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18 oktober 2019 bebouwde komgrens Wolfheze

Inleiding

Op 8 oktober 2019 is het voorstel ‘aanpassing bebouwde komgrens Wolfheze’ in de commissie 

behandeld. Het voorstel houdt in dat de bebouwde komgrens wordt verplaatst in zuidelijke richting 

tot net ten zuiden van de 2e in-/uitrit van Het Schild. 

Tijdens deze vergadering is door de heer W. Rademaker namens een aantal omwonenden van het 

betreffende deel Wolfhezerweg (chaletpark, camping, bewoners Het Schild) ingesproken. Deze 

direct betrokkenen hebben op 8 oktober 2019 een alternatief voorstel ingediend voor de ligging 

van de bebouwde komgrens. Daarnaast hebben zij een aanvullende maatregel voorgesteld.

Voorstel omwonenden van het betreffende deel Wolfhezerweg

Het nieuwe voorstel van de omwonenden betreft het opschuiven van de bebouwde komgrens in 

noordelijke richting met ca. 17 m t.o.v. het ingediende raadsvoorstel. Hiermee komt de komgrens 

net ten noorden van de 2e in-/uitrit te liggen van Het Schild (en valt hiermee in het 30km-gebied). 

Daarnaast stellen deze omwonenden voor om de maximum snelheid op het weggedeelte tussen 

nieuwe komgrens en de in-/uitrit van de camping op 50 km/u te handhaven. Voorbij de in-/uitrit van 

de camping geldt vervolgens een snelheid van 60 km/u.

Reactie gemeente

Op basis van het voorstel van een aantal omwonenden is nogmaals contact opgenomen met de 

provincie Gelderland, eigenaar van dit weggedeelte. 

Het voorstel van de omwonenden m.b.t. de komgrens (verschuiving in noordelijke richting)  kan, 

vanwege de beperkte gevolgen voor gemeente en provincie, rekenen op instemming van de 

provincie. De provincie heeft als voorwaarde gesteld dat dit weggedeelte in  eigendom komt van de 

gemeente Renkum. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels opgestart.   

Aan het voorstel van deze omwonenden m.b.t. de 50 km/u op de provinciale weg wil de provincie 

geen medewerking verlenen. Op de provinciale weg wordt de snelheid teruggebracht van 80 km/u 

naar 60 km/u. De provincie heeft hiertoe een verkeersbesluit genomen.

Raadsvoorstel

Resumerend stellen wij voor om het voorstel van de omwonenden over te nemen en de bebouwde 

komgrens van Wolfheze met ca. 17 m te verplaatsen richting Wolfhezerweg 105.  Dit zal worden 

gecommuniceerd met de direct betrokkenen. (De tekening met de exacte locatie bebouwde 

komgrens wordt eind deze week nagestuurd).


