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Vraag Antwoord

Zie het woordje staan ‘aan’ (laatste alinea pagina 9) niet aan het einde van de 
eerste zin hoort, maar tussen het 3e en 4e woord in de tweede zin. En dat in 
mijn beleving in diezelfde eerste zin ‘niet een’ gewoon ‘geen’ geschreven moet 
worden. (6e en 7e word)

Wij nemen deze mee, deze versie van de brief is nog concept.

De Woudenbergse inbreng in de zienswijze is logischerwijze grotendeels gebaseerd 
op raadsbesluiten met name over de Structuurvisie (2013) en bijbehorende 
oplegger (2019). Het gedeelte over Contour Bestaand Winkelgebied is geheel 
nieuw en een onderwerp waarover in de raad nog niet is gesproken. Dit wijkt ook af 
van onze eigen Structuurvisie en ontbrak voor zover wij weten ook in een eerdere 
zienswijze in het POVI-traject. 

 Waarom is dit gedeelte nu opgenomen in de zienswijze?
 Hoe kunnen we als raad nu instemmen met dit gedeelte in de zienswijze en 

straks toch onbevooroordeeld een zuivere afweging maken over het 
nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied en daarmee rechtdoen aan alle 
belanghebbenden bij dat bestemmingsplan?

Het onderdeel over het centrum gebied wijkt niet af van de structuurvisie van 
Woudenberg, dat uit gaat van compact maken van het centrum.
De contour bestaand winkelgebied bepaald vanuit de verordening van de provincie in 
welk gebied een gemeente vrijheid heeft om te schuiven met winkellocaties.
De omvang van het winkelgebied in Woudenberg is de laatste jaren door de functie 
verandering aan mn de Voorstraat kleiner geworden, dan in deze provinciale contour 
staat. Daarnaast raakt de provinciale contour nu net de noordrand van parkeerterrein 
Kostverloren. Het kan tot gevolg hebben dat extra juridische stappen nodig zijn op het 
moment dat wij als gemeente medewerking zouden willen verlenen aan de plannen 
van de AH verplaatsing. 

 De aanpassing van de centrum winkelgebied aanduiding wordt gevraagd om 
niet pas bij behandeling van concreet plan deze vraag (met alle vertraging) te 
moeten stellen aan de provincie en dus te moeten wachten op een herziening 
van de verordening door de provincie, maar als gemeente eigen 
besluitvrijheid te hebben in het centrum.

 Door deze vraag nu te stellen, benoemen wij alleen het beleid van het 
compact maken van het centrum en vragen wij het opheffen van juridische 
beperking vanuit het provinciaal beleid. Voor een onderwerp waarvan wij 
vinden dat het van lokaal en gemeentelijk belang is en niet van provinciaal 
belang. Binnen de aanduiding van de provincie ziet u meer locaties, zoals 
delen van de Schoutstaat en de Geeresteinselaan, die op basis van ons 
gemeentelijk beleid (in het bestemmingsplan) geen centrum/winkel 
bestemming hebben maar een woonbestemming. Het aanpassen van deze 
begrenzing heeft dan ook geen invloed (of verwachting) voor een zuivere 
afweging om betrokken gebied uiteindelijk wel of niet een winkel functie te 
geven. 

In de Raadsvergadering van 24 september j.l. heeft de Raad een motie 
aangenomen beschikbaarheid bedrijfskavels met als doel in 2025-2030 of zoveel 

Het doel van de motie, ruimte voor 5 tot 10 ha bedrijventerrein bij Woudenberg staat 
naar ons idee voldoende in de brief, al is andere verwoording altijd mogelijk. De 
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eerder 5 tot 10 ha. bedrijventerrein te hebben. Bent u voornemens deze 
raadsbrede wens in deze zienswijze opnemen?

wensen en bedenkingen procedure bij deze concept brief is bedoeld om u als raad de 
gelegenheid te bieden concrete tekst voorstellen te doen, indien u van mening bent 
dat het beter op een andere wijze verwoord kan worden.


