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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding  

In Elst is begin 2012 een nieuwe Multifunctioneel Gebouw (MFG) geopend: Het Bestegoed. In dit 

MFG is een groot aantal bestaande maatschappelijke voorzieningen samengebracht in één gebouw. 

De vier oude vestigingslocaties van deze voorzieningen kwamen beschikbaar voor herontwikkeling. 

De locaties Visnet en Gymzaal zijn inmiddels herontwikkeld met woningen. Locatie Woudmees 

wordt nu nog niet verkocht. Het college heeft op 12 juli 2022 voor locatie Dorpshuis het startsein 

gegeven om de verkoop van locatie Dorpshuis te starten.  

In dit document staat beschreven hoe de procedure van de verkoop eruit ziet en aan welke kaders 

de aankopend koper van locatie Dorpshuis zich moet houden.  

 

Met ‘koper’ wordt in dit stuk bedoeld: de partij die geïnteresseerd is in aankoop van locatie 

Dorpshuis en deelneemt aan de verkoopprocedure. Andere begrippen die gebruikt worden zijn: 

deelnemer en gebruiker. 

 

Locatie Dorpshuis 

Aan de Rijksstraatweg 164 in Elst ligt het Dorpshuis. Een gebouw met veel historische context. De 

gemeente wil het perceel en het gebouw verkopen, zodat er woningen gerealiseerd kunnen 

worden. De behoefte aan woningen in de gemeente Rhenen is groot. 

 

Het Dorpshuis is gebouwd in 1902 als openbare basisschool met daarachter een gymzaal. De 

school is in de loop der tijd meerdere keren uitgebouwd en in de jaren 70 van de vorige eeuw in 

gebruik genomen als Dorpshuis. De gymzaal is toen in gebruik genomen als brandweerkazerne. In 

2011 zijn de gebruikers van het Dorpshuis verhuisd naar MFG Het Bestegoed. De brandweer is in 

2019 verhuisd naar een nieuwe brandweerpost verderop. Er was ook een postduivenvereniging 

actief op de locatie. Zij hebben hun activiteiten in 2020 gestaakt op deze locatie. Een deel van hun 

onderkomen staat er nog.  

 

Aan de voorzijde grenst de locatie aan de Rijksstraatweg en aan de achterzijde aan de 

uiterwaarden. Het te ontwikkelen deel betreft het perceel tot aan de steilrand en is zo’n 3.885 m2 

groot. Het achterliggende deel is overgedragen aan Het Utrechts Landschap i.v.m. 

natuurcompensatie voor de nieuwe brandweerkazerne. 

 

Visie voor de locatie 

De oude dorpsschool is een historisch en bijzonder gebouw in het lint van Elst. Het voorste deel 

blijft in ieder geval behouden en eventuele nieuwbouw wordt een mooi geheel met de historische 

voorkant. Vanwege de grote behoefte aan woningbouw in de gemeente kiezen we voor invulling 

met woningbouw. Daarvan is minimaal 50% betaalbaar.  

 

Criteria voor het plan 

Er zijn 2 soorten criteria: randvoorwaarden en pluspunten.  

Aan de randvoorwaarden moet het plan in ieder geval voldoen. Een ingediend plan dat niet aan alle 

randvoorwaarden voldoet, wordt uitgesloten van verdere deelname.  

Op de pluspunten beoordeelt de beoordelingscommissie de plannen die aan de randvoorwaarden 

voldoen. Daarbij worden punten toegekend. Daar gaat een wegingsfactor overheen. De pluspunten 

in combinatie met de prijs geven de totale score. De gemeente wil het plan verkopen aan het plan 

met de hoogste totale score.  
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1.2 Openbare verkoopprocedure 

De verkoop aan een marktpartij komt via deze verkoopprocedure op een transparante, non-

discriminatoire en objectieve wijze tot stand. De verkoop wordt openbaar op de markt aangeboden. 

Partijen die menen een goed plan te kunnen indienen dat voldoet aan de voorwaarden in dit 

document kunnen deelnemen aan de procedure.  

 

1.3 Doel 

Het doel van de verkoopprocedure is het komen tot een overeenkomst met een partij die woningen 

gaat realiseren op locatie Dorpshuis. De gemeente wil een faire prijs genereren met een maximale 

kwaliteit.  

 

1.4 Leeswijzer  

In hoofdstuk 2 staat de opgave en de prestaties van de gemeente en de marktpartijen. In 

hoofdstuk 3 worden de randvoorwaarden, de harde eisen waaraan in ieder geval voldaan moet 

worden, weergegeven. Hoofdstuk 4 bevat de pluspunten: de criteria waarop de biedingen punten 

toegekend krijgen. In hoofdstuk 5 tenslotte is de selectieprocedure beschreven. 
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2 De opgave 
 

De opgave betreft: het kopen van de grond, het bouw- en woonrijp maken van de grond en het 

ontwerpen en realiseren van woningen op de te herontwikkelen percelen.  

 

2.1 Prestatie gemeente Rhenen 

De gemeente: 

• Is eigenaar en verkoper van locatie Dorpshuis. 

• Voert vanuit haar publiekrechtelijke taak de publiekrechtelijke procedures 

(omgevingsplan/omgevingsvergunning) uit, en toetst de bouwaanvragen tegen de gebruikelijke 

legesvergoedingen. 

• Treedt op als toetser gedurende het gehele proces. 

• Spant zich in voor een spoedige ruimtelijke procedure. Alle publiekrechtelijke producten 

worden getoetst aan de dan geldende kaders. Daarbij behoudt de gemeente wel volledig haar 

publiekrechtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het publiekrechtelijke 

besluitvormingsproces. In het kader van de publiekrechtelijke procedures kan de gemeente 

eisen stellen, die nog niet in dit verkoopkader staan. Dat komt o.a. omdat de gemeente zonder 

duidelijk uitgewerkt plan nog niet alle voorwaarden kan benoemen. 

• Is penvoerder bij de privaatrechtelijk overeen te komen contracten. 

• Draagt zorg voor de interne en externe communicatie voortvloeiende uit haar publieke 

verantwoordelijkheid. 

• Legt en betaalt de twee buizen over het terrein richting uiterwaarden, ten behoeve van 

riolering en afvoer van regenwater vanuit de openbare ruimte. Indien gewenst laat de 

gemeente Rhenen een Bomen Effect Analyse (BEA) uitvoeren om de impact van de leidingen 

en de werkzaamheden op aanwezige bomen te laten onderzoeken.  

• Betaalt, indien wenselijk volgens de gemeente, het verwijderen van het deel van het 

dakbeschot waar tekeningen uit de oorlog op staan (zie par. 3.1.).  

 

2.2 Prestatie marktpartij (inschrijver) 

Van de deelnemer aan de verkoopprocedure wordt verwacht dat deze: 

• Een inschrijving indient met een plan (ruimtelijk), een bieding (financieel) en een toelichting 

(zie par. 5.7), dat voldoet aan de kaders in dit verkoopdocument en dat voor de inschrijver 

volledig voor eigen rekening en risico realiseerbaar is. 

• De procedure in dit verkoopdocument volgt. 

• Zorg draagt voor het ontwerp, de bouw en de verkoop van alle woningen. 

• Het plan waarmee wordt ingeschreven voor eigen rekening en risico ontwikkelt en realiseert, 

inclusief aansluiting van voorzieningen en wegen op de bestaande situatie. Maatregelen in de 

openbare ruimte die noodzakelijk zijn ten gevolge van het project, zijn onderdeel van het 

project en worden door de ontwikkelaar gerealiseerd. Ook schade aan de openbare ruimte door 

realisatie van het plan voor locatie Dorpshuis wordt door de koper hersteld. Ter zekerheid van 

de nakoming van zijn verplichtingen om een goede aansluiting te maken, zal een bankgarantie 

overeen gekomen worden. 

• Na contractvorming voor eigen rekening en risico zorgdraagt voor het verkrijgen van alle 

publiekrechtelijke toestemmingen (vergunningen, omgevingsplan). De kosten van benodigde 

onderzoeken, leges en aanpassingen tijdens het proces zijn eveneens voor rekening van de 

ontwikkelaar. 

a. Het bestemmingsplan/omgevingsplan zal gewijzigd moeten worden. In het toekomstige 

omgevingsplan met de ruimtelijke uitgangspunten worden onderdelen uit dit 
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verkoopkader, zoals gemeentelijk monument, bouwvlak, bouw- en goothoogte, kap 

met hellingshoek, etc. vastgelegd. 

b. Een welstands- en monumententoets vindt plaats tijdens de procedures van 

omgevingsplan en omgevingsvergunning. Daarnaast wordt soms ook nog een 

schetsplan ingediend voor een extra toetsingsmoment. Omdat het oude Dorpshuis 

gedeeltelijk is aangewezen als gemeentelijk monument vindt ook een 

monumententoets plaats.  

c. De gemeente heeft al verschillende onderzoeken uitgevoerd. Zie de bijlagen. De koper 

mag deze onderzoeken gebruiken en dient zelf te zorgen voor alle overige onderzoeken 

die nodig zijn voor de procedures en voor het actualiseren van reeds verouderde 

onderzoeken.  

• NB 1 (t.a.v. geluid): Naar verwachting is vanwege de N225 extra geluidsonderzoek 

en eventueel extra geluidsisolerende maatregelen nodig. 

• NB 2 (t.a.v. onderzoek niet gesprongen explosieven): Tijdens de mobilisatieperiode 

van augustus 1939 tot mei 1940 verbleven er Nederlandse militairen in het 

toenmalige schoolgebouw. In hoeverre munitie op het terrein terecht zijn gekomen 

of achter is gebleven is nog niet onderzocht, maar de Omgevingsdienst heeft het 

risico benoemd. 

d. De koper moet zorgen dat aan de vereisten t.a.v. flora/fauna, archeologie, geluid, 

parkeren, stikstof, milieukundig bodemonderzoek, etc. wordt voldaan.  

e. Eventuele claims voor planschade zijn voor rekening van de koper.  

• Alle kosten en belastingen ten gevolge van de eigendomsoverdracht draagt. Daaronder valt 

ook eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting of omzetbelasting, het kadastraal tarief en 

de notariskosten, zijn voor rekening van de koper. 

De kosten voor het wijzigen van de kadastrale grens aan de voorkant en het recht van opstal 

t.b.v. twee buizen tussen openbare ruimte en uiterwaarden zijn ook voor de koper.  

• De trekkersrol vervult in de communicatie met omwonenden. De koper laat het plan tenminste 

in VO en DO stadium aan omwonenden en andere geïnteresseerden zien.  

