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Gemeente 
Woudenberg 

Collegeadvies Eigen initiatief 
Besluitenregistratie: Postregistratienummer •• I834& 

10 Datum inboeken 

Openbaar Ja Internet Ja 
naar RAAD Nee OR Nee 
Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 
via COMMISSIE Ja, lijst ingekomen stukken 
Anders: Nee 

onderwerp : Voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom 

Advies : . Het voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom vaststellen en de 
beleidsadviseurs ruimtelijke ordening mandateren om nog enkele laatste 
(ondergeschikte) wijziging^oor te voeren; 
- Het voorontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage te leggen en het ter advisering voor te leggen aan onze 
vooroverlegpartners; 
- Het voorontwerpbestemmingsplan via de lijst van ingekomen stukken ter 
kennis name aan de raad doen toekomen. 

Datum Ambtenaar Afdeling Pho Griffier Afdelings
hoofd 

02-03-2017 M. Valé B&O 

Additioneel Advies Paraaf: 

Conform 
advies 

Bespreken Datum Opmerk ingen 

Burgemeester 
Wethouder 
Wethouder 
Secretar is 

Geprint op: 02-03-2017 I0:32:52uur H:\Callegevoorstcl voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom.docx 



Datum vergadering B&W: Agendapunt: 
Besluit: 

O p e n b a r e b e s l u i t e n l i j s t 7 - 0 3 - 2 0 1 7 
Wijzigingsbevoegd-heid Kennedylaan laten 
vervallen. Voorts akkoord met advies. 

Retour naar afdeling op: ó 9 

Ter archivering aangeboden op: 
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Inleiding 
Op basis van de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Bebouwde Kom is 
afgelopen maanden het voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom opgesteld. Het 
bestemmingsplan Bebouwde Kom vervangt onder andere de bestemmingsplannen Dorp, Het 
Groene Woud en Bedrijventerrein. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt vooruitlopend op 
de officiële bestemmingsplanprocedure in de inspraak gebracht om omissies uit het plan te 
halen en om inwoners en bedrijven de kans te geven om vroegtijdig te kunnen reageren op 
het bestemmingsplan. Bouw- en woningtoezicht zal komende tijd aan de hand van concrete 
aanvragen om omgevingsvergunning ook toetsen of het voorontwerp goed werkbaar is. Het is 
de bedoeling om het ontwerpbestemmingsplan nog voor de zomer ter inzage te leggen. 

Centrale vraag 

Kunt u zich vinden in het voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom? 

Beoogd resultaat (wat) 
- Een eenduidige regelgeving voor de bebouwde kom en een gedragen bestemmingsplan dat 
bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van Woudenberg maar voldoende ruimte voor 
ontwikkelingen biedt. 
Kader 
Wet ruimtelijke ordening, Structuurvisie Woudenberg 2030, Nota van Uitgangspunten 
bestemmingsplan Bebouwde Kom 

Argumenten 
Met de Nota van Uitgangspunten zijn de belangrijkste beleidskeuzes voor het bestemmingsplan 
vastgelegd. Deze zijn verwerkt in het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan. 
Uitgangspunt is in principe dat de bestaande situatie wordt vastgelegd en dat er daarnaast bij 
woningen wat meer mogelijkheden komen om aan- en uit te bouwen. Daarnaast zijn de regels 
waar nodig geactualiseerd (afgestemd met landelijke regelgeving) en is bijvoorbeeld een 
woon- of tuinbestemming voor verkochte stukjes snippergroen opgenomen. De 
wijzigingsbevoegden zoals die in de vigerende plannen zijn opgenomen zijn overgenomen in 
het voorontwerp Bebouwde Kom. Daarnaast zijn nog enkele nieuwe wijzigingsbevoegdheden 
opgenomen. 

