
 
Betreft: aanvraag omgevingsvergunning Rhenoyseweg 7 d.d. 22-7-2019 
 
Naar aanleiding van de publicatie van de gemeente West Betuwe in het Weekblad West 
Betuwe van 11 september 2019 hebben wij bovenstaande vergunningsaanvraag 
opgevraagd. Bij bestudering van de aanvraag stuitten wij op een flink aantal feitelijke 
onjuistheden, onvolledigheden en mogelijk verkeerd te interpreteren beweringen.  
 
Huidige situatie 
 
Geschiedenis 
Het pand Rhenoyseweg 7 is tot 2011 in gebruik geweest als Rooms-Katholieke kerk. Na de 
onttrekking aan de eredienst is het pand verkocht aan Kroezen Beheer te Beesd, die het 
pand fors heeft verbouwd tot herinneringshuis ‘De Einder’, geëxploiteerd door Dokman 
Uitvaarten, eveneens uit Beesd. ‘De Einder’ heeft haar activiteiten uiteindelijk eind 2016 
gestaakt. Daarna is het interieur van het pand nogmaals verbouwd en heropend als ‘Lof’ 
(www.bijlof.nl). Lof presenteerde zich als congres- en vergaderfaciliteit1, maar is effectief 
nooit van de grond gekomen. Na minder dan een handvol evenementen rond de opening in 
2017 wordt het gebouw sindsdien niet meer gebruikt. 
 
Ruimtelijke inrichting 
Ten tijde van de ombouw tot uitvaartcentrum is ook het terrein om het gebouw flink 
onderhanden genomen. Daarbij is onder meer de inrit verplaatst van de Rhenoyseweg naar 
de Dorpsstraat, tussen nr. 60 en de provinciale weg N327. Aan de west- en zuidzijde van het 
gebouw is een parkeerterrein aangelegd dat ruimte biedt aan, naar schatting, zo’n 50 auto’s. 
Dit terrein is (semi)verhard met klinkers, betonplaten en grind. 
De voormalige schapenweide, gelegen tussen de kerk en de N327, is ingericht als 
landschapstuin en biedt daarnaast additionele parkeerruimte op een grasveld, voorzien van 
kunststof wapening. Voor deze oplossing is destijds gekozen om het landelijk aanzicht van 
Rhenoy vanaf de N327 te behouden. Het parkeren op gras was mogelijk omdat dit 
additionele parkeerterrein alleen bij grote uitvaarten werd gebruikt. 
De ingang van het gebouw bevindt zich aan de noordzijde (Rhenoyseweg) Vanaf de 
parkeerterreinen loopt de wandelroute langs de westkant van het gebouw naar de ingang 
aan de noordzijde 
 
Direct naast het gebouw aan de oostzijde bevindt zich de kleine RK begraafplaats, welke nog 
in gebruik is. In 2016 is aan de Rhenoyseweg, op de grens van de RK begraafplaats en het 
terrein van (toen nog) ‘De Einder’ een Mariakapel geopend. Achter de begraafplaats 
bevinden zich diverse woningen aan de Dorpsstraat. 
Direct aangrenzend aan de parkeerstrook ten westen van het gebouw bevindt zich een 
woonhuis (Rhenoyseweg 9). 
Aan de noordzijde, aan de overkant van de Rhenoyseweg, bevindt zich een woonwijk 
(Rhenoyseweg, Brink, Mr. A.J. Lansstraat). 
Aan de zuidzijde is open zicht op de N327, de Linge en het dorp Gellicum. 
                                                      
1 citaat van de website: ‘LOF is wat jij wil dat het is en creëert met jou het event dat je voor ogen hebt. Dat kan 
een zakelijk of inspirerend congres zijn, een net-even- anders-vergadering, een opmerkelijke seminar of 
indrukwekkende productpresentatie’ 



 
Verkeer 
Zoals hierboven al is vermeld is bij de ombouw tot uitvaartcentrum de inrit verplaatst naar 
de Dorpsstraat, dit om verkeer vanaf de N327 direct toegang te geven tot het 
uitvaartcentrum buiten de kom van Rhenoy om. Desondanks is er tijdens de periode dat ‘De 
Einder’ functioneerde sprake geweest van verkeersoverlast, omdat vele bezoekers het adres 
‘Rhenoyseweg 7’ op hun navigatiesysteem invoerden en daarom alsnog in het dorp 
uitkwamen. Dokman Uitvaarten wees er daarop in uitnodigingen e.d. nadrukkelijk op dat de 
inrit aan de Dorpsstraat gelegen is, maar dit verbeterde de situatie niet wezenlijk. 
 