 

2.3 Organisatie 

Bij de gemeente Rhenen is een ambtelijke projectgroep, onder leiding van een projectleider, die de 

dagelijkse werkzaamheden en uitvoering voor dit project verzorgt. De ambtelijke projectgroep 

bestaat uit de inhoudelijk deskundige medewerkers. Het college (en als nodig de gemeenteraad) 

neemt besluiten en stelt de belangrijke documenten vast.  

 

Plannen die in het kader van deze verkoopprocedure worden ingediend, worden beoordeeld door 

een beoordelingscommissie. Zij bestaat waarschijnlijk uit: 

• projectleider (voorzitter); 

• beleidsmedewerker ruimtelijke ordening; 

• beleidsmedewerker volkshuisvesting/zorg; 

• beleidsmedewerker openbare ruimte; 

• beleidsmedewerker duurzaamheid; 

• financieel adviseur en/of planeconoom (voor toetsing van de bieding); 

• beleidsmedewerker inkoop (bewaakt proces). 

Wie van deze personen punten toekent (en wie alleen meekijkt) wordt later bepaald.  

 

De beoordelingscommissie vraagt andere inhoudelijk deskundige collega’s of externen indien 

gewenst om advies, bijvoorbeeld op het gebied van stedenbouw, architectuur, 

Welstand/monumenten, of WMO.  
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De beoordelingscommissie adviseert aan het college.  

 

2.4 Besluitvorming 

Het beoordelingsrapport van de beoordelingscommissie wordt aan het college voorgelegd. Het 

college neemt uiteindelijk het besluit over de partij aan wie verkocht wordt.  

 

De partij aan wie het college wil verkopen presenteert zijn plan aan de gemeenteraad. De raad 

neem geen besluit over de partij die koopt. De reactie van de raad is belangrijk vanwege het 

bestemmingsplan/omgevingsplan dat de raad later vast zal stellen. 

 

Zodra het college de partij heeft gekozen aan welke partij zij wil verkopen, start een 

bezwaarperiode. Andere deelnemers aan de procedure kunnen dan bezwaar indienen. Na die 

bezwaarperiode kan de koopovereenkomst gesloten worden. Het sluiten van de koopovereenkomst 

is de laatste stap in het kader van deze verkoopprocedure.  

 

2.5 Regels verkoopprocedure 

2.5.1 Stopzetten van de verkoopprocedure / niet verkopen  

De gemeente is vrij de verkoopprocedure te allen tijde geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief 

op te schorten of te stoppen en/of niet over te gaan tot verkoop, bijvoorbeeld in geval van: 

• het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen; 

• gewijzigde regelgeving op nationaal en/of Europees niveau of zodanig overheidsbeleid dat de 

inhoud van de opdracht moet worden aangepast; 

• de aanmelding van twee of minder inschrijvers, zodat daadwerkelijke concurrentie niet kan 

worden gegarandeerd; 

• het naar oordeel van de gemeente ontbreken van een wenselijke aanbieding. 

 

2.5.2 Wijzigen van het verkoopdocument 

De gemeente Rhenen behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit verkoopdocument 

gedurende de procedure aan te passen. Dit uiteraard binnen de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. De gemeente handelt vanuit haar bedoeling en indien dat in onderhavig 

verkoopdocument onverhoopt niet goed is verwoord, kan de gemeente daar anders over beslissen.  

 

2.5.3 Handelen in strijd met het verkoopdocument 

De taken van de gemeente worden uitgevoerd onder voorbehoud van de voor de gemeente buiten 

de jurisdictie vallende bepalingen, gerechtelijke uitspraken en maatregelen van hogere 

bestuursorganen.  

De gemeente behoudt zich het recht voor om in het kader van haar publiekrechtelijke taak 

besluiten te nemen die eventueel strijdig zijn met het specifieke belang van de voortgang van de 

ontwikkeling en realisatie van locatie Dorpshuis. Dit kan leiden tot nader overleg en nadere 

afspraken tussen gemeente en marktpartij. 

 

2.5.4 Vergoedingen 

Inschrijvers dienen voor eigen rekening en risico een inschrijving in. De gemeente betaalt geen 

vergoeding. 

Indien de wedstrijd wordt stopgezet heeft de inschrijver geen recht op vergoeding van schade(n) 

en/of kosten. 
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2.5.5 Risico’s  

Voor de onderhavige verkoopprocedure en voor de rechtsverhouding die tussen de gemeente en de 

geselecteerde marktpartij ontstaat, geldt het volgende voorbehoud. Er is nog geen zekerheid over: 

• Het planologische kader dat noodzakelijkerwijs gecreëerd moet worden om realisatie van het 

plan mogelijk te maken. 

• De nieuwe omgevingswet. 

• Wetgeving ten aanzien van stikstof. 

• Bezwaren tegen het toekomstige bouwplan.  

• Claims omtrent planschade.  

 

Mochten voornoemde omstandigheden tot vertraging of onuitvoerbaarheid van de plannen leiden of 

op andere wijze schade aan de geselecteerde marktpartij toebrengen, dan komt deze schade 

geheel voor rekening en risico van de geselecteerde marktpartij, voor zover deze omstandigheden 

niet door opzet of grove nalatigheid door de gemeente in haar privaatrechtelijke optreden zijn 

veroorzaakt. 

 

Partijen die door het plan benadeeld worden, kunnen planschade claimen. Als planschade wordt 

toegekend, zal de gemeente die moeten betalen. De gemeente zal de planschade echter 

doorberekenen aan de koper van het plan. Bij de verkoop zal ook een overeenkomst voor 

planschadevergoeding gesloten worden.  

 

2.5.6 Vertrouwelijkheid 

De gemeente behandelt inschrijvingen vertrouwelijk. De gemeente maakt bijv. niet openbaar welke 

partij welk plan heeft ingediend. Beeldmateriaal uit de biedingen wordt ook niet openbaar gemaakt.  

Het plan van de partij waaraan de gemeente wil verkopen wordt wel openbaar gemaakt, met 

uitzondering van bedrijfsgevoelige gegevens.  

Indien gedurende de verkoopprocedure of daarna behoefte is om van deze regel af te wijken, kan 

dat alleen na toestemming per mail of brief van de inschrijver.  

 

2.5.7 Geschillen 

Ieder geschil tussen de bij de verkoopprocedure betrokken partijen dat ontstaat naar aanleiding 

van de wedstrijdprocedure wordt beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie 

Amersfoort.  

 

2.5.8 Besluit tot uitsluiting 

In dit verkoopdocument staan vele voorwaarden waar de inschrijving en de inschrijvers aan 

moeten voldoen. Indien één of meer van de voorschriften niet (volledig) zijn opgevolgd, kan de 

gemeente besluiten de partij uit te sluiten van deelname. De beslissing over uitsluiting wordt door 

het college genomen.  

 

Het is niet toegestaan een of meer (algemene) voorwaarden of voorbehouden aan de inschrijving 

te verbinden. Met andere woorden de inschrijving dient onvoorwaardelijk te zijn, verbindt een 

inschrijver toch een of meer voorwaarden of voorbehouden aan zijn inschrijving, dan kan de 

gemeente diens inschrijving terzijde leggen.  

 

2.5.9 Tegenstrijdigheden 

Dit verkoopdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de 

inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen dan kan de 

gemeente daarvan in de vragenronde op de hoogte gesteld worden. 
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Indien naderhand blijkt dat dit verkoopdocument tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevat 

en deze niet door een inschrijver zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de inschrijver. 

 

2.5.10 Overige informatie 

De tijdens de wedstrijdprocedure aan inschrijver verstrekte informatie in de vorm van brieven, 

documenten en verslagen vormt onderdeel van dit wedstrijddocument. 

Alle genoemde bedragen en opgaven in de wedstrijdprocedure zijn exclusief BTW. 

 

2.5.11 Namen en adressen 

De contactpersoon bij de gemeente is de projectleider, Nicole Smits.  

Partijen die wensen deel te nemen aan de verkoopprocedure kunnen dat per mail aangeven, via 

nicole.smits@rhenen.nl o.v.v. ‘Verkoopprocedure Dorpshuis Elst’. Daarna verloopt alle 

communicatie in het kader van deze verkoopprocedure via het digitale platform van Negometrix 

(Mercell). Zie verder paragraaf 5.3. 

 

In het kader van deze verkoopprocedure is het niet toegestaan op een andere dan de in dit 

document genoemde wijze contact op te nemen met de gemeente Rhenen of andere bij het project 

betrokken partijen. De sanctie hierop is het terzijde leggen van de desbetreffende 

aanmelding/inschrijving.  
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3 Randvoorwaarden 
 

Aan de randvoorwaarden moet de bieding tenminste voldoen.  

 

 

3.1 Monumentenstatus 

 

De voorgevel heeft een monumentenstatus gekregen 

Op 24 augustus 2021 heeft het College besloten om een deel van het gebouw monumentenstatus 

te geven. Deze delen moeten door de koper dus bewaard en onderhouden worden. Het gaat om de 

voorgevel en de kopgevels met alle karakteristieke elementen van het oorspronkelijke gebouw. In 

onderstaande afbeelding gaat het om het donkerrood gemarkeerde deel. 

De hellingshoek van het dak moet hetzelfde blijven als in het oorspronkelijk gebouw. 

 

  
FIGUUR 1 MONUMENTENSTATUS VOORGEVEL 

 

De kozijnen van de voorgevel hebben ook een monumentenstatus. De kozijnen van de kopgevels 

niet, deze waren geen onderdeel van het oorspronkelijke gebouw uit 1902. De ramen in de 
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voorgevel en de kopgevels hebben geen monumentenstatus, deze waren ook geen onderdeel van 

het oorspronkelijke gebouw.  

 

De rest van het gebouw hoeft niet bewaard te blijven 

De zijgebouwen komen deels uit 1902, deels uit 1921. Het gymlokaaltje hoort ook bij het 

oorspronkelijke gebouw uit 1902. Op het kaartje zijn de gevels van deze zijgebouwen en het 

gymlokaaltje gemarkeerd in donkerblauw. Deze delen hebben geen monumentale status gekregen, 

ze hoeven dus niet verplicht behouden te worden.  

 

Extra punten 

Indien meer waardevolle elementen behouden blijven, kunnen pluspunten verdiend worden. Zie 

hoofdstuk 3.  