Het bestemmingsplan sluit in basis aan bij de regelgeving van de nu geldende 
bestemmingsplannen, de ervaring leert dat deze plannen in de basis een goede mix hebben 
van flexibiliteit en zekerheid. Voor maatwerk biedt het afwijkingenbeleid, zo leert de ervaring, 
mogelijkheden. Het aantal geweigerde vergunning is laag en zal met dit nieuwe 
bestemmingsplan ook laag kunnen blijven. 

Wijzigingsbevoegdheden ontwikkelingslocaties uit de Structuurvisie 
Omdat wij binnen de bestemmingsplanperiode verwachten dat er initiatieven komen voor de 
herontwikkeling van de resterende ontwikkelingslocaties uit de Structuurvisie zijn voor deze 
locaties wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Het betreft de volgende locaties: 
- Julianaplein 1, herontwikkeling van de voormalige bibliotheek 
- J.F. Kennedylaan, de mogelijkheid tot bouw van drie woningen op huidige speelveld 
- Laan van Lichtenberg 4-6, herontwikkkeling voormalige bouwbedrijf naar woningen 

Verder lopen er zoals u weet gesprekken over een mogelijke transformatie van het pand Nieuw 
Geerestein, Geeresteinselaan 39, naar wonen. Hiertoe is eveneens een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen. 

Opgenomen initiatieven in navolging van besluiten op principeverzoeken 
Afgelopen maanden zijn er besluiten op ingediende principeverzoeken voor onderstaande 
percelen/gebieden genomen. Deze initiatieven zijn rechtstreeks bestemd in het 
voorontwerpbestemmingsplan. Initiatiefnemers informeren, indien aan de orde, de direct 
belanghebbenden. 
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Hoek Maarsbergseweg- randweg 
Planvorming Stationsweg Oost omgeving 194 
Herontwikkeling Landaasweg 17 eo 
Bredere centrumbestemming voor het Cultuurhuis 

Prinses Amalialaan 
Zoals u weet wordt met het bestemmingsplan Bebouwde Kom een herverkaveling van het 
plangebied de Prinses Amalialaan mogelijk gemaakt. De omwonenden Amalialaan hebben 
naast de algemene folder, zie kopje communicatie, ook een apart bericht ontvangen. 

Voorstel tot opnemen kleine initiatieven 
Ambtelijk hebben wij afgelopen tijd onderstaande verzoeken ontvangen waarvan wij 
voorstellen deze mee te nemen in het bestemmingsplan Bebouwde Kom. 
- Stationsweg west 78, het opnemen van de aanduiding twee-aan-een zodat de woning 
gesplitst kan worden in twee woningen; 
- De hoogte van de opslagruimte achter de winkel op het perceel Voorstraat 29 verhogen naar 
7 meter ivm uitbreiding van de opslagruimte; 
- De bouwvlakken van de onbebouwde percelen aan Heinelaan 65 en 67 op verzoek koper 
samenvoegen tot 1 bouwvlak voor één woning met een nokhoogte van 10 meter. 

Omgevingswet 
Het maken van één plan voor de bebouwde kom van Woudenberg biedt mogelijkheden om 
voor te sorteren op de Omgevingswet. Door in de opzet van de regels en plantoelichting van 
het nieuwe bestemmingsplan een heldere scheiding tussen beleidsterreinen door te voeren, 
zoveel mogelijk objectgericht te werken op de verbeelding en een helder onderscheid te maken 
tussen bouwen en gebruik is op termijn de overgang naar een daadwerkelijk omgevingsplan 
een stuk eenvoudiger. Het bestemmingsplan wordt hierdoor 'Omgevingswetproof'. 

Duurzaamheid 
Door het vaststellen van een bestemmingsplan dat als uitgangspunt heeft de ruimtelijke 
kwaliteit te handhaven blijft er sprake van een duurzame woon- en werkomgeving waar het 
prettig verblijven is. 