Evenementen 
Na opening organiseerde ‘De Einder’ in het gebouw uitvaartgerelateerde evenementen, 
zoals uitvaartdiensten, herdenkingsbijeenkomsten en condoleances. In de beginjaren zullen 
dit zo’n 2 evenementen per week zijn geweest, in later jaren liep de frequentie terug. De 
evenementen vonden meestal in de middag plaats, soms in de avond met een eindtijd niet 
later dan 22:00 uur. Het aantal bezoekers van een gemiddeld evenement zal zo’n 75 à 100 
hebben bedragen, grote uitvaarten met 200 bezoekers of meer vonden incidenteel plaats, 
niet meer dan 1 of 2 keer per jaar. 
Het aantal door ‘Lof’ georganiseerde evenementen in het openingsjaar 2017 is op de vingers 
van 1 hand te tellen, sindsdien vinden in het gebouw geen evenementen meer plaats. 
 
Vergelijkbaar aanbod 
150 meter ten westen van het pand bevindt zich dorpshuis ‘De Betuwe Poort’. Dit dorpshuis 
wordt zonder gemeentelijke subsidie geëxploiteerd door Stichting Opwaarts. De bar is 
verpacht aan Partypoint uit Beesd. Daarnaast is een ruimte verhuurd aan STMR Thuiszorg 
die hier een steunpunt heeft. 
Hoewel het dorpshuis primair is gericht op de behoeften van de inwoners en het 
verenigingsleven van het dorp Rhenoy is de locatie ook te huur voor festiviteiten als 
bruilofen en jubilea. Dergelijke evenementen vinden zo’n 5 keer per jaar plaats. Om de 
overlast voor de omgeving te beperken wordt daarbij een uiterste eindtijd van 01:00 uur 
gehanteerd.  
 
Naast de Betuwe Poort is er in de nabije omgeving (Leerdam, Asperen, Beesd, Enspijk, 
Mariënwaerdt) een ruim aanbod van zalen met een vergelijkbare capaciteit, zowel voor 
festiviteiten als voor zakelijke bijeenkomsten 
 
De aanvraag 
In de aanvraag zoals die is ingediend wordt de suggestie gewekt dat er slechts sprake is van 
een nieuwe exploitant en dat er niets verandert aan het feitelijk gebruik van het pand en de 
eventuele overlast voor de omgeving. Daar zijn diverse kanttekeningen bij te plaatsen 
 
Het beoogd gebruik ‘het organiseren van congressen, beurzen, evenementen, uitvaarten, 
huwelijken, dopen’ is wezenlijk ruimer dan het gebruik tot op heden, namelijk uitvaarten en 
(althans op papier) congressen en beurzen.  

 Uitvaarten en congressen/beurzen vinden plaats overdag of de eerste helft van de 
avond (ca 22:00 uur). Huwelijken en andere festiviteiten duren over het algemeen 



langer en kunnen duren tot ruim voorbij middernacht. De normen voor 
geluidsoverlast in de nacht zijn strenger dan voor overdag. 

 Het publiek bij uitvaarten en congressen/beurzen zal over het algemeen rustig 
aankomen en vertrekken, in een stemming die past bij het evenement. Bij 
huwelijken en festiviteiten is een uitbundiger stemming te verwachten. 

Uit de aanvraag wordt niet duidelijk wat de beoogde mix is tussen uitvaarten / congressen / 
beurzen enerzijds en festiviteiten anderzijds. Uit de toelichting dat de evenementen met 
name op de vrijdag- en zaterdagavond zullen worden gehouden, en meer in de zomer- dan 
de wintermaanden valt echter wel te concluderen dat festiviteiten de beoogde hoofdmoot 
van te organiseren evenementen zullen vormen. 
 