 

Kader historisch erfgoed 

Tijdens de mobilisatieperiode van augustus 1939 tot mei 1940 verbleven er Nederlandse militairen 

in het toenmalige schoolgebouw. Zij hadden op zolder hun slaapzaal. Op het dakbeschot zijn veel 

tekeningen en opschriften uit deze periode bewaard gebleven. Zij vormen daarmee militair 

historisch erfgoed. Met name ‘De Kromme en de Lange’ worden waardevol geacht. 

De gemeente onderzoekt of deze tekeningen bewaard kunnen blijven. Indien dat mogelijk en 

wenselijk blijkt, zal de gemeente de tekeningen met dat stuk dakbeschot voor de overdracht 

verwijderen. Die kosten zijn voor de gemeente. Het is aan de gemeente om te beoordelen waar de 

tekeningen naartoe gaan. Indien de koper een nieuwe plek weet op het perceel zelf, kan daar in 

overleg naar gekeken worden.  

 

 
Foto van Toon Blokland, afbeeld in: Toon Blokland, ‘Herinneringen in krijt en potlood. Mobilisatie in Elst en 

omgeving’, in: Oud Rhenen 34 (2015), nr. 3. 
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Meer informatie 

Meer informatie over de cultuurhistorische waarden vindt u in het collegebesluit over de 

monumentenstatus in de bijlagen. Daar treft u ook het advies van de monumentencommissie, het 

onderzoek naar de cultuurhistorische waarde en de bouwkundige rapporten die wij hebben laten 

maken. In die rapporten staan ook de kosten geschat van behoud en restauratie. We stellen deze 

rapporten ter beschikking, zodat gegadigden zoveel mogelijk informatie hebben om goede 

biedingen te kunnen doen. Aan bedragen in die rapporten kunt u geen rechten ontlenen.  

 

 

3.2 Kaders voor woningbouw 

 

Minimaal 50% van de woningen moet ‘betaalbare’ bouw zijn 

De te bouwen woningen moeten voldoen aan de uitgangspunten uit de Geactualiseerde Woonvisie 

uit 2021. Dit betekent dat de samenstelling van de te bouwen woningen voor minimaal 50% 

bestaat uit sociale huur, middenhuur en goedkope koop. De andere 50% mogen ander typen 

woningen zijn. Plannen die minder dan 50% betaalbare bouw hebben voldoen niet aan de 

randvoorwaarde en worden uitgesloten van verdere deelname. 

 

De richtlijn voor de betaalbare bouw is: 

25% sociale huur, 10% middenhuur en 15% goedkope koop. Moet de koper afwijken van deze 

percentages? Dan kan dit alleen door een goede onderbouwing en in overleg met de gemeente. 

Over de eis van minimaal 50% betaalbaar bouwen is niet te onderhandelen.  

Verhuur van sociale huurwoningen gebeurt bij voorkeur door Rhenam. De koper licht toe wie de 

verhuurder van de sociale huurwoningen wordt. Als dat niet Rhenam wordt, dient onderbouwd te 

worden waarom niet en welke partij dan wel.  

 

Definities van de type woningen 

Sociale huur = maximale maandhuur van € 763,47 (prijspeil 2022) 

Middenhuur = maximale maandhuur van € 971 (prijspeil 2022) 

Goedkope koop = maximaal € € 260.950 VON (prijspeil 2022)  

Meer informatie hierover staat in de Doelgroepenverordening gemeente Rhenen 2020. 

De woningen moeten voor een termijn van ten minste 10 jaar vanaf eerste ingebruikname voor de 

betreffende doelgroep beschikbaar blijven. De koper moet die periode ook verantwoorden dat de 

woningen verkocht/verhuurd zijn aan de doelgroep. Bij het sluiten van de koopovereenkomst 

verklaart de koper te zullen handelen conform de Doelgroepenverordening gemeente Rhenen 2020.  

 

De woningen moeten levensloopbestendig gebouwd worden of te maken zijn 

Conform de Woonvisie van Rhenen willen we dat alle* appartementen levensloopbestendig zijn en 

dat grondgebonden woningen minstens levensloopbestendig te maken zijn. De minimale eisen 

daarvoor staan in het Bouwbesluit. Ingediende plannen die verder gaan op dit terrein kunnen extra 

punten krijgen. Zie hoofdstuk over pluspunten, hoofdstuk 4. 

* Volgens de Woonvisie Rhenen hoeven studio’s en kamers voor jongeren en spoedzoekers niet 

levensloopbestendig te zijn. 
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3.3 Stedenbouwkundige kaders  

 

1. De hoofdoriëntatie (aangezicht) van het gebouw blijft 

richting Rijksstraatweg. Daarnaast oriënteert de 

nieuwbouw zich op de rivier. Voor het tussenliggende 

deel geldt dat vanuit de bebouwing zo min mogelijk 

zicht is op de naastgelegen percelen.  

2. De nieuwbouw mag maximaal de hoogte krijgen van 3 

bouwlagen met daar bovenop een monumentale kap. 

Kenmerkend voor de monumentale kap zijn de schuine 

daken met dakpannen (dus geen ‘schijnkap’).  

Pluspunten kunnen verdiend worden als de nieuwbouw 

lager wordt dan maximaal toegestaan: zie hoofdstuk 4. 

Onder maaiveld kan ook bouwvolume gezocht worden, 

met dien verstande dat dat vanuit archeologie e.d. nog 

wel onderzocht moet worden.  

3. De uitstraling van het nieuw te bouwen deel mag geen 

afbreuk doen aan het monumentale deel (de voorkant). Dat wordt beoordeeld door de 

beoordelingscommissie in het kader van de verkoop en in later stadium bij de 

vergunningverlening door de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Rhenen (voorheen de 

Welstandscommissie en Monumentencommissie). 

4. In de kap (oud of nieuw) is het schuine dak met dakpannen beeldbepalend. Eventuele 

onderbrekingen daarin (zoals dakkapellen, loggia’s en dakramen) zijn niet op voorhand 

uitgesloten, maar mogen de beeldbepalende kap niet verstoren. De toepassing van deze 

onderbrekingen is uitsluitend mogelijk na beoordeling daarvan in samenhang met de gehele 

kapvorm en na goedkeuring door de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Rhenen.  

5. Aan de straatzijde (de monumentale voorgevel) behoudt de kap vanaf de straat gezien 

dezelfde dakhelling als de huidige kap. De nokrichting van de voorbouw moet parallel aan de 

N225 blijven.  

6. Voor de woonhuizen nabij het Dorpshuis (aangrenzend en daarnaast) is privacy in tuin en 

woning belangrijk (bijv. vanwege volledig glazen erker en zitjes in de tuin). Uiteraard geldt 

sowieso het Burenrecht (civielrecht). Vanaf balkons, 

loggia’s1 of dakterrassen is er geen uitzicht op de buren 

aan de oost- en de westkant. Zichtlijnen vanaf balkons en 

dakterrassen zijn gericht op de uiterwaarden. De koper 

moet verder in zijn plan onderbouwen dat hij zoveel 

mogelijk inkijk naar de nabije huizen toe voorkomt en op 

welke manier. Die onderbouwing is een noodzakelijk 

onderdeel van het plan. Een plan dat geen aandacht 

besteedt aan privacy van de aangrenzende percelen wordt 

uitgesloten van deelname.  

7. De nieuw te bouwen woningen moeten binnen het oranje 

bouwvlak van figuur 2 blijven. Buiten het bouwvlak mogen 

wel bergingen, aanbouwen of overstekken komen, maar 

die zijn niet hoger dan 1 bouwlaag (met plat dak). Dit 

conform de landelijk geldende regels voor vergunningsvrij 

bouwen (artikel 2 bijlage II Besluit omgevingsrecht).  

                                                
1Een loggia is een buitenruimte binnen de gevellijn of het dak.  

FIGUUR 2 BOUWVLAK 

FIGUUR 3 ROOIJLIJN 
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8. Voorgevelrooilijn mag niet dichter op Rijksstraatweg komen te liggen dan de oorspronkelijke 

rooilijn van het Dorpshuis. De rooilijn is de blauwe lijn waarvoor niet gebouwd mag worden, zie 

figuur 3.  

9. Over het perceel blijft er tenminste 1 zichtlijn naar de uiterwaarden open. Dat kan de oostkant 

of de westkant langs het gebouw zijn. De oostkant heeft de voorkeur, omdat daar de meest 

belangrijke boom staat. De strook van de zichtlijn krijgt t.z.t. een andere bestemming dan 

wonen, zodat vergunningsvrij bouwen daar niet aan de orde is. 

 

 

3.4 Kaders parkeren en ontsluiting  

10. Parkeren ten behoeve van het plan gebeurt volledig op eigen terrein. Het voldoet aan de 

gemeentelijke parkeernorm. Hieronder het nu geldende beleid.  

Onderstaande norm is inclusief parkeren ten behoeve van bezoekers. Bezoekers parkeren moet 

toegankelijk zijn op eigen terrein. 

 

11. Per woning moet 2% van de parkeerplaatsen voorzien zijn van een oplaadpunt voor elektrische 

auto’s (naar boven afronden), met een minimum van 1 dubbele laadpaal voor locatie 

Dorpshuis.  

NB: de gemeente is voorstander van het gebruik van deelauto’s. Het realiseren van plaatsen 

voor deelauto’s is een gemeentelijke wens, maar verder geen beoordelingscriterium.  

12. Ook dient er voorzien te worden in een fietsenstalling voor bewoners, indien mogelijk inpandig. 

Voor bezoekers zijn enkele fietsnietjes wenselijk. 

13. De koper dient een plan in voor de terreininrichting, inclusief een voorstel voor een goede en 

veilige ontsluiting voor voetgangers, fietsers en auto’s op de openbare ruimte. Op dit moment 

is de oostelijke uitrit niet overzichtelijk genoeg. De bushalte belemmert het zicht, waardoor 

auto’s doorrijden tot op het fietspad.   

14. Op dit moment heeft het Dorpshuis perceel twee inritten.  

De oostelijke inrit van het Dorpshuis sluit aan op de provinciale weg vlakbij waar ook de 

ventweg op de provinciale weg aantakt. In het plan van de koper worden die twee inritten 

gecombineerd tot één.  

De westelijke inrit van het Dorpshuis fungeert straks niet meer voor autoverkeer. Dit vanwege 

beperkt zicht, nabijheid van de rotonde en provinciaal beleid om het aantal inritten op de 

provinciale weg te beperken. Fietsers en voetgangers kunnen daar eventueel wel gebruik van 

maken.  

15. In de toelichting op het plan is expliciet aandacht voor het beperken van lichthinder door 

autokoplampen bij tegenoverliggende huizen. Een lange oprijlaan die recht uitkomt op de uitrit 

geeft nu veel hinder. Schuin aanrijden zoals bij de ventweg geeft veel minder lichthinder. 

