
RAADSVOORSTEL 2019

+

Datum 
voorstel: 27 mei 2019

Registratiekenmerk: 226310

Raadsvergadering van : 11 juli 2019

Vergadering Commissie van: 25 juni 2019

Portefeuillehouder: D.P. de Kruif

Behandelend ambtenaar: E. Anker

Afdeling Team Leefomgeving

Onderwerp / voorstel: Bestemmingsplan Herziening Dashorst

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor:

1. Het bestemmingsplan Herziening Dashorst, bestaande uit plantoelichting, regels 
en verbeelding zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Herziening 
Dashorst (NL.IMRO.0351.HerzieningDashorst.), ongewijzigd vast te stellen;

2. De memo ‘Uitwerking criteria beeldkwaliteit – De Dashorst, Woudenberg’ vast te 
stellen en als beeldkwaliteitsplan voor de toetsing van bouwplannen te laten 
dienen.

3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, 
vast te stellen.

Inleiding
Ruim tien jaar geleden is de pacht vrij gekomen van boerderij Dashorst. Er is toentertijd 
besloten om de boerderij om te vormen tot woonerf met vijf  woningen (ruimte voor ruimte), 
waarvan twee als geschakelde woningen. Dit is opgenomen in het bestemmingsplan 
Buitengebied 2010. Inmiddels zijn drie woningen gerealiseerd en is gebleken dat potentiële 
gegadigden voor de overige woningen afhaken doordat de woningen relatief dicht op elkaar 
moeten worden gebouwd. In opdracht van ‘t Schoutenhuis is door Adviesbureau Haver Droeze 
een ontwerpbestemmingsplan ingediend dat voorziet in de splitsing van de twee nog te 
verkopen gekoppelde schuurwoningen in twee losse bouwvlakken aan de westzijde teneinde 
de verkoopbaarheid te vergroten. 

Het ontwerpbestemmingsplan Herziening Dashorst heeft zes weken (vanaf 27 maart 2019 tot 
en met 7 mei 2019) ter visie gelegen. Binnen de termijn zijn geen zienswijzen binnen gekomen. 
In het kader van vooroverleg zijn wel drie reacties van formele instanties ontvangen.

Centrale vraag
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Kunt u instemmen met de vaststelling van dit bestemmingsplan?

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

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

Argumenten
De beoogde herziening betreft het splitsen van het huidige bouwvlak in twee losse 
bouwvlakken en het opnemen van een regeling om het voor- en achtererfgebied juridisch vast 
te leggen. Hierbij wordt de buitenzijde van het complex aangemerkt als voorerf met als gevolg 
dat bijgebouwen bij de benadering van het complex in feite voor de woningen (kunnen) komen 
te liggen en dat achter de woningen het vrije oorspronkelijke agrarische beeld blijft. Met het 
toevoegen van de aanduiding zijn de positioneringsmogelijkheden van bijbehorende 
bouwwerken duidelijk vastgelegd en zijn ook de vergunningsvrije mogelijkheden ruimtelijk 
begrenst. De uitstraling van te bouwen woningen en bijbehorende bouwwerken is vastgelegd in 
de memo ‘Uitwerking criteria beeldkwaliteit – De Dashorst, Woudenberg’ (zie bijlage 2) en 
geeft globale handvaten voor de ruimtelijke uitstraling. Hiermee wordt richting gegeven aan de 
gewenste uitstraling van het erf. Door deze memo vast te stellen als het beeldkwaliteitsplan 
voor dit gebied worden deze uitgangspunten ook  juridisch verankerd en de basis voor de 
toetsing van de commissie Ruimtelijke kwaliteit.
In het ontwerp bestemmingsplan is de voor-achtererf regeling ook opgenomen voor de reeds 
aanwezige woning Dashorstweg 39.  

In het kader van het vooroverleg zijn reacties ontvangen van de Gasunie, VRU en provincie 
Utrecht. Uit de reactie van de Gasunie en de VRU blijkt dat het aspect externe veiligheid geen 
belemmering vormt voor de vaststelling van het plan. In de reactie van de VRU wordt aandacht 
gevraagd voor de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen ten behoeve van de nieuw te 
realiseren woningen. Deze aspecten zijn geen onderdeel van een bestemmingsplan en geven 
derhalve geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Wel zijn deze 
aandachtspunten doorgegeven aan de indiener van het bestemmingsplan.

De provincie Utrecht geeft aan dat de reactie niet gezien kan worden als een formele 
zienswijze, maar plaatst wel een kanttekening bij de landschappelijke inpassing van de nieuw 
te realiseren woningen. Wij delen de visie achter deze kanttekening van de provincie niet, 
inhoudelijk is dat ook ambtelijk mondeling met de provincie besproken. Het plan is 
landschappelijk geen verslechtering ten opzichte van de bestaande rechten uit het 
bestemmingsplan en met het beeldkwaliteitsplan wordt een goede landschappelijke inpassing 
zeker gesteld. Hiermee is de ruimtelijke inpassing ons inziens voldoende gewaarborgd. 

Samengevat geven de reacties geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.

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

Maatschappelijke participatie
Nu er geen zienswijzen kenbaar gemaakt zijn, zijn wij van mening dat sprake is van een 
bestemmingsplan met draagvlak.

Beoogd resultaat (hoe)
Vaststelling van het bestemmingsplan middels bijgevoegd concept-raadbesluit

Financiële consequenties
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Niet van toepassing, met de initiatiefnemers van de ontwikkeling is een anterieure 
overeenkomst aangegaan in het kader van het kostenverhaal. Hierin zijn ook kosten 
opgenomen voor het opstellen van de anterieure overeenkomst.

Aanpak/uitvoering
De vaststelling van het bestemmingsplan wordt in de Woudenberger en de Staatscourant 
bekend gemaakt. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter visie. 

Conclusie
Wij stellen voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen

Communicatie
Regulier volgens de wettelijke procedure

Bijlage(n)
- Ontwerpbestemmingsplan (toelichting, regels, verbeelding en bijlagen)
- Memo ‘Uitwerking criteria beeldkwaliteit – De Dashorst, Woudenberg’
- Concept raadsbesluit
- Reactie Gasunie
- Reactie VRU
- Reactie provincie Utrecht

Vertrouwelijk ter inzage voor raadsleden:
- Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester
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