Ten aanzien van eventuele geluidsoverlast wordt in de aanvraag gesteld dat de locatie 
voldoet aan de geldende normen. Het akoestisch rapport dat dit zou moeten onderbouwen 
is helaas (nog) niet verstrekt door de Omgevingsdienst. Daarnaast wordt uitsluitend 
ingegaan op geluidsoverlast veroorzaakt vanuit het gebouw zelf. Daarbij wordt 
voorbijgegaan aan geluidsoverlast veroorzaakt door eventuele activiteiten buiten het 
gebouw (b.v. een terras, rookgelegenheid), geluidslekkage (openstaande deuren en ramen, 
met name in de zomer) en overlast veroorzaakt door aankomende en vertrekkende gasten 
(mogelijk luidruchtige conversatie, motorgeluiden en geclaxonneer). Er kan daarom niet 
zomaar worden gesteld dat er geen geluidsoverlast voor de omgeving zal zijn. In het meest 
negatieve scenario is beslist denkbaar dat het zuidelijk deel van Rhenoy en zelfs Gellicum 
aantoonbare ernstige overlast ervaren. 
 
In de toelichting wordt gesteld dat ‘er geen rekening hoeft te worden gehouden met o.a. het 
(maximale) geluidsniveau van laad- en losactiviteiten in de dagperiode, het stemgeluid van 
mensen/bezoekers en het (maximaal) geluidsniveau als gevolg van het komen en gaan van 
bezoekers’. Deze stelling wordt niet onderbouwd terwijl genoemde zaken juist een 
aanzienlijk deel van de veroorzaakte overlast zouden kunnen uitmaken. 
 
Ten aanzien van parkeergelegenheid is aangegeven dat de locatie voldoende 
parkeergelegenheid heeft en dat de bestaande parkeergelegenheid niet zal worden 
aangepast. Dat is denkbaar, maar in ogenschouw moet worden genomen dat het 
onverharde deel van het parkeerterrein niet geschikt is voor veelvuldig gebruik. 
 
Ten aanzien van verkeersdruk geldt dat het beoogde gebruik frequenter is dan in het 
verleden, en mogelijk ook grootschaliger. Dat betekent dat de beperkte verkeersoverlast 
zoals die er in het verleden is geweest ernstiger terugkeert. Daarnaast geldt, zeker op de 
vrijdagmiddag, dat als gevolg van het dichtslibbende verkeer op de A2 gasten alternatieve 
routes naar de locatie zullen zoeken, hetgeen kan leiden tot substantieel extra sluipverkeer 
in het Rhenoyse veld en door de dorpskern van Rhenoy.  
 
De aanvraag is enerzijds geformuleerd als overbrugging tot een eventuele 
bestemmingsplanwijziging. Anderzijds is een langdurig gebruik beoogd van 15 jaren en kan 
een tijdelijke afwijking maximaal 10 jaar duren. Dat is zeer aanzienlijk, en betekent effectief 
dat het vigerende bestemmingsplan 10 jaar buiten werking gesteld kan worden. 
 



In de motivering wordt gesteld dat er thans in de gemeente West Betuwe geen, althans 
onvoldoende, voorzieningen zijn om dit soort activiteiten te accommoderen. Dit wekt 
bevreemding, aangezien de vorige exploitant Lof zich richtte op beurzen en congressen en 
daarbij aantoonbaar geen succes heeft gehad. Voor huwelijken en andere feestelijkheden 
bestaat al jarenlang vergelijkbaar aanbod in onder meer Rhenoy zelf, Asperen, Leerdam, 
Beesd, Enspijk en Mariënwaerdt. 
 
Samenvattend is op grond van de aanvraag niet vast te stellen hoeveel overlast zal worden 
veroorzaakt. Het is mogelijk dat deze vergelijkbaar is met die over de afgelopen jaren, en 
daarmee acceptabel is, maar even goed kan er sprake zijn van langdurige en ernstige 
overlast voor aanzienlijke groepen inwoners van Rhenoy en mogelijk zelfs Gellicum.  
Daarmee is het naar onze mening onverantwoord om de aanvraag zoals die is ingediend 
zondermeer toe te kennen, zonder nader onderzoek en zonder nadere waarborgen die de 
beoogde eigenaar, exploitant en huurders grotendeels carte blanche geven. 