16. Er blijft een voetpad voorlangs het Dorpshuis lopen. Gemeentelijke wens is om voorlangs een 

voetpad te realiseren van tenminste 1,50 m breed. 

TABEL 1 PARKEERNORMEN GEMEENTE RHENEN 
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17. De bushalte blijft liggen.  

18. Als de gemeente instemt met het voorstel voor de 

strook aan de straatkant wordt de nieuwe 

kadastrale grens bepaald. Terrein met een 

openbaar karakter (bijv. een doorgaand trottoir 

oost-west) zal logischerwijs in gemeentelijk 

eigendom blijven. De bomenrij voor de gevel blijft 

bij voorkeur op gemeentegrond. De precieze 

kadastrale grens zal in overleg plaatsvinden. Het 

verleggen van de kadastrale grens heeft geen 

invloed op de financiële bieding. Naderhand wordt 

er niet verrekend.  

19. Het nieuwe terrein en de wijzigingen aan de 

openbare ruimte moeten voldoen aan de gemeentelijke Ontwerpeisen openbare ruimte 2017 

plus addendum (zie de bijlagen). In die ontwerpeisen staat de vertaling van gemeentelijk 

beleid naar het ontwerp van de openbare ruimte en op onderdelen ook van particuliere 

terreinen.  

20. In de openbare ruimte zijn twee wegbeheerders: de provincie en de gemeente. De provincie 

beheert de doorgaande weg tot en met het trottoir dat achter de bushalte langs loopt, de 

gemeente beheert de ventweg. Het ontwerp van de koper van de aansluiting op de openbare 

ruimte dient de koper in bij de gemeente. De gemeente toetst en stemt af met de provincie. De 

koper hoeft niet zelf met de provincie af te stemmen. 

21. In het plan wordt ruimte gereserveerd voor afvalinzameling. Afhankelijk van het plan moeten 

bewoners ruimte hebben voor rolcontainers, PMD zakken, etc.. In de bieding (schetsplan voor 

het terrein) dient tenminste een gebied gereserveerd te worden voor 

ondergrondse/bovengrondse containers, die ook een functie heeft/hebben voor de buurt. Of en 

hoeveel ondergrondse/bovengrondse containers nodig zijn hangt af van het bouwplan en zal in 

nader overleg bepaald worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Huidig grondeigendom 

Beleid voor hoogbouw:  

- Ondergronds restafval met pasje 

- Bovengronds gft met pasje 

- Ondergronds papier zonder pasje 

- PMD wordt opgehaald in zakken 

 

Beleid voor laagbouw nieuwe locatie: 

- Ondergronds restafval met pasje 

- Gft container 140 liter 

- Papier container 140 liter of 240 liter 

- PMD wordt opgehaald in zakken 
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3.5 Kaders groen, water en duurzaamheid 

 

22. De koper moet de monumentale zomereik in de 

zuidoosthoek behouden. Een uitzondering hierop 

is: als uit onderzoek blijkt dat de boom ziek is en 

maar beperkte levensverwachting heeft. De 

bebouwing moet tot de kern van de boom 15 

meter afstand houden. Onder de boom mag 

geparkeerd worden, maar de wortels van de boom 

mogen hier niet door beschadigen.  

23. De grote boom in de zuidwesthoek (zie witte cirkel 

in figuur 6) wordt behouden en de situatie voor de 

boom blijft tenminste zo goed als het nu is. De 

koper onderbouwt dit in het voorstel. De 

bebouwing komt bijv. niet dichter bij de boom dan 

in het verleden al is gebeurd. Denk ook aan 

hoogtes: nabij de boom blijft bebouwing lager, 

zodat de takken over de bebouwing heen gaan. 

Deze eis vervalt als uit onderzoek blijkt dat de 

boom ziek is en maar beperkte levensverwachting heeft. 

24. De bomen voor het Dorpshuis, langs de Rijksstraatweg, mogen worden uitgedund, zolang twee 

keer twee bomen behouden worden. Zie figuur 5. Als er meer gekapt moeten worden, moeten 

er twee keer twee terug geplant worden. Dit ter beoordeling in een kapvergunningsprocedure.  

25. Tijdens de werkzaamheden moeten de regels van de Bomenposter gevolgd worden voor alle 

bomen op het terrein die gehandhaafd blijven. Bij overtreding van deze regels kan de 

gemeente een boete opleggen. Dit zal in de 

koopovereenkomst vastgelegd worden.  

26. Sloop en nieuwbouw voldoet aan het convenant 

duurzaam beton (bijlage 8).  

27. De koper besteedt ten minste 5% van de aanneemsom aan SROI (sociale return on 

investment). Bij het sluiten van de koopovereenkomst zal ook de SROI verklaring (bijlage 9) 

ondertekend worden. Wanneer individuele bewoners zelf het werk uitvoeren geldt deze eis niet.  

28. Tijdens hitte biedt de bebouwde omgeving een aantrekkelijk en gezonde leefomgeving. De 

bebouwing beperkt hittestress en is verkoelend. Daarom moet de toelichting een voorstel 

bevatten om hittestress te voorkomen. Bijvoorbeeld: koele schaduwplekken creëren, bomen 

FIGUUR 5 BOMEN BIJ HET DORPSHUIS 

FIGUUR 6 BOOM ZUIDWESTHOEK 

FIGUUR 7 BOOM ZUIDWESTHOEK EN BEBOUWING 
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toevoegen, horizontale en verticale vlakken van de bebouwing vergroenen (groene daken en 

gevels), sedum rondom en onder zonnepanelen, isoleren, geen zwarte huisjes met zwarte 

daken. 

29. Er moet waterneutraal gebouwd worden door bijvoorbeeld het regenwater af te koppelen en te 

infiltreren in de bodem. (afkoppelen). Dit betekent dat regenwater niet direct het riool ingaat 

en wordt afgevoerd maar eerst in de bodem wordt geïnfiltreerd. Naast infiltratie kan het water 

worden vastgehouden door middel van wadi’s of sedumdaken.  

In de bijlage is de berekeningsmethode afkoppelen en infiltreren te zien die de gemeente 

Rhenen hanteert. De koper mag ook een andere methode gebruiken, als in de toelichting maar 

duidelijk wordt hoeveel wordt geborgen en wat de uitgangspunten van de berekening zijn. In 

afwijking van wat in de berekening staat moet op het perceel van locatie Dorpshuis minimaal 

40 mm worden geborgen.  

Als er meer regen valt, mag dat naar de openbare ruimte stromen. Ook is het bespreekbaar 

om dat regenwater afkomstig van het verhard oppervlak (dak en bestrating) naar de buis te 

leiden die de gemeente over het perceel gaat aanleggen voor regenwater (zie punt 30). 

30. De steilrand achter locatie Dorpshuis is eigendom van Het Utrechts Landschap (HUL). Ten 

aanzien van zichtlijnen door de steilrand hebben gemeente en HUL afspraken gemaakt. De 

steilrand is en wordt beheerd als natuur. HUL (of een rechtsopvolger) treedt in overleg met de 

gemeente en met aanwonenden om zichtlijnen te behouden of te creëren. Uitgangspunt daarbij 

is dat éénmaal in de vijf jaar de bomen en struiken met 20% worden teruggesnoeid.  

31. De gemeente wil twee buizen vlak naast elkaar over het terrein kunnen leggen, vanaf de straat 

naar achteren, met een recht van opstal. Dat is een buis voor riolering en een buis voor 

regenwater. Beide dienen om een probleem dat buiten locatie Dorpshuis speelt aan te pakken. 

Uit de klimaatanalyse van de gemeente Rhenen blijkt er in het gebied in en rondom het 

Dorpshuis wateroverlast te ontstaan na hevig regenval. Hevige neerslag mag niet leiden tot 

schade aan gebouwen en infrastructuur. Om dit overtollig regenwater op te vangen en af te 

voeren wil de gemeente over perceel Dorpshuis een buis (doorsnede inwendig 800 mm, 

mogelijk een IT/infiltratie buis) aanbrengen vanaf de weg richting uiterwaarden. Het 

regenwater stroomt dan de uiterwaarden in. 

Daar direct naast wil de gemeente een rioolbuis leggen (doorsnede inwendig 600 mm), als 

koppeling tussen het rioolsysteem in de straat en de bergingsleiding in de uiterwaarden. 

In principe komen de buizen aan de westzijde te liggen. Daar is de impact op het groen, met 

name de bomen, het minst. Precieze plaats hangt af van het ontwerp van het terrein door de 

koper. Over de precieze plaats en het moment waarop de buis wordt gelegd worden t.z.t. 

nadere afspraken gemaakt. Indien gewenst laat de gemeente Rhenen een Bomen Effect 

Analyse (BEA) uitvoeren om de impact van de leidingen en de werkzaamheden op aanwezige 

bomen te laten onderzoeken. Dat onderzoek kan aanbevelingen opleveren die in het plan 

verwerkt worden.  

Voor die buizen wordt een recht van opstal gevestigd, voor het leggen, hebben en 

onderhouden van de buis. Die strook is ongeveer 3,5 meter breed. In die strook mogen geen 

handelingen plaatsvinden die de buizen kunnen schaden. Er mogen bijv. geen bouwwerken 

opgericht worden, of goederen worden opgeslagen. Ook is het verboden gesloten wegdek aan 

te brengen, te ontgronden, rioleringen, leidingen of kabels aan te leggen, bomen of diep 

wortelende struiken te planten of om voorwerpen de grond in te drijven. Zie de algemene 

voorwaarden voor de aanleg en instandhouding van leidingen (AVL) in bijlage 7.  

De gemeente legt de buizen, de verdere terreininrichting is aan de koper. 
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3.6 Kaders ecologie 

 

Voor flora- en fauna zijn al verschillende onderzoeken gedaan. Daaruit kwam dat in het pand 

vleermuizen en een steenmarter zitten. De gemeente heeft al acht vleermuiskasten opgehangen in 

de omgeving. Ook zal de gemeente steenmarterhopen realiseren en een aanvraag indienen voor 

ontheffing van de Wet Natuurbescherming.  

Voor de werkzaamheden door de koper gelden onderstaande eisen. Deze maatregelen mogen pas 

worden getroffen nadat de provincie ontheffing heeft verleend. In de ontheffing zijn mogelijk nog 

aanvullende voorwaarden opgenomen. Er kunnen dus extra beperkingen worden opgelegd. Die zijn 

voor rekening van de koper.  

 

Vleermuizen: 

32. Voorafgaand aan de sloop moet de bebouwing ongeschikt gemaakt worden voor vleermuizen. 

Het ongeschikt maken kan worden gerealiseerd door de goot- en gevelbetimmering, de 

dakpannen en loodslabben te verwijderen. Enkele dagen na het ongeschikt maken dient onder 

goede weersomstandigheden een aanwezigheidscheck uitgevoerd te worden (met behulp van 

een batdetector). 

33. Het ongeschikt maken van de bebouwing moet plaatsvinden buiten het kwetsbare paarseizoen 

(dus buiten de periode van 15 augustus tot 15 oktober) en buiten de overwinteringsperiode die 

grofweg loopt van 15 november tot 1 april2. 

34. Tijdens het vleermuisactieve seizoen (grofweg van april t/m oktober) brandt geen felle 

verlichting op het terrein na zonsondergang. Zo wordt ook verstoring van foeragerende dieren 

voorkomen. Indien verlichting toch noodzakelijk is, is dat vleermuisvriendelijke verlichting. De 

armaturen zijn beneden gericht en verspreiden geen licht naar de omgeving. De lichtmasten 

zijn relatief korte palen en de verlichting is amberkleurig. Deze verlichtingseis geldt voor de 

gehele uitvoeringsperiode.  

35. In de nieuwbouw van het Dorpshuis worden in de zuidelijke en westelijke gevels van de 

nieuwbouw in totaal acht combinaties van de vleermuiskasten van het type IB VL 07 en IB VL 

08 van Vivarapro opgenomen. De stenen worden in de lengte geschakeld, waardoor er sprake 

is van een grotere temperatuurgradiënt. Deze verblijfplaatsen dienen minimaal 6 maanden 

voorafgaand aan de start van het paarseizoen aanwezig te zijn. De tijdelijke kasten (bij 

omwonenden) mogen pas worden verwijderd nadat de gewenningstermijn van de permanente 

kasten is doorlopen. De nieuwe locaties moeten zodanig gekozen worden dat zij vrij zijn van 

obstakels, kunstlicht en zich buiten bereik van predatoren bevinden. Ook moeten deze qua 

locatie vergelijkbaar zijn met de huidige locatie. Door de vleermuiskasten op verschillende 

punten in de west- en zuidgevel te plaatsen wordt er een spreiding in locatie en daarmee ook 

microklimaten geboden.  

 

Steenmarter: 

36. Om te voorkomen dat de steenmarter tijdens de sloop in het pand vast komt te zitten, moet 

het pand zoveel als mogelijk ongeschikt gemaakt worden voor de steenmarter. Dit gebeurt 

door de dakbedekking te verwijderen. Ook worden eventuele systeemplafonds, andere dekking 

biedende beplating en losliggend materiaal verwijderd. Aansluitend worden alle deuren en 

raampartijen verwijderd (eventueel uitgezonderd de raampartijen in de monumentale gevel). 

Dit biedt de eventueel in het pand aanwezige dieren de mogelijkheid om het pand snel te 

verlaten.  

37. Het ongeschikt maken moet buiten de kwetsbare periode van de steenmarter worden 

uitgevoerd. Gezien het feit dat de steenmarter de bebouwing gebruikt als werpplaats voor de 

                                                
2 Zie voetnoot 2. 
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jongen moeten de werkzaamheden buiten de periode van 1 maart tot 1 augustus worden 

uitgevoerd3.  

Als het pand ongeschikt gemaakt is en vastgesteld is dat de dieren de bebouwing hebben 

verlaten, kan sloop ook in de kwetsbare periode plaatsvinden. Dit is echter wel een risico. Er 

bestaat altijd kans op hervestiging van dieren. Het verdient daarom aanbeveling om zo snel 

mogelijk te slopen na ongeschikt maken. 

38. Wanneer het pand ongeschikt is gemaakt, kunnen ultrasone geluidsbronnen in het pand 

worden aangebracht. De werking hiervan is nog niet bewezen, maar mogelijk wel effectief. Om 

eventueel aanwezige steenmarters te verjagen, worden de geluidsbronnen op verschillende 

strategische plaatsen aangebracht (bijv. in de kelder). Door voorafgaand aan de renovatie het 

pand op bovenstaande wijze ongeschikt te maken voor de steenmarter wordt voorkomen dat 

deze nog in het gebouw aanwezig is.  

Deze maatregel is niet verplicht. Echter als de steenmarter zich verstopt, bijv. in de kelder, is 

hij lastiger te verjagen. Vandaar deze aanbeveling.  

Bij toepassing van ultrasoon geluid mag het geen overlast aan de omwonenden geven.  

39. Deze ecologische maatregelen worden door de ontwikkelaar uitgewerkt en concreet beschreven 

in een ecologisch werkprotocol. 

 

 

3.7 Kaders voor het proces 

 

Participatie en communicatie 

40. De koper heeft vanaf het ondertekenen van het koopcontract de trekkersrol in de 

communicatie met omwonenden. De koper beschrijft in de toelichting op welke manier de 

communicatie wordt aangepakt en in hoeverre omwonenden invloed kunnen hebben op het 

plan.  

41. De koper laat het plan tenminste in VO en DO stadium aan omwonenden en andere 

geïnteresseerden zien. De reacties van de communicatiemomenten en de manier waarop 

daarmee is omgegaan bij het uitwerken van het plan legt de koper vast. Bij de procedures van 

omgevingsplan/omgevingsvergunning wordt deze verantwoording bijgevoegd. 

 

 

3.8 Minimale prijs 

De bieding dient tenminste € 420.000 exclusief belastingen te zijn.  

De prijs telt voor 30% mee. De kwaliteit (zie hoofdstuk 4) voor 70%.  

  

                                                
3 Op basis van de huidige onderzoeken t.a.v. vleermuizen en steenmarter zijn er 2 momenten 
waarop ongeschikt gemaakt kan worden: de eerste helft van augustus en van oktober tot 15 
november. Mogelijk zal de provincie de halve maand in augustus uitsluiten, omdat dat wel een heel 
klein gat tussen 2 kwetsbare periodes in is.  
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4 Pluspunten 
 

In het voorgaande hoofdstuk werden de randvoorwaarden genoemd. Ingediende plannen die niet 

aan deze voorwaarden voldoen worden van deelname uitgesloten. Ingediende plannen die wel 

voldoen aan de randvoorwaarden worden verder getoetst.  

Een plan krijgt pluspunten, als het aan onderstaande criteria voldoet. De pluspunten in combinatie 

met de prijs geven de totale score. De gemeente wil het plan verkopen aan het plan met de 

hoogste totale score.  

 

  Weging 

4.1 Meer oude onderdelen van het gebouw blijven behouden 6 

4.2 Meer huisvesting voor mensen uit de doelgroep. 

• Betaalbaar 

• Levensloopbestendig 

• 24 uurszorg 

• Geclusterde woonvormen met gemeenschappelijke voorzieningen 

• Voor inwoners van de gemeente Rhenen 

32 

4.3 De nieuwbouw blijft laag en binnen de huidige bebouwingscontour. 15 

4.4 Meer duurzaamheid dan noodzakelijk volgens Bouwbesluit: 

• Energieneutraal 

• Circulariteit 

• Waterrobuust 

• Natuur-inclusief 

• Hittestress bestendig 

17 

 Prijs 30 

 TOTAAL 100 

 

Hieronder staan de beoordelingscriteria nader toegelicht en op welke wijze de punten toebedeeld 

zullen worden.  

Op ieder van de 14 criteria kan 0, 1, 2, 3, 4 of 5 punten gescoord worden. Bij enkele criteria is dat 

anders: dan staat dat in onderstaand overzicht. Het aantal punten maal de wegingsfactor geeft de 

totale score op dat punt.  
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4.1 Meer oude onderdelen van het gebouw blijven behouden. 

 Weging 

1. Behoud van de buitengevels en hellingshoek kap van de zijgebouwen uit 1902 

en 1921 (zie rode klaslokalen in figuur 8).  

Hoe meer wordt behouden, des te meer pluspunten.  

5 punten als volledige buitengevel plus dakhoek behouden blijft 

Verdere puntentoedeling afhankelijk van het gedeelte dat bewaard blijft. 

 

 

3 

  

2. Behoud van de buitengevels en hellingshoek kap van het gymzaaltje uit 1902 

(zie roze gymzaaltje in figuur 8).  

Hoe meer wordt behouden, des te meer pluspunten.  

5 punten als volledige buitengevel plus dakhoek behouden blijft 

Verdere puntentoedeling afhankelijk van het gedeelte dat bewaard blijft.  

3 

 

 

4.2 Meer huisvesting voor mensen uit de doelgroep. 

Het plan mag volledig uit één woonconcept bestaan, maar een combinatie van woonconcepten is 

ook mogelijk. Combinatie is zelfs wenselijk, want we streven naar een gedifferentieerd woonmilieu. 

 Weging 

3. Meer dan 50% van de woningen is ‘betaalbaar’, d.w.z. sociale huur, sociale 

koop of middenhuur. Hoe meer betaalbare woningen, des te meer punten.  

5 punten als 90 tot 100% van de woningen betaalbaar 

4 punten als 80 tot 90% van de woningen betaalbaar 

3 punten als 70 tot 80% van de woningen betaalbaar 

2 punten als 60 tot 70% van de woningen betaalbaar 

1 punt als 50 tot 60% van de woningen betaalbaar 

 

9 

FIGUUR 8 OUDE INDELINGN DORPSHUIS 
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4. Alle appartementen zijn levensloopbestendig en alle grondgebonden woningen 

zijn makkelijk levensloopbestendig te maken.  

De inschrijver onderbouwt in hoeverre de woningen levensloopbestendig (te 

maken) zijn en op welke manier.  

Hoe meer levensloopbestendig en hoe meer rolstoel toe- en doorgankelijk, des 

te meer punten.  

5 punten indien alle woningen levensloopbestendig zijn, of als tenminste 50% 

van de woningen rolstoel toe- en doorgankelijk zijn. 

4 punten indien alle appartementen levensloopbestendig zijn en alle 

grondgebonden woningen zeer makkelijk (door een handige doe-het-zelver) 

levensloopbestendig te maken zijn. 

3 punten indien alle appartementen levensloopbestendig zijn en alle 

grondgebonden woningen redelijk makkelijk levensloopbestendig te maken 

zijn. 

1 en 2 punten bij onderdelen hiervan, ter inschatting van de 

beoordelingscommissie.  

 

3 

5. Toevoeging van 24 uurszorg-voorziening. Deze mag voor allerlei leeftijden zijn, 

voor allerlei soorten zorg. De inschrijver onderbouwt de behoefte. 

Hiervan is tenminste 50% betaalbaar, conform de verhouding van de 

Woonvisie, zie hoofdstuk 3.  

Deze woningen moeten helemaal geschikt zijn voor deze doelgroep, dus bijv. 

volledig rolstoeltoegankelijk en –doorgankelijk. Voor woonvoorzieningen die bij 

deze doelgroep horen kan geen beroep worden gedaan op de WMO.  

5 punten indien het hele complex voor 24 uurszorg is.  

Verdere puntentoedeling naar rato van de oppervlakte van het 

gebruiksvloeroppervlak: 4 punten bij 80%, 3 punten bij 60%, 2 punten bij 

40%, 1 punt bij 20%. 

 

9 

6. Geclusterde woonvormen met gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een 

tuin of huiskamer. Bijv. hofjes-concepten, waarbij mensen naar elkaar 

omkijken. Gedachte hierachter is dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven 

wonen. Een combinatie van leeftijden sluit hierbij aan.  

Meer punten worden toegekend naarmate het concept ‘langer zelfstandig 

blijven wonen’ sterker is.  

5 punten als ‘langer zelfstandig blijven wonen’ het leidende concept is in het 

plan. 

Verdere puntentoedeling zoals de beoordelingscommissie de toelichting 

interpreteert.  

 

6 

7. Veel Elstenaren die willen verhuizen willen een andere woning in Elst. Een plan 

waarin inwoners uit de gemeente Rhenen (dus niet alleen Elst) voorrang 

krijgen bij het verkrijgen van een nieuwe woning op locatie Dorpshuis krijgt 

pluspunten. Hoe sterker zij voorrang krijgen, des te meer pluspunten. 

5 punten als koper kan garanderen dat de eerste bewoners alleen uit de 

gemeente Rhenen komen. Verdere puntentoedeling afhankelijk van hoe sterk 

inwoners uit de gemeente Rhenen voorrang krijgen.  

 

 

6 
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4.3 De nieuwbouw blijft laag en binnen de huidige bebouwingscontour. 

 Weging 

8. De nieuwbouw blijft laag. 

5 punten als de nieuwbouw net zo hoog wordt als het huidige 

gebouw (8,90 meter conform bouwtekening uit 1902, of max. 

10 cm. hoger).  

2 punten als de nieuwbouw vanaf de overkant van de straat 

bezien niet boven de oudbouw uitkomt. Het gebouw kan dan 

naar achteren toe hoger worden, tot de maximale toegestane 

hoogte van 3 laten plus kap.  

Anders: 0 punten 

 

12 

9. Het plan blijft binnen de huidige bebouwingscontour. Dat is dus 

niet het bouwvlak uit het bestemmingsplan, maar de 

daadwerkelijke bebouwing op dit moment. 

5 punten als hier volledig aan wordt voldaan. 

3 punten als maar heel beperkt buiten de huidige 

bebouwingscontour wordt gebouwd.  

Anders: 0 punten 

3 

 

 

4.4 Meer duurzaamheid dan noodzakelijk volgens Bouwbesluit 

 Weging 

10. De energiebalans is voor het plan in de gebruiksfase gunstiger 

dan noodzakelijk volgens Bouwbesluit. Een plan dat 

energieneutraal is krijgt 5 punten. (Anders: 0 punten) 

Energieneutraal betekent dat alle energie die wordt gebruikt, in 

het project zelf wordt opgewekt, ook in de winter. Ook de 

huishoudelijke apparaten moeten van duurzame energie 

worden voorzien.  

Dit wordt aangetoond door middel van een berekening met 

toelichting. Een plan dat niet aantoont energieneutraal te zijn 

krijgt geen punten.  

Punten worden ook alleen toegekend als het pand gasloos 

wordt. (Vooruitlopend op de eis voor hernieuwbare energie bij 

ingrijpende renovatie per 1 februari 2022.) 

 

3 

11. In het plan is in belangrijke mate aandacht voor circulariteit. 

We willen dat grondstoffen, producten en modules opnieuw 

gebruikt worden en herbruikbaar zijn (liefst upcycling, daarna 

hergebruik, minst gewenst recycling/downcycling).  

Een plan krijgt voor ieder onderdeel 1 punt: 

- Als een visie wordt ingediend over circulariteit, toegespitst op 

locatie Dorpshuis. 

- Als in het plan een dienst wordt toegepast in plaats van een 

specifiek product. Bijv. als een contract wordt afgesloten met 

een bedrijf dat zorgt dat er verlichting komt, in plaats van dat 

er lampen worden ingekocht. In dat eerste geval wordt de 

leverancier namelijk gestimuleerd te zorgen voor lampen die 

heel lang meegaan.  

3 
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- Als producten worden toegepast die al eerder zijn gebruikt 

(op locatie Dorpshuis of elders). 

- Als het plan doelbewust onderdelen en/of materialen bevat, 

die later weer her te gebruiken zijn. Bijv. door een product 

(tegels bijv.) op zodanige wijze worden bevestigd, dat ze 

zonder beschadiging verwijderd kunnen worden om elders weer 

opnieuw te gebruiken. Of modules (prefabdelen van een trap of 

wand bijv.) die in z’n geheel elders opnieuw gebruikt kunnen 

worden.  

- Als voor de oudbouw een materialenpaspoort wordt gebruikt 

met het doel om betere circulariteit te bereiken (bijv. bij de 

sloop) en als van de nieuwbouw een materialenpaspoort wordt 

gemaakt dat wordt opgenomen in een systeem zoals Madaster. 

NB: een punt wordt alleen toegepast als het een aanzienlijke 

hoeveelheid/omvang betreft. 

 

12. Het plan is waterrobuust: het gebouw moet zo worden 

uitgevoerd dat ze een periode met wateroverlast kan 

doorstaan. 

Hoe sterker de toelichting op dit punt, des te meer punten.  

 

3 

13. Het plan is zoveel mogelijk natuur-inclusief (bijvoorbeeld 

groendaken, groengevels, inbouwkasten en speciale dakpannen 

voor broedende vogels of voor vleermuizen). Meer informatie 

op: www.bouwnatuurinclusief.nl. 

Voor iedere verschillende maatregel met voldoende oppervlakte 

of veelheid wordt 1 punt toegekend. Een grotere omgang van 

een maatregel kan meerdere punten opleveren.  

Een plan kan zowel op natuur-inclusief als op hittestress punten 

scoren. 

 

3 

14. Het gebied is hittestress bestendig, d.w.z. tijdens hitte is het 

een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving (denk aan 

schaduw, koele plekken, horizontale en verticale oppervlakten, 

vitale en kwetsbare functies, binnentemperatuur maatregelen 

zoals veel groen en overstekken). 

Voor iedere verschillende maatregel met voldoende oppervlakte 

of veelheid wordt 1 punt toegekend. Een grotere omvang van 

een maatregel kan meerdere punten opleveren. 

Een plan kan zowel op natuur-inclusief als op hittestress punten 

scoren.  

6 
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5 Verkoopprocedure 
 

 

5.1 Planning 

 

Activiteit  

Zomervakanties van het hele land: 9 juli t/m 4 sept.  

• College stelt verkoopstukken vast en geeft toestemming voor start 

verkoop.  

12 juli 

• Gemeente publiceert start verkoop. Verkoopdocument is te 

downloaden op de gemeentesite.  

20 juli 

• Aanmelden voor deelname aan verkoopprocedure. Binnen een week 

worden inloggegevens toegestuurd.  

Uiterlijk 6 

sept. 

• Aanmelden voor bezoek aan locatie Dorpshuis Uiterlijk 6 

sept. 

• Bezoek locatie Dorpshuis mogelijk in:  

(precieze dag/dagen wordt nader bepaald)  

Week van 19 

sept. 

• Vragenronde voor geïnteresseerden over verkoopstukken en –

procedure. Vragen moeten binnen zijn: 

Voor 3 okt. 

Herfstvakanties van het hele land: 15 t /m 30 okt.   

• Beantwoording vragen, collegebesluit en rondsturen nota van 

beantwoording. 

20 okt. 

• Vragen over de antwoorden die zijn gegeven in de eerste 

vragenronde. Vragen moeten binnen zijn:  

Voor 1 nov. 

• Beantwoording van vragen over antwoorden in de eerste 

vragenronde: 

4 nov. 

• Deelnemers kunnen bieding indienen. Voor 1 dec. 

• Beoordeling ingediende plannen door beoordelingscommissie en 

opstellen beoordelingsrapport.  

2 t/m 16 

dec.  

Kerstvakanties van het hele land: 24 dec. t /m 8 jan.  

• Collegebesluit over voorlopige beoordelingen en top 6 10 jan. 2022 

• Bekendmaking top 6 Uiterlijk 13 

jan.  

• Presentaties top 6 Week van 30 

jan.  

• Collegebesluit over beoogd koper. 21 febr. 

• Uitslag wordt aan alle deelnemers medegedeeld.  Uiterlijk 24 

febr. 

• Bezwaarperiode. Bezwaren tegen de uitslag kunnen ingediend 

worden: 

Voor 27 mrt. 

• Contractvorming met winnaar.  Vanaf mrt. 

2023 

 

Deze planning is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het staat de gemeente 

vrij om de planning tussentijds te wijzigen. 
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5.2 Start verkoop 

Het college besluit over de verkoopdocumenten en over het moment dat de verkoop start. Na dat 

besluit wordt de start verkoop gepubliceerd op de gemeentesite, in Het GemeenteNieuws en op 

overheid.nl. De verkoopstukken worden op www.rhenen.nl/grondverkoop, onder ‘Dorpshuis Elst’ 

gezet. 

Partijen die in het verleden interesse hebben getoond in locatie Dorpshuis en contactgegevens 

hebben achtergelaten worden per mail geattendeerd. 

 

5.3 Aanmelden deelname 

Partijen die deel willen nemen aan de verkoopprocedure melden zich voor de aangegeven datum 

als deelnemer aan door een mail te sturen naar nicole.smits@rhenen.nl o.v.v. ‘Aanmelden 

verkoopprocedure Dorpshuis Elst’. Na uw aanmelding krijgt u binnen enkele dagen een bericht 

van ‘Mercell Source-to-Contract’ met een uitnodiging om een inlogcode aan te maken.  

Een aangemelde partij kan zich later in de procedure terugtrekken van deelname.  

