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Aan de Raad,

Voorstel
Wij stellen u voor: 

1. de ingediende zienswijzen zoals verwoord in de Nota van beantwoording 
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Klein Huigenbosch ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren;

2. het bestemmingsplan Klein Huigenbosch, bestaande uit plantoelichting, regels en 
verbeelding zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Klein Huigenbosch 
ongewijzigd vast te stellen;

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

Inleiding
Aan de Stationsweg West 62 is op dit moment eierhandel Van Raai gevestigd, het perceel heeft 
een bedrijfsbestemming. Er is een plan ontwikkeld voor de herontwikkeling van het bedrijf naar 
wonen, het voorliggende bestemmingsplan maakt deze beoogde ontwikkeling mogelijk. Het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Klein Huigenbosch’ heeft van 13 maart tot en met 23 april 2019 ter 
inzage gelegen en is verlopen. Waardoor de volgende stap, het vaststellen van het 
bestemmingsplan, kan aanvangen. Gedurende deze periode zijn twee zienswijzen ingediend. In 
dit raadsvoorstel gaan wij in op de beargumentering en het duurzaamheidsaspect van het plan 
en de ingediende zienswijzen.

Centrale vraag
Bent u bereid het bestemmingsplan ‘Klein Huigenbosch’ vast te stellen?

Beoogd resultaat (wat)
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 Het bedrijventerrein aan de Stationsweg West wordt herontwikkeld ten behoeve van 
inbreiding met woningbouw passend binnen de omgeving.

 Het ontwikkelen van woningen in woningcategorieën waaraan behoefte is.

Kader
Wet ruimtelijke ordening, Woonvisie 2019+.

Argumenten
De huidige bedrijfsbestemming wordt gewijzigd in de bestemmingen Wonen, Verkeer, Tuin en 
Groen. Dit past binnen ons beleid om bedrijven en wonen te scheiden en binnen onze visie 
zoals opgenomen in de vastgestelde Structuurvisie Woudenberg 2030. Door het vaststellen van 
het bestemmingsplan wordt een herontwikkeling met een woningbouwbouwprogramma, 
waarbij levensloopbestendigheid het uitgangspunt is, mogelijk gemaakt. In totaal bestaat het 
woningbouwprogramma uit 11 (geschakelde) vrijstaande woningen en één bouwkavel voor een 
vrijstaande woning. De woningen vallen in het (middel)dure segment. Er wordt hiermee 
invulling gegeven aan de Woonvisie 2019+ en de hierin beschreven vergrijzing, de behoefte 
aan levensloopbestendige woningen en woningen voor gezinnen die wooncarrière willen 
maken. 

Zienswijzen
Het ontwerp van het bestemmingsplan Klein Huigenbosch heeft van 13 maart tot en met 23 
april 2019 ter inzage gelegen. Gedurende de periode van ter inzage legging zijn er twee 
zienswijzen ingediend. In de bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan Klein Huigenbosch zijn de zienswijzen samengevat en voorzien van 
een antwoord. De zienswijzen hebben ons geen aanleiding gegeven het bestemmingsplan aan 
te passen. Wij stellen dan ook voor om de zienswijzen ongegrond te verklaren.

Grondexploitatie
Het is niet noodzakelijk om een exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet 
ruimtelijke ordening, vast te stellen. Met de eigenaar/ontwikkelaar is een anterieure 
overeenkomst aangegaan. 

Duurzaamheid en Inclusie
Een belangrijk aspect is dat de woning(en) levensloopbestendig zijn. In het duurzaamheidsplan 
Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg 2014-2018 wordt duurzaamheid gekoppeld 
aan de drie p’s van People, Planet en Profit. Bij People gaat het om het sociale aspect van 
duurzaamheid. Hier betreft dat de ontwikkeling van woningen binnen een categorie waar 
behoefte aan is. Bij Planet staat het ecologisch kapitaal centraal. Met dit project wordt daar 
met name aan bijgedragen door het saneren van een bedrijf binnen een woongebied. 
Daarnaast zal bij de realisatie van de woningen aandacht worden besteed aan het 
duurzaamheidsaspect, dit wordt nader uitgewerkt in het kader van de aanvraag om 
omgevingsvergunning. Bij Profit staat het economisch kapitaal centraal. De herziening van de 
bestemming past hierin door een rendabel alternatief voor de bedrijvigheid te bieden. 

Draagvlak
Zie de bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Klein 
Huigenbosch. Tegen uw besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep worden 
ingesteld.

Beoogd resultaat (hoe)
Het toevoegen van twaalf (netto elf) woningen aan de woningvoorraad in categorieën waar 
behoefte aan is en het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de omgeving van de 
Stationsweg West en Heinelaan.

Financiële consequenties
Niet van toepassing, ten behoeve van het kostenverhaal is een anterieure overeenkomst 
aangegaan.

Geprint op: 02-07-2019 16:52:06 uur 2/3



Aanpak/uitvoering
De vaststelling van het bestemmingsplan Klein Huigenbosch wordt in de Woudenberger en de 
Staatscourant bekend gemaakt. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende zes weken 
ter visie. Tijdens deze termijn van ter visielegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State door degenen die een zienswijze hebben ingediend 
en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen 
zienswijze hebben ingediend. 

Communicatie
Het plan wordt via de gebruikelijke weg gepubliceerd. Verder vindt er geen communicatie 
plaats.

Bijlage(n)
 Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Klein Huigenbosch
 Concept anterieure overeenkomst Stationsweg West
 Bestemmingsplan Klein Huigenbosch

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

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