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Duurzaamheid: 

 

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het plan. Duurzaamheid bestaat in dit plan ook voor de 
realisatie van het gezondheidscentrum. Hiermee is voor decennia de zorg binnen Rhenen (en 
omgeving) gegarandeerd. Het nieuwe GZ zal worden gebouwd volgens de huidige eisen en voldoet 
helemaal aan de zorgbehoefte anno 2020. 

Daarnaast zullen de appartementen voldoen aan BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Dit 
betekent een gasloos gebouw, maar zal meer inhouden op het gebied van duurzaamheid. Zo komen 
er panelen voor de opwekking van de stroom, wordt er gewerkt met ledverlichting in het GZ en de 
algemene ruimtes en zijn de isolatiewaardes maximaal. 

 

Betaalbare koop v.s. sociale huur: 

Wat is nu het echte verschil tussen betaalbare koop en sociale huur? 

Dit wordt uitgelegd aan de hand van de huidige hypotheek en de huur die wordt betaald voor een 
dergelijk appartement. We laten de belasting buiten beschouwing (hypotheekrente is tenslotte altijd 
een brutobedrag), maar er wordt ook niet gekeken naar eigenaarslasten etc. Dus puur de vergelijking 
tussen kopen en huren, uitgaande van een appartement van ongeveer € 220.000,- Vrij op Naam met 
daarbij een starterslening van de gemeente van € 30.000,- . Het te lenen bedrag is dus € 190.000,- 

De gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaars vaste leningen. (de rente is dus gedurende 10 jaar 
gefixeerd) bedraagt ongeveer 1,50%. Hierbij wordt uitgegaan dat de loan to value( hoeveel leen ik 
ten opzichte van de waarde van de woning) ligt rond de 100%. 

Uitgaande van een lening van € 190.000,- bedraagt de bruto rentelast dus € 2.850,- per jaar, wat 
neerkomt op € 237,50 per maand. 

Als het appartement wordt gehuurd wordt er een huur betaald van € 720,- per maand, een bedrag 
dat jaarlijks naar boven toe wordt bijgesteld.  

Met andere woorden; door het appartement te koop aan te bieden wordt aan starters een voordeel 
geboden van minimaal € 482,50 per maand!! Een gedeelte van dit “overschot” kan en zal worden 
aangewend om de lening af te lossen. Deze aflossing staat gelijk aan sparen; na een aantal jaren is 
het appartement vrij van hypotheek. 

Zelfs als de lening qua rente langer wordt gefixeerd (bijvoorbeeld 20 jaar vaste rente) zal deze niet 
stijgen boven de 2%. Ook dan is het voordeel voor de huizenbezitter substantieel. En er wordt nog 
geeneens rekening gehouden met een stuk belastingteruggave!!!! 

 

Conclusie: 

Met het voorliggende plan krijgt de Gemeente Rhenen de unieke mogelijkheid om een nieuw 
gezondheidscentrum te faciliteren op de huidige locatie. Hiermee is de eerstelijns zorg voor de 
komende decennia gewaarborgd binnen de Gemeente. Daarnaast worden er 40 appartementen 
toegevoegd in het koopsegment, waarvan 25% zal vallen in de betaalbare koop. Ook deze toevoeging 
zorgt voor enerzijds starters op de woningmarkt en anderzijds doorstroming in alle geledingen. 
Gekoppeld aan de laatste eisen op he gebied van duurzaamheid en de structurele oplossing voor het 

Nieuw Veenendaalseweg Rhenen 

Woningdiversiteit 

Datum: 18-12-2019 

Auteur: J.G. Zijtveld 

 

Achtergrond: 

 

Al geruime tijd zijn de architect, eigenaren, ontwikkelaar in gesprek met de Gemeente Rhenen over 
de gewenste nieuwbouw van het gezondheidscentrum met bovenliggende appartementen aan de 
Nieuw Veenendaalseweg in Rhenen. Hiertoe is enkele maanden geleden een intentieovereenkomst 
gesloten met de gebruikers van het GZ. Met deze getekende intentieovereenkomst is Rhenen de 
komende decennia verzekerd van goede zorg.  

Het nieuwe GZ kent een forse investering voor de eigenaren. Mede door de grote parkeerbehoefte is 
het noodzakelijk om ondergronds te gaan parkeren. Groot voordeel is dat de huidige parkeerdruk 
van het bestaande GZ in de omgeving volledig wordt weggenomen. 

Boven het nieuwe GZ komen een aantal appartementen. Gezien de enorme vraag naar woningen 
vanuit Rhenen en de directe omgeving, zal deze ontwikkeling een fors impuls geven aan de lokale 
woningmarkt en de doorstroom.  

Huidige plan: 

Door in het nieuwe gebouw appartementen te realiseren van verschillende grootte bereik je ook 
meerdere doelgroepen. Er is geruime tijd gesproken over het aandeel van 25% “sociaal”. Deze term 
wordt bewust tussen aanhalingstekens geplaatst omdat de term sociaal eigenlijk niet passend is voor 
het vraagstuk. Het gaat er om of een woning betaalbaar kan zijn voor een starter op de woningmarkt.  

Er is voor gekozen om 25% van de appartementen in de betaalbare koop te brengen. (het gaat dan 
dus om tien appartementen). Deze appartementen hebben een oppervlakte van rond de 60 m2 en 
worden aangeboden voor € 220.000,-. Belangrijk punt in de uitwerking na het tekenen van de 
anterieure overeenkomst is de opzet van de starterslening van de Gemeente Rhenen in combinatie 
met een malusregeling als woningen speculatief worden gekocht. Dit is namelijk niet de bedoeling. 
Groot voordeel van een starterslening is een verlaging van de maandlasten, maar ook de directe 
invloed van de Gemeente op de kopers. Zo is het van belang dat deze appartementen worden 
verkocht aan inwoners van Rhenen of kopers die een economische binding met Rhenen hebben.  

Naast de appartementen van 60 m2 zullen de groottes van de appartementen variëren. Nogmaals, 
dit is ingegeven door de wens om diversiteit in de doorstroming te creëren en zodoende iedereen de 
kans te geven een passend appartement te kopen. De groottes van de appartementen varieert van 
75m2 tot 160 m2. De laatste betreft 2 penthouses op de bovenste verdieping. 

Het is erg lastig om aan te geven in welke prijscategorie deze appartementen gaan vallen, maar als 
richtlijn zullen de appartementen geprijsd worden tussen € 295.000,- en de € 640.000,-. Uiteraard 
krijgt ieder appartement een eigen parkeerplaats. 
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huidige parkeerprobleem in de omgeving van het bestaande GZ is het belangrijk om zo snel mogelijk 
duidelijkheid te krijgen van het college van Burgemeester en Wethouders. Daarna is een goede en 
transparante communicatie richting de omgeving belangrijk om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen 
onder de bevolking. 

 

































natuurlijke materialen

daktuin met sedum

afwisseling in materiaalgebruik in de gevels gesloten vlakken tbv privacy van de buren

bovenste laag terugliggend

begroeiing tegen talud, creatief met beplanting

Plasticiteit en afwisseling 
ivm overgang in schaal van de omgeving
Tollekamp grootschalig-Groeneweg kleinschalig

Beeldkwaliteit GZC + appartementen Rhenen
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