 

5.4 Bezoek locatie Dorpshuis 

Partijen die deelnemen aan de verkoopprocedure kunnen op het genoemde moment het Dorpshuis 

bezoeken. Wie gebruik wil maken van dit bezoek, geeft dat bij de aanmelding aan. Dus in de mail 

zoals bedoeld in paragraaf 5.3 geeft u ook aan dat u een bezoek wilt brengen. U krijgt dan per mail 

antwoord op welk tijdstip u verwacht wordt.  

Deelnemers die niet tijdig en duidelijk aangeven dat zij gebruik willen maken van de gelegenheid 

het Dorpshuis te bezoeken, worden niet ingedeeld.  

Verdere communicatie in het kader van deze verkoopprocedure verloopt via Negometrix (Mercell). 

 

Het pand is niet in goede staat en bezoek gebeurt op eigen risico. 

Voor het bezoek gelden de volgende voorwaarden. 

• Bezoek is alleen mogelijk na aanmelding. U wordt ingedeeld in een tijdsslot van een half 

uur. 

• Bezoek is alleen mogelijk onder begeleiding van een medewerker van de gemeente 

Rhenen. 

• Per geïnteresseerde partij kunnen maximaal 3 personen een bezoek brengen. Alleen 

personen die zijn aangemeld kunnen aan het bezoek deelnemen.  

• Wat moet u meenemen? 

o Een goede zaklantaarn, want er is geen verlichting.  

o Goede, stevige schoenen. 

o Veiligheidshelm. 

• Let op bij het bezoek! 

o Goed kijken waar u loopt. Zowel op de begane grond als op de verdieping zijn 

hoogteverschillen. Daarnaast zijn een aantal roosters voor het afdekken van 

openingen in de vloeren niet meer aanwezig en de houten verdiepingsvloer mist op 

een aantal plaatsen de vloerdelen.  

o U mag alleen kijken, en niks vastpakken, testen, voelen of bekloppen. Dit vanwege 

aanwezige asbest (onderzoeksrapporten in de bijlagen).  

 

5.5 Vragenronde 

Vragen over de verkoopstukken en –procedure kunnen alleen via Negometrix (Mercell) ingezonden 

worden. Vagen die via andere weg binnenkomen worden niet in behandeling genomen.  

De vragen worden geanonimiseerd en voorzien van een antwoord. Deze worden in 1 document 

samengevoegd. Indien nodig wordt de nota van beantwoording voorgelegd aan het college. Daarna 
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volgt verzending aan alle deelnemers. Deze nota van beantwoording geldt vanaf dat moment als 

aanhangsel van dit wedstrijddocument en heeft dezelfde binding.  

Over de antwoorden kunnen ook weer vragen gesteld worden. Deze tweede vragenronde is niet 

bedoeld voor nieuwe vragen. Nieuwe vragen worden niet beantwoord. De antwoorden gelden 

opnieuw als aanhangsel van dit wedstrijddocument.  

 

5.6 Sluitingsdatum van de inschrijving 

Inschrijvingen moeten uiterlijk op het aangegeven moment via Negometrix (Mercell) bij de 

gemeente zijn ingediend. Inschrijvingen die later ontvangen worden, worden niet in behandeling 

genomen.  

 

5.7 Vorm en inhoud van de inschrijving 

Inschrijvingen worden uitsluitend via Negometrix (Mercell) ingediend.  

De inschrijving bevat de volgende onderdelen:  

1. Bieding (financieel) met onderbouwing (onderbouwing max. 2x A4) 

2. Plan (ruimtelijk), tenminste op het niveau van een schetsplan. Het bevat zowel een 

architectonisch schetsplan voor de bebouwing als een inrichtingsvoorstel voor het terrein met 

aansluiting op de openbare ruimte. 

3. Toelichting (max. 10 A4) 

4. Planning 

5. De 2 formulieren t.a.v. de deelnemersvereisten 

Hieronder de specificaties van de onderdelen.  

 

5.7.1 Bieding (financieel) 

a. Financiële bieding voor de grond + onderbouwing. 

• Prijspeil 2022 

• Indexatie volgens de GWW index van het CBS (grond-, weg- en waterbouw, deelgebied 

42/43, 2015=100) vanaf moment van inschrijving tot moment van afname van de 

grond. Hierbij wordt de maand vóór de verkoop afgezet tegen de maand in 2022 

waarin de inschrijving wordt ingediend.  

• Deze prijs is exclusief BTW of overdrachtsbelasting. 

b. Aanname voor de hoogte van deze bieding is, dat de procedures voor omgevingsplan en 

vergunningen succesvol wordt doorlopen en dat het bouwplan dus uitvoerbaar is. 

c. De grond en opstallen worden geleverd in de staat waarin het zich ten tijde van de 

verkoopprocedure bevindt. Daar is de bieding op gebaseerd. 

d. De grondbieding gaat er vanuit dat de ontwikkelaar het hele project realiseert, inclusief 

aansluiting op de openbare ruimte. Voor alle publiekrechtelijke procedures worden apart leges 

in rekening gebracht. De kosten voor grondoverdracht en recht van opstal zijn voor de koper. 

De gemeente betaalt enkel en alleen de aanleg van de 2 buizen over het perceel richting 

uiterwaarden, een eventuele Bomen Effect Analyse t.b.v. die buizen en eventueel het 

verwijderen van (een) tekening(en) op het dakbeschot. Dit conform de prestaties van 

gemeente en marktpartij uit hoofdstuk 2.  

e. In de financiële bieding moeten de volgende posten in ieder geval afzonderlijk herkenbaar zijn:  

1. Grondprijs voor het perceel exclusief BTW of overdrachtsbelasting (prijspeil 2022); 

2. Typen woningen en aantallen van ieder type (sociale huur/sociale koop/goedkope koop, 

vrije sector, zorg); 

3. Bij koopwoningen: verkoopprijzen van de woningen vrij op naam (prijspeil 2022); 

4. Bij huurwoningen: kale huurprijs en begrote servicekosten (prijspeil 2022); 

5. Verwacht moment van afname van de grond. 
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5.7.2 Plan 

De inschrijving bevat een plan op het niveau van een schetsplan. Het bevat: 

• een architectonisch schetsplan voor de bebouwing; 

• een inrichtingsvoorstel voor het terrein met aansluiting op de openbare ruimte, 

ruimtereservering voor afvalinzameling en strook voor 2 buizen vanaf de straat naar de 

uiterwaarden; 

• een 3D impressie van bebouwing en terrein (incl. aansluiting openbare ruimte).  

Onderdelen van de randvoorwaarden en de pluspunten waarop wordt beoordeeld zijn herkenbaar 

in het plan.  

 

In later stadium (na contractvorming) werkt de ontwikkelaar dit inrichtingsplan uit, zodat in meer 

detail getoetst kan worden. Daartoe maakt de koper later:  

1. Een of meerdere tekeningen die informatie geven over: 

a. De invulling van het gehele plangebied. 

b. De civiele inrichting van de openbare buitenruimte, bovengronds, maar tevens het 

rioleringsplan en tracé nutsleidingen. 

2. Een bestek op basis van RAW waarin de kwalitatieve verplichting van de werkzaamheden in 

het openbaar gebied zijn beschreven. 

3. Indien volgens de gemeente nodig een verlichtingsplan voor de openbare verlichting, 

bestaande uit een tekening met een beschrijving. 

4. Een groenplan voor het plangebied bestaande uit een tekening en beschrijving. 

 

5.7.3 Toelichting 

Doel van de toelichting is dat de gemeente eenvoudig kan beoordelen of aan de randvoorwaarden 

wordt voldaan en in hoeverre aan de pluspunten wordt voldaan.  

In de randvoorwaarden wordt op allerlei onderdelen om toelichting gevraagd. Zoals:  

• Wie de verhuurder van de sociale huurwoningen wordt. Als dat Rhenam niet wordt: waarom 

niet en welke partij dan wel.  

• Dat inkijk naar nabije huizen voorkomen wordt en hoe. 

• Aandacht voor het beperken van lichthinder bij tegenoverliggende huizen. 

• Dat de situatie voor de boom in de zuidwesthoek tenminste zo goed blijft als nu. 

• Hoe hittestress wordt voorkomen. 

• Berekeningsmethode infiltratie regenwater. 

• Hoe communicatie wordt opgepakt en  in hoeverre inwoners invloed kunnen hebben op het 

plan. 

 

Waar bij de randvoorwaarden toelichting wordt gevraagd, dient dat gegeven te worden. 

Bovenstaande lijst is mogelijk niet volledig.  

 

5.7.4 Planning 

Daarin tenminste de momenten van de publiekrechtelijk procedures, grondoverdracht en 

oplevering van de woningen.  

 

5.7.5 Deelnemersvereisten 

Gemeente Rhenen wil in zee gaan met een betrouwbare partij, die in staat is het ingediende plan 

volgens de voorwaarden uit deze verkoopprocedure te realiseren. Daarom vragen wij een 

toelichting op het kunnen realiseren, zie bijlage 1: 

• Model 1: Vermogen tot realisatie; 

• Model 2: Eigen verklaring inzake uitsluitingsgronden. 
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Wie ondertekent? 

Deze verklaringen moeten door een daartoe bevoegd bestuurder worden ondertekend, dus niet 

door een gevolmachtigde/procuratiehouder. Indien inschrijver een combinatie is, moeten alle 

combinanten een dergelijke verklaring overleggen. 

Bij een combinatie van particulieren wordt deze verklaring ondertekend door de rechtspersoon die 

de particulieren vertegenwoordigt. 

 

Model 1: Vermogen tot realisatie 

In dit formulier geeft de inschrijver een toelichting. De inschrijver maakt aannemelijk dat de 

inschrijver in staat is de bieding met bijbehorend plan gestand te kunnen doen. Bij een ervaren 

ontwikkelaar kan dat bijv. door middel van referentieprojecten. Een combinatie van particulieren 

kan dat bijv. met een toelichting dat voor alle woningen al kopers aanwezig zijn en dat die 

voldoende hypotheek kunnen krijgen.  

De gemeente verkoopt locatie Dorpshuis in zijn geheel aan één rechtspersoon. Indien een 

combinatie van particulieren deelneemt aan deze procedure, zal ten behoeve van de aankoop één 

entiteit gevormd moeten worden die de contractuele verplichtingen met de gemeente aangaat.  

 

De gemeente behoudt zich het recht voor bewijsstukken op te vragen of referenties na te gaan. De 

bewijsstukken moeten binnen 7 dagen na verzoek daartoe door inschrijver worden overlegd. Bij 

een te zwakke onderbouwing kan de gemeente die partij uitsluiten van deelname.  

 

Model 2: Eigen verklaring inzake uitsluitingsgronden 

De uitsluitingsgronden hebben betrekking op persoonlijke omstandigheden van deelnemers die 

voor de gemeente Rhenen reden kunnen zijn om hen van deelname uit te sluiten. 

