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Afdeling Beleid en Ontwikkeling

Onderwerp / voorstel:
Vaststelling bestemmingsplan Herziening 
Rumelaarseweg 34 – landgoed Ringelpoel

Aan de Raad.

Voorstel
1. De ingediende zienswijzen zoals verwoord in dit advies ontvankelijk te 

verklaren; 
2. Het bestemmingsplan Rumelaarseweg 34 bestaande uit plantoelichting, regels 

en verbeelding zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Herziening 
Rumelaarseweg 34 – landgoed Ringelpoel gewijzigd vast te stellen, door 
aanvulling van artikel 6.4.1 en een passage in de toelichting. 

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

Inleiding
Namens landgoed Ringelpoel is het bijgevoegde ontwerp bestemmingsplan ingediend. 
Het verzoek betreft een wijziging van de functie van een agrarisch bouwperceel, dat binnen het 
landgoed vrijgekomen is van pacht, naar een locatie met drie woningen. 

Centrale vraag
Kunt u instemmen met de formele vaststelling van het bestemmingsplan?

Beoogd resultaat (wat)
Doel van het plan is een goed alternatief voor het agrarische bouwvlak dat binnen het 
landgoed niet langer economische rendabel is. Naast de woningen zal een versterking plaats 
vinden van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. 

Kader
Bestemmingsplan Buitengebied 2010 / 2013, Structuurvisie, Provinciale Ruimtelijke 
verordening.

Argumenten
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Het plan betreft het vervangen van de bestaande bedrijfswoning (door nieuwbouw) en de bouw 
van twee extra woningen in ruil voor de sloop van alle bedrijfsgebouwen, de kuil- en 
mestplaten en erfverharding. Dit alles gecombineerd met een verbetering van de 
landschappelijke inrichting door onder andere aanleg en herstel van houtwallen en hagen.
Het bestemmingsplan Buitengebied biedt de mogelijkheid om de functie van een agrarisch 
bedrijf te wijzigen in Wonen met de nadere aanduiding VAB (voor alle bedrijfsgebouwen). 
Binnen de bestemming Wonen is het mogelijk om bij woningen met de aanduiding VAB de 
bestemming te wijzigen ten behoeve van een extra woning als meer dan 1000 m2 gesloopt 
wordt. Binnen de regels van het bestemmingsplan is het mogelijk om de bestemming te 
wijzigen ten behoeve van meer woningen (de bestaande en 2 nieuwe). Indien meer dan 
1000 m2 aan bedrijfsgebouwen gesloopt wordt ten behoeve van het oprichten van meer dan 1 
woning zal dat buitenplans moeten gebeuren met een maatwerk zoals dit herzieningsplan. 
De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) biedt in artikel 3.11 de mogelijkheid om indien 
alle bedrijfsbebouwing op de betrokken bouwpercelen wordt gesloopt en sprake is van sloop 
van 2500 m2 tot 4000 m2 aan bebouwing, het bouwen van twee woningen toe te staan. Bij de 
toepassing moet voldaan worden aan diverse uitgangspunten van het bestemmingsplan en die 
van de PRV en dat is in deze het geval, zie de uitwerking in de toelichting van het 
bestemmingsplