeit, groeit ook het belang om actief discriminatoire voorspellers uit te filteren. In
het algemeen geldt dat het hebben van goede modellen steeds belangrijker wordt. Denk
bijvoorbeeld ook aan het 3D modelleren van nieuwbouw en om het gebruik van duurzame of
circulaire materialen te garanderen. Ook stellen steeds meer gemeenten data openbaar beschikbaar
zodat burgers mee kunnen helpen aan opgaven binnen hun stad of dorp; de zogeheten open
innovatie. Zo heeft Gemeente Amsterdam haar City Data en Smart City platforms opengesteld.
Hierop kunnen mensen zich inschrijven met oplossingen voor uitdagingen die spelen in de stad. Een
concreet voorbeeld is iemand die de brandweermeldingen modelleerde naar stadsdeel om zo de
uitrusting, uitrijroutes en stand locaties van de brandweer te optimaliseren200. Ook kleinere
gemeenten gebruiken hun data voor innovatie, bijvoorbeeld via hackathons. Met de groei aan
mogelijkheden in relatie tot data, groeit echter ook het belang van data-governance en bescherming.

Innovatie in de landbouw, smart farming en kringlooplandbouw
Ook het gebruik van technologie om de landbouw - een belangrijke sector in Rhenen- te
optimaliseren, smart farming, ontwikkelt zich in hoog tempo. Dit wordt gedreven door de noodzaak
tot verduurzaming en raakt het hele landbouwproces. De agrariër van de toekomst bepaalt met
behulp van een op het eigen land afgestemd datamodel het optimale grondgebruik, samenstelling
van de gewassen en zaaipatroon. Een autonome robot zaait en wiedt waar nodig onkruid. Met
behulp van sensoren, drones en satellietbeelden monitort een robot de groei van de gewassen en
bemest het land precies op de juiste plekken. Sensoren verzamelen data over watergebruik, milieuimpact en biodiversiteit. In samenspraak met (de bot van) het lokale waterschap en de gemeente
wordt real-time bijgestuurd201. Oogsten doet de robot op aanwijzingen van sensorgegevens.
Hierdoor kunnen middelen en materialen zo effectief en efficiënt mogelijk worden gebruikt.
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Die technologisering is onderdeel van de grotere beweging richting kringlooplandbouw202, die ten
doel heeft efficiëntie in de voedselproductie te combineren met zo een zo beperkt mogelijke
belasting van het milieu. In deze manier van boeren wordt al het agrarische land optimaal ingezet
per gewas op basis van de kenmerken van de grond en bestaat er geen afval. Alle restproducten
worden ergens anders ingezet, bijvoorbeeld door bladeren van gewassen te gebruiken in
verpakkingen, als veevoer of biomassa203.

Figuur 89: De kringlooplandbouw uitgelegd

De grote vraag is hoe snel de technologisering gaat. De technologie bestaat grotendeels, maar veel
van de nodige wetgeving, business modellen en partnerschappen zijn nog in ontwikkeling. De
toepassing is nu vooral nog experimenteel204. Kringlooplandbouw wordt in de praktijk ontwikkeld,
waardoor toepassingen die werken direct groot uitgerold kunnen worden. Rhenen ligt in de Food
Valley, dat hierin met de universiteit Wageningen voorop loopt, en draagt via de Living Lab van de
Regio Food Valley Circulair actief bij aan het bereiken van kringlooplandbouw205. Voor het opschalen
zijn echter wel grote investeringen nodig, met name in apparatuur, die zonder heldere, meerjarige
wetgeving slechts beperkt tot stand kunnen komen. Specifiek in de dierhouderij neemt
technologisering mogelijk een vlucht als alternatieve vleessoorten zoals kweekvlees of kunstmatig
vlees van insecten of planten mainstream worden. Enerzijds worden veehouders dan door
toenemende concurrentie gedwongen tot reductie van kosten en anderzijds door wetgeving tot
Wageningen University and Research definieert kringlooplandbouw als: “een gezamenlijke zoektocht van
boeren, betrokken burgers, bedrijven en onderzoekers naar het optimaal combineren van ecologische principes
en moderne technologie, met nieuwe partnerschappen, nieuwe verdienmodellen en maatschappelijke diensten.
Niet alleen gericht op een goede opbrengst en een zuinig gebruik van grondstoffen en energie, maar ook op zo
min mogelijk belasten van klimaat, milieu en natuur”
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reductie van broeikasgassen206. Dergelijke investeringen werken schaalvergroting in de hand, omdat
alleen grote bedrijven deze kunnen veroorloven en een groter areaal beter rendeert. Dit zal in
Rhenen, met een relatief groot aantal melkveebedrijven, zeker te merken zijn207.

Technologie, klimaatdoelen en circulariteit
Technologie wordt tot slot ook gezien als de drijvende kracht om de klimaatdoelen te halen. Er is
nieuwe technologie nodig om huizen, productieprocessen en energieopwekking te verduurzamen.
Digitale tools faciliteren bijvoorbeeld het proces om producten modulair of herbruikbaar te
ontwerpen, materialen te volgen en daarmee op (her)gebruik en circulariteit te handhaven. Zo heeft
Rhenen al in 2016 samen met andere gemeenten in de Food Valley het convenant beton getekend,
dat ten doel heeft om hergebruik van bouwgrondstoffen te stimuleren en de CO2 -uitstoot te
verminderen. De verwachting naar de toekomst toe is dat wetgeving dwingender wordt,
bijvoorbeeld via een CO2 -prijs of verplicht gebruik van gerecyclede stoffen, en dat de toename van
de vraag naar apparaten (zoals smartphones) maakt dat bepaalde materialen schaarser en duurder
worden. Hierdoor wordt de herwinning van grondstoffen rendabeler en zal de afvalstroom
ingrijpend veranderen. Sommige experts vragen zich af of er in de toekomst nog wel afval bestaat.
Voor hergebruik en herwinning is het cruciaal dat afval wordt gescheiden. Private partijen, zoals
producenten of pakketbezorgers zetten zich meer in op hergebruik en herwinning. Zo worden steeds
meer oude producten opgehaald en teruggenomen om grondstoffen te herwinnen. Deze stroom zal
concurreren met de onrendabele afvalstromen. Dit vraagt om gericht beleid en heldere afspraken
vanuit de gemeenten in de gezamenlijke Food Valley.
De gemeente Rhenen bleef enkele jaren rond een bronscheidingspercentage van 69% hangen, zie
figuur X hieronder. Sinds de invoering van het afval- en grondstoffenbeleid op 1 februari 2021 is het
bronscheidingspercentage binnen de gemeente Rhenen gestegen. Uit de evaluatie die we na een
half jaar, sinds de invoering van het afval- en grondstoffenbeleid, hebben gedaan blijkt dat het
bronscheidingspercentage in de gemeente Rhenen nu op 73,4% ligt. De verwachting is dat dit de
komende jaren verder zal toenemen.
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Figuur 90: – Vergelijking scheidingspercentage huishoudelijk afval en afvalbeheerkosten per huishouden Rhenen vs. het
gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten
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