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Vraag Antwoord

Wat is het tijdsverlies als over de toepassing van de coördinatieregelen pas zou 
worden besloten op het moment dat het bestemmingsplan ter besluitvorming 
voorligt?

Omdat de gemeente Woudenberg geen verordening heeft met betrekking tot de 
coördinatieregeling, moet op elk verzoek een apart raadsbesluit genomen worden. 
Formeel juridisch moet de raad een besluit genomen hebben voordat het proces rond 
de besluitvorming van een bouwplan en bestemmingsplan start. Nu geen besluit 
nemen houdt in dat proces rond bestemmingsplan pas later kan starten en daarmee 
dus vertraging in het proces.

Omdat het totaalplan voor Kostverloren ingrijpend is gewijzigd t.o.v. het plan uit 
2018 zoals ons dat destijds is gepresenteerd is de beoordeling van het 
bestemminsplan ook lastiger geworden. Daarom alvast een aantal technische 
vragen over het in voorbereiding zijnde plan, zodat t.z.t. behandeling van het 
bestemmingsplan gemakkelijker wordt:

1) In het vorige totaalplan was een horecaplein voorzien van ca. 4000 m2: 
hoeveel is dat in het huidige plan?

Het plan uit 2018 was op onderdelen nog globaal, de versie die wij anno 2020 
ontvangen hebben is ook voornamelijk een stedenbouwkundig plan dat op onderdelen 
ook globaal is. De beoordeling van het plan moet nog plaatsvinden en als college 
hebben wij er inhoudelijk nog geen kennis van genomen. Deze vraag kunnen wij dus 
nog niet beantwoorden. 

2) In het vorige plan was het huidige AH-pand met horeca-bestemming 
opgenomen. Hoeveel meer/minder horeca-bestemming is nu opgenomen?

Zie bij 1

3) De bewoners van het woongebouw Kostverloren zouden verhuizen naar het 
Julianaplein. Wordt sloop van dit gebouw nog steeds voorzien nu het 
Julianaplein op een andere wijze is ingevuld?

In 2018 was gekeken of er oplossingen zijn om het aantal verhuisbewegingen van 
individuen te beperken. De versie die wij nu ontvangen hebben is meer 
stedenbouwkundig van opzet en kijkt dan ook vooral naar aantallen woningen en nog 
niet naar de gevolgen / oplossingen voor individuen. 

4) In het vorige plan werd het aantal m2’s met detailhandel bestemming niet 
vergroot. Hoe is dat in het huidige plan, gezien de leegstand in het dorp?

Zie bij 1.

5) Komt het aantal parkeerplaatsen in de parkeergarage overeen met de 
behoefte van AH?  Zo niet, hoeveel plaatsen zijn er dan te weinig of te 
veel?

Zie bij 1, zonder afronding van de toetsing en daarmee behandeling in ons college 
kunnen wij deze vraag nog niet beantwoorden. 

Er is door de initiatiefnemer een gebiedsvisie opgesteld.  Is besluitvorming 
daarover een voorwaarde om over het bestemmingsplan te kunnen besluiten?

Bij het principe plan voor de AH hebben wij verzocht om samen met de 
initiatiefnemers van de gebiedsvisie 2018 te bezien of een integrale visie mogelijk 
was. Deze is ingediend. Voor de beoordeling van het bestemmingsplan zal de 
structuurvisie 2030 het beleidskader vormen, deze gebiedsvisie is dan ook niet strikt 
noodzakelijk als voorwaarde voor de besluitvorming, maar wel wenselijk als 
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aanvulling. Immers naast de vraag of een ontwikkeling past in de Structuurvisie is het 
ook goed om te bezien of met een verandering op termijn in het gebied meer 
ontwikkelingen tot stand komen die daarbij kunnen aansluiten.  