Uitsluiting geldt voor deelnemers: 

- bij wie in een onherroepelijk vonnis een veroordeling is uitgesproken wegens deelname aan 

een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen of valsheid in geschrifte; 

- die verkeren in staat van surseance of faillissement (of een dergelijke procedure).  

 

De gemeente behoudt zich het recht voor bewijsstukken op te vragen waaruit blijkt dat inschrijver 

niet verkeert in de omstandigheden bedoeld in voormelde verklaring. De bewijsstukken moeten 

binnen 7 dagen na verzoek daartoe door inschrijver worden overlegd. 

 

5.8 Openingsprocedure 

De inschrijvingen worden door minimaal twee medewerkers van de gemeente Rhenen geopend na 

afloop van de inlevertermijn. Hierbij worden geen inschrijvers uitgenodigd. 

Bij opening wordt beoordeeld of de inschrijving alle onderdelen bevat, zoals staat in paragraaf 5.7. 

Inschrijvingen die niet compleet zijn worden uitgesloten van deelname.  

 

5.9 Knock-out beoordeling  

De inschrijvingen moeten voldoen aan de randvoorwaarden en kunnen vervolgens pluspunten 

krijgen. De randvoorwaarden zijn de minimumeisen. Deze worden beoordeeld op basis van 

aanwezigheid en volledigheid. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van de gevraagde 

gegevens leidt tot uitsluiting van de (verdere) procedure (knock-out). Het is aan de inzender om 

duidelijk te maken dat en hoe aan de randvoorwaarden en pluspunten wordt voldaan. Als de 

beoordelingscommissie de informatie niet kan vinden, kan besloten worden dat niet wordt voldaan.  

Als een inzending niet voldoet aan de randvoorwaarden kan de inzending uitgesloten worden.  

De beslissing over diskwalificatie wordt door het college genomen.  
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Advies: geef in de toelichting per randvoorwaarde aan dat en hoe wordt voldaan. Volg de nummer 

van de randvoorwaarden. Laat de beoordelingscommissie niet zoeken: dat is voor risico van de 

inschrijver.  

 

5.10 Beoordeling en scores 

Voldoen aan de randvoorwaarden is vereist en levert dus geen punten op. Alleen bij de pluspunten 

worden scores gegeven. 

 

De beoordelingscommissie toetst de inzendingen aan de randvoorwaarden en beoordeelt de 

inzendingen op pluspunten. Leden van de beoordelingscommissie vullen een beoordelingsformulier 

in. Bij de pluspunten staan wegingsfactoren. De scores worden vermenigvuldigd met de 

wegingsfactoren en dat levert het totaal aantal punten.  

De leden van de beoordelingscommissie proberen te komen tot overeenstemming over de scores. 

Anders worden de scores gemiddeld. 

 

Voor locatie Dorpshuis is de minimale prijs vastgesteld. De minimale prijs is een harde 

randvoorwaarde. De prijs telt voor 30% mee en de scores op de pluspunten voor 70%.  

 

Als de twee hoogst scorende inschrijvingen exact dezelfde totaalscore behalen, prevaleert het plan 

met de meeste punten voor kwaliteit.  

 

5.11 Presentatie top 6 

De zes inschrijvingen met de hoogste score worden uitgenodigd een presentatie te houden. De 

precieze datum wordt later bekend gemaakt.  

De presentatie kan voor de beoordelingscommissie reden zijn toegekende scores en beoordelingen 

aan te passen.  

 

5.12 Voorlopige koper 

De inschrijver die de hoogste totaalscore behaalt, wordt de voorlopige koper. De andere 

deelnemers krijgen een toelichting waarom zij niet als voorlopige koper zijn gekozen. Daarna start 

de bezwaarperiode. Binnen de in de planning aangegeven periode kan bezwaar ingediend worden. 

Zonder bijzonderheden in de bezwaarperiode worden daarna de contractstukken opgemaakt.  

Over de uitslag van de definitieve selectie kan niet worden gecorrespondeerd.  

 

Indien de gemeente een voorlopige koper selecteert, wordt zo spoedig mogelijk en in ieder geval 

binnen vier maanden na afloop van de bezwaarperiode de overeenkomst ondertekend. Pas nadat 

deze overeenkomst is ondertekend, wordt de verkoopprocedure formeel afgesloten.  

Als binnen vier maanden geen overeenkomst wordt getekend, kan de gemeente het besluit over de 

voorlopige koper herzien en de onderhandeling met een andere inschrijver starten.  

 

Indien blijkt dat het niet mogelijk is om met de geselecteerde marktpartij de afspraken 

privaatrechtelijk vast te legen, behoudt de gemeente zich het recht voor om niet met deze partij 

verder te gaan. De gemeente is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van kosten aan de 

geselecteerde marktpartij. 

 



Verkoopdocument Dorpshuis Elst 32 

5.13 Gestanddoeningstermijn inschrijving 

De inschrijver dient zijn inschrijving gedurende een periode van zes maanden na de dag waarop de 

bezwaarperiode is afgelopen gestand te doen. Gedurende deze periode is de inschrijving 

onherroepelijk.  

Indien er, volgende op de bekendmaking van de voorlopige koper, een kort geding aanhangig 

wordt gemaakt door één of meer van de inschrijvers, dan wordt de gestanddoeningstermijn van 

zes maanden zo nodig verlengd tot 30 kalenderdagen nadat er een schriftelijk vonnis is gewezen. 

In het geval hoger beroep tegen het vonnis wordt ingesteld en de gemeente de uitkomst daarvan 

wenst af te wachten alvorens tot definitieve gunning over te gaan, dienen de inschrijvers hun 

inschrijving gestand te doen tot 30 dagen nadat het gerechtshof arrest heeft gewezen. 

 

De inschrijvers kunnen hun inschrijving terugtrekken tot de datum en het tijdstip waarop de 

inschrijvingen uiterlijk moeten zijn ingediend. Terugtrekking van de inschrijving dient tijdig te 

geschieden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring.  

 

5.14 Contract 

In dit verkoopdocument staan vele zaken genoemd die t.z.t. in de koopovereenkomst vastgelegd 

zullen worden. Aanvullend daarop het volgende.  

 

5.14.1 Voorschot 

De geselecteerde koper betaalt bij ondertekening van de overeenkomst een voorschot ter hoogte 

van 10% van de grondbieding. De resterende 90% wordt voldaan ten tijde van de notariële 

overdracht.  

 

5.14.2 Tijdpad 

In de overeenkomst zal het aantal maanden afgesproken worden waarbinnen de ontwikkelaar de 

aanvragen voor vergunningen en omgevingsplan indient.  

 

Overdracht van de grond vindt plaats uiterlijk: 

• wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk is, en: 

• als de gemeente akkoord is met het inrichtingsplan voor aansluiting op de openbare ruimte. 

 

Binnen twee kalendermaanden nadat aan deze voorwaarden is voldaan, vindt overdracht van de 

grond plaats.  

Indien deze termijn wordt overschreden is de koper voor de overschreden tijd over de koopprijs 

een rente verschuldigd van 8% per jaar, welke rente in één termijn, gelijktijdig met de betaling 

van de koopprijs, dient te worden voldaan. 

 

5.14.3 Ontbindende voorwaarden 

In de overeenkomst zullen ontbindende voorwaarden genoemd worden, zoals de termijn 

waarbinnen de procedures van bijv. het omgevingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk 

zijn. Als die termijn niet gehaald wordt, kan de koopovereenkomst ontbonden worden.  

 

5.14.4 Realisatie van het plan 

Het plan, dat in het kader van deze selectieprocedure wordt ingediend, dient ook gerealiseerd te 

worden. Zowel de randvoorwaarden (hoofdstuk 3) als de pluspunten waarop punten worden 

toegekend (hoofdstuk 4), dienen conform de inschrijving gerealiseerd te worden.  

  



Verkoopdocument Dorpshuis Elst 33 

Bijlagen 
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1 Luchtfoto’s 
 

 
Locatie Dorpshuis 

Rijksstraatweg 164, Elst (Utr.) 
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2 Modelformulieren 

 

Model 1: Vermogen tot realisatie 

 

Vul hier uw gegevens in: 

Bedrijfsnaam: ................................................................................................................ 

Rechtsvorm : ................................................................................................................. 

Vestigingsadres : ............................................................................................................ 

Postcode en plaats : ........................................................................................................ 

Land : ............................................................................................................................ 

Postadres : ..................................................................................................................... 

Postcode en plaats : ......................................................................................................... 

Land : ............................................................................................................................. 

Evt. website : .................................................................................................................. 

Contactpersoon *) : ......................................................................................................... 

Functie contactpersoon : ................................................................................................... 

Telefoon contactpersoon : ................................................................................................. 

E-mail contactpersoon : .................................................................................................... 

*) De door de u opgegeven contactpersoon zal gedurende de gehele procedure als enig 

aanspreekpunt gelden; alle correspondentie zal aan hem/haar worden gericht. 

 

Toelichting 

De inschrijver maakt aannemelijk dat de inschrijver in staat is de bieding met bijbehorend plan 

gestand te kunnen doen. 

 

 

 

Plaats:………………………………………………………………Datum..…………………………………………………………………….. 

 

Naam……………………………………………………………….Functie………………………………………………………………………. 

 

 

 

Handtekening………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Model 2: Eigen verklaring inzake uitsluitingsgronden 

 

 

Eigen verklaring inzake uitsluitingsgronden 

 

Naam: ............................................................................................................................... 

 

Adres ................................................................................................................................. 

 

Postcode en plaats :.............................................................................................................. 

 

hierna te noemen: inschrijver. 

 

 

Doorhalen wat niet van 

toepassing is 

 

A. Is tegen de inschrijver bij een onherroepelijk vonnis of arrest een 

veroordeling uitgesproken om één of meer van de hieronder opgegeven 

redenen? 

o deelneming aan een criminele organisatie; 

o omkoping; 

o fraude; 

o witwassen van geld; 

o valsheid in geschrifte. 

 

Ja Nee 

B. Is tegen de inschrijver faillissement aangevraagd, of er is sprake van een 

soortgelijke procedure waarbij de inschrijver niet aan verplichtingen kan 

voldoen? 

 

Ja Nee 

 

 

 

 

 

Inschrijver verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord. 

 

 

 

 

Plaats:…………………………………… …………………….…Datum…………………………………………………………………….. 

 

Naam……………………………………………………………….Functie………………………………………………………………………. 

 

 

 

Handtekening………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


