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Vastgestelde bestemmingsplannen 

‘Stenenkruis 14, 2015’, ‘Europalaan 98, 

2015’ en ‘Henriëtte Hoeve 2015’, 

Renkum

 

 

De gemeenteraad van Renkum heeft in haar vergadering van 24 juni 2015 de bestemmingsplannen 
‘Stenenkruis 14, 2015’, ‘Europalaan 98, 2015, ‘Henriëtte Hoeve 2015’ ongewijzigd vastgesteld. Ook 
heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor deze bestemmingsplannen.
De bestemmingsplannen met bijbehorende stukken liggen in het kader van de beroepstermijn met 
ingang van 1 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Oosterbeek en de 
bibliotheek te Oosterbeek. De bestemmingsplannen zijn ook digitaal in te zien op de gemeentelijke 
website: www.renkum.nl/bestemmingsplannen.
1 – ‘Stenenkruis 14, 2015’. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een deel van het kadastrale 

perceel bekend als Oosterbeek, sectie D, nummer 9051, en maakt de bouw van één woning 
mogelijk op het terrein naast en direct ten noorden van Stenenkruis 16 te Oosterbeek.
Het plan is digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0165ob-va02. De bronbestanden zijn 
beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0165ob-/
NL.IMRO.0274.bp0165ob-va02.

2 – ‘Europalaan 98, 2015’. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het voormalige terrein van 
aannemersbedrijf Ten Böhmer BV aan de Europalaan 98 te Renkum en bevat de kadastrale 
percelen Renkum, sectie C, 7116 en 7117. In het plangebied liggen de (voormalige) bedrijfsge-
bouwen en buitenruimte en de bedrijfswoning Europalaan 98. Het plangebied legt o.a. de 
bestaande situatie vast en maakt de bouw van één woning mogelijk binnen het terrein op de 
hoek van de Europalaan en Bergerhof. Het plangebied wordt begrensd door heet perceel 
Molenweg 22 in het zuidwesten, de Europalaan in het oosten, de Bergerhof in het noorden en 
het perceel aan de Bergerhof 2 in het noordwesten.
Het plan is digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0156rh-va02. De bronbestanden zijn beschik-
baar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0156rh-/
NL.IMRO.0274.bp0156rh-va02.

3 – ‘Henriëtte Hoeve 2015’. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het agrarisch bedrijf 
(bedrijfsgebouwen, bedrijfswoning en alleen de direct aanliggende gronden) aan de Duitse-
kampweg 25 te Wolfheze. Het bestemmingsplan legt de bestaande bedrijfssituatie vast en 
maakt het daarnaast mogelijk om ter plaatse iets meer logiesmogelijkheden te bieden.
Het plan is digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0155wh-va02. De bronbestanden zijn 
beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0155wh-/
NL.IMRO.0274.bp0155wh-va02.

Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend, 
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen 
het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in 
werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de 
beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in 
werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.
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