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Inleiding
Ruim tier) jaar geleden is de pacht vrij gekomen van boerderij Dashorst. Er is toentertijd 
besioten om de boerderij om te vormen tot woonerf met 5 woningen (ruimte voor ruimte), 
waarvan twee ais geschakeide woningen. Dit is opgenomen in het bestemmingsplan 
Buitengebied 2010. Inmiddels zijn twee woningen gerealiseerd en is gebleken dat potentieie 
gegadigden voor de overige woningen afhaken doordat de woningen relatief dicht op eikaar 
moeten worden gebouwd. Het ingediende ontwerpbestemmingsplan voorziet in de splitsing van 
de twee nog te verkopen gekoppeide schuurwoningen in twee losse bouwviakken aan de 
westzijde teneinde de verkoopbaarheid te vergroten. In november 2016 (advies 27 oktober 
2016) heeft u reeds, in principe, ingestemd met een spiitsing in twee iosiiggende bouwviakken.

Centrale vraag
Kunt u instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Herziening 
Dashorst?

Beoogd resultaat (wat)
Partiele herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied ten einde de gevraagde 
ontwikkeling mogelijk te maken

Kader
Wet op de Ruimtelijke Ordening, Bestemmingsplan Buitengebied 2010 en 2013, Structuurvisie 
2030 en PRV

Argumenten
In bijgevoegd advies van 27 oktober 2016 is reeds ingegaan op de wenseiijkheid van de 
beoogde verandering. Met het nu ingediende ontwerp wordt deze verandering geeffectueerd. 
Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan blijven de bestemming 'Wonen' en 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' gehandhaafd en vervalt de gebiedsaanduiding 
'Wijzigingsgebied - 7'. Voornaamste planologische verandering is de splitsing van het huidige 
bouwviak in twee losse bouwviakken en daarnaast is een regeiing opgenomen om het voor- en 
achtererf juridisch vast te leggen. Hierbij is de buitenzijde van het complex aangemerkt als 
voorerf. Dit heeft ais gevoig dat bijgebouwen bij de benadering van het compiex in feite voor 
de woningen (kunnen) komen te liggen en dat achter de woningen het vrije oorspronkelijke 
agrarische beeid blijft. Met het toevoegen van de aanduiding zijn de
positioneringsmogeiijkheden van bijbehorende bouwwerken duidelijk vastgeiegd en zijn ook de 
vergunningsvrije mogeiijkheden ruimtelijk begrenst. De uitstraling van woningen en 
bijbehorende bouwwerken is vastgeiegd in de memo beeidkwaliteitaspecten en geeft giobale 
handvaten voor de ruimteiijke uitstraiing. Hiermee wordt richting gegeven aan de gewenste 
uitstraiing van het erf. Door deze memo vast te steiien als het beeidkwaliteitsplan voor dit 
gebied worden de (on)mogelijkheden juridisch verankerd.
Op 30 november 2018 heeft de weistandscommissie een conceptadvies gegeven op het 
herzieningsplan. Hierin wordt naast de bovengenoemde punten een bezwaar geplaatst bij de 
goothoogte van 6 meter. Omdat dit bezwaar verder niet onderbouwd en de hoogte ook in het 
huidige bestemmingplan staat zien wij geen reden om af te wijken van de standaard van 6 
meter.

Op dit moment loopt op het naastgelegen perceel (Dashorsterweg 39) een iegaiisatieverzoek 
naar aanieiding van een handhavingszaak. Op 23 mei 2018 is door de toezichthouder 
geconstateerd dat er zonder vergunning een bouwwerk is geplaatst voor de voorgevelrooilijn 
van de woning aldaar. Dit bouwwerk is in de huidige vorm onder het vigerende 
bestemmingspian niet te iegaiiseren. Met het pian zien wij wei mogeiijkheden voor legalisatie, 
door een vergelijkbare regeiing toe te passen bij deze woning en middels de regeiing feitelijk 
het achtererf te verpiaatsen naar de voorzijde van de woning. Hiervoor dient het perceei aan 
de Dashorsterweg 39 betrokken te worden in het pian. Inmiddels is contact geweest met de 
bewoners van nummer 39 en met de indiener van het pian. Beiden staan positief tegenover 
deze ontwikkeiing en zuilen de financieie afwikkeiing onderling regeien. Aan de indiener is 
gevraagd om deze aanpassing te verwerken in een gewijzigde verbeeiding. Ten opzichte van
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het vigerende bestemmingsplan wordt de 'specifieke bouwaanduiding - voorerfgebied' 
toegevoegd op een deel van het perceel. Verder zien wij geen aanleiding om andere 
aanpassingen te laten doorvoeren.
Voorts hebben wij ambtelijk geconstateerd dat er nog een aantal punten niet correct zijn 
verwerkt op de verbeelding en dat regels en verbeelding nog niet geheel in overeenstemming 
zijn. Het gaat om de inhoud van de woningen, 750 m3 per woning. En de gebiedsaanduiding 
'wijzigingsgebied - 7' Deze zullen verwerkt worden voor de ter visie legging van het 
ontwerpbestemmingsplan verwerkt.

Duurzaamheid en Inclusie
Door de bestemmingsplanherziening kan de herontwikkeling van deze 'ruimte voor 
ruimtelocatie' worden voortgezet, waarbij invulling wordt gegeven aan de ruimtelijke visie die 
is opgesteld voor deze voormalige agrarische bedrijfsiocatie. Door het betrekken van het 
perceel aan de Dashorsterweg 39 worden de mogelijkheden voor dit perceel gelijk getrokken 
met de twee nog te bouwen woningen en de bestaande strijdigheid opgeheven.

Maatschappelijke participatie
Het lijkt erop dat de bestemmingsplanherziening niet op veel bezwaar zal stuiten, dit zal echter 
pas echt bij de bestemmingsplanprocedure blijken. Tussen de eigenaren en overige 
belanghebbenden heeft individueel al afstemming plaatsgevonden. Hiervan hebben wij nog 
geen rapportage conform de indieningsvereisten ontvangen. Het ontwerpplan zal pas ter 
inzage gelegd worden als deze is ontvangen.

Beoogd resultaat (hoe)
Vaststelling van het bestemmingsplan waardoor de herontwikkeling van de locatie voortgezet 
kan worden.

Financiele consequenties
Op de gevraagde bestemmingsplanherziening is de legesverordening van de gemeente 
Woudenberg van toepassing. Ten aanzien van de plankosten en risico planschade wordt een 
anterieure overeenkomst aangeboden, deze zal ondertekend moeten zijn voordat het 
bestemmingsplan door de raad wordt vastgesteld.

Aanpak/uitvoering
- Het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter visie leggen en digitaal ter 
beschikking stellen;
- Een anterieure overeenkomst ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemers.
- De raad een afschrift van dit besluit doen toekomen, zodat de raad op de hoogte is van het 
voornemen de bestemming te wijzigen en weet dat in de raad later dit jaar een 
bestemmingsplan ter vaststelling zal worden aangeboden.

Conclusie
Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan en deze zes weken ter inzage aanbieden

Communicatie
De wettelijk voorgeschreven publicaties zullen plaats vinden.

Bijlage(n)
Ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende bijiagen 
Memo beeidkwaliteitsaspecten 
Collegeadvies d.d. 27 oktober 2016 
Principe-advies welstand d.d. 30 november 2018
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