Draagvlak 

Dient te blijken uit de inspraakprocedure. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Door de ter visie legging van het voorontwerpbestemmingsplan en het meenemen van de 
inspraakreacties wordt het draagvlak van het plan vergroot. 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter visie gaat wordt met 
initiatiefnemers van ontwikkelingen een anterieure overeenkomst aangegaan in het kader van 
het kostenverhaal, hierin wordt ook een bijdrage opgenomen voor de kosten van het 
bestemmingsplan. 

Aa n pa k/ u Itvoeri ng 
Komende week wordt gebruikt om de laatste omissies uit het voorontwerp te halen. Daarna 
wordt het plan op 14 maart gepubliceerd en ligt het vanaf 15 maart gedurende zes weken ter 
inzage. We houden op 27 en 30 maart inloopmomenten waarop we toelichting kunnen geven 
op het voorontwerpplan. Het voorontwerp wordt daarnaast ter advisering voorgelegd aan onze 
overlegpartners. Wij verwachten het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer ter visie te 
leggen. 
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Communicatie 
Om het voorontwerpbestemmingsplan goed onder de aandacht te brengen wordt er huis aan 
huis een folder verspreid waarin iedereen vooral wordt opgeroepen kennis te nemen van het 
voorontwerp. U treft de folder bijgevoegd aan. 

Conclusie 

Het voorontwerpbestemmingsplan vaststellen. 

Bijlage(n) 
- concept voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom 
- folder met betrekking tot voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom 
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^ ^ Gemeente 
Woudenberg 

1 Nieuws 
Nieuw bestemmingsplan 

Bebouwde kom 

Als u door Woudenberg rijdt ziet u al gauw dat ons 
dorp volop in ontwikkeling is. Het centrum wordt 
aangepakt, maar ook in de woonwijken wordt er 
veel gebouwd. Dit zorgt voor een mooie groei en 
ontwikkeling van ons dorp en het biedt nieuwe 
kansen en mogelijkheden voor woningzoekenden. 
En ook al brengt het nu wat overlast met zich mee 
ik ben ervan overtuigd dat we uiteindelijk met 
zijn allen kunnen genieten van deze vernieuwde 
woonomgeving. 

Een nieuw bestemmingsplan Dorp, Bedrij
venterrein en Het Groene Woud 
Maatschappelijke ontwikkelingen, landelijke 
regelgeving en veranderingen in het beleid van de 
gemeente zorgen ervoor dat de huidige bestem
mingsplannen voor de bebouwde kom aangepast 
moeten worden. Daarom is er één nieuw concept 
bestemmingsplan ontwikkeld dat onder andere 
de huidige bestemmingsplannen Dorp, Bedrijven
terrein en Het Groene Woud vervangt. Goed voor 
u om te weten: In principe is het nieuwe bestem
mingsplan niet heel erg anders dan de huidige 
bestemmingsplannen, maar hier en daar zijn wat 
regels veranderd. 

Ik raad u daarom aan om de bestemming 
van uw woning/onderneming goed te 
controleren. Een onjuiste bestemming kan 
grote gevolgen hebben voor uw (ver)bouw-
plannen in de toekomst! 

U kunt het concept bestemmingplan in het 
gemeentehuis bekijken en tijdens de verschillende 
inloopmomenten. Maak dus van de gelegenheid 
gebruik om naar een van de inloopavonden te 
komen, wij staan u graag te woord. 

Bekijk het concept bestemmingsplan 
Het zogenoemde 'voorontwerp' van het bestemmingsplan "Be
bouwde Kom" wordt van 15 maart tot en met 25 april 2017 ter 
inzage gelegd. Dat betekent dat er een conceptplan ligt waarop 
iedereen een reactie kan geven. Tijdens de inspraakperiode is 
het concept bestemmingsplan op verschillende manieren in te 
zien: 
1. Het concept ligt ter inzage in het gemeentehuis 
2. Het concept staat op www.woudenberg.nl (onder de knop 
bestemmingsplannen) 
3. Het concept is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
U kunt op deze site onder andere op uw adres zoeken en ziet 
dan, na selectie van het bestemmingsplan Bebouwde Kom, 
welke nieuwe bestemmingsregels er gelden voor uw perceel. 

Gijs de Kruif 
Wethouder Ruimtelijke ordening 

Inloopmomenten 
Omdat wij het belangrijk vinden u te informeren over het 
concept bestemmingsplan organiseren wij een tweetal inloop
momenten. U kunt op deze momenten het concept bestem
mingsplan "Bebouwde Kom" inzien en toelichting wagen aan 
medewerkers van de gemeente. Wij nodigen u van harte uit om 
naar één van deze momenten te komen. 

Maandag 27 maart 2017 
Tijd: 16:00 tot 20:00 uur 
Locatie: Hotel Restaurant Schimmel, Stationsweg Oost 243, 
Woudenberg 

Donderdag 30 maart 2017 
Tijd: 16:00 tot 20:00 uur 
Locatie: Jan Ligthartschool, Frans Halslaan 4, Woudenberg 
De entree aan de zijde van het speeldveld 



Plangebied 

Globale begrenzing bebouwde kom 

Woonachtig op de grens van het 
plangebied? Kom ook kijken! 
Het uitgangspunt is dat alle percelen die binnen de be
bouwde kom liggen worden meegenomen in het plan. 
Maar ook percelen die grenzen aan de bebouwde kom en 
waarvan het logisch is dat deze in het nieuwe concept plan 
passen worden meegenomen. De nieuwe woonwijk Hoeve
laar valt ook nog binnen het bestemmingsplangebied. Om
dat hiervoor een apart bestemmingsplan wordt gemaakt 
ziet u in het concept nog de oorspronkelijke agrarische 
bestemming. 

Wat verandert er voor u? 
In principe is het bestemmingsplan niet erg anders dan de 
huidige bestemmingsplannen. Maar omdat we van meer
dere bestemmingsplannen met verschillende regels naar 
één bestemmingsplan gaan, kan het zijn dat bijvoorbeeld 
de regels voor het bouwen van bijgebouwen en erfafschei-
dingen voor u veranderen. Heeft u plannen om iets te gaan 
(ver)bouwen? Laat u dan zeker informeren over de moge
lijkheden. Daarnaast is het ook goed om te bekijken wat er 
eventueel verandert in de buurt van uw eigen woning. Het 
kan zijn dat er ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt 
waar u het niet mee eens bent. 

Nieuwe mogelijkheden 
In het nieuwe concept bestemmingsplan zijn er ook een 
aantal nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Zo is voor een 
aantal locaties waar wij een initiatief tot herontwikkeling 
voorzien een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Daar
naast is bijvoorbeeld voor de nieuwbouwlocatie Amalia
laan een regeling opgenomen om het aantal woningen in 
het gebied te kunnen vergroten. 

Hoe gaat deze procedure nu verder? 
Naast de mogelijkheid dat u het concept bestemmingsplan 
kunt bekijken wordt er op dit moment met alle betrokken 
partijen gesproken. Alle opmerkingen worden na 25 april 
verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerp
bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd in 
het gemeentehuis. Waarschijnlijk kunt u dit plan voor de 
zomer van 2017 inzien. Daarna volgt de verdere procedure 
om het nieuwe bestemmingsplan 'Bebouwde Kom' defi
nitief te maken. U kunt het proces volgen via de website 
www.woudenberg.nl en De Woudenberger. 

Vragen 
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over het concept bestemmingsplan? Neem dan contact op met Karen Kupe
rus of Myrthe Valé via onderstaande gegevens. 

Gemeente Woudenberg 
Parklaan l 

3931 KK Woudenberg 

Postbus 16 
3930 EA Woudenberg 

www. woudenberg .nl 
bebouwdekom@woudenberg.nl 
T.14 033 

%• @gemwoudenberg 
f i Gemwoudenberg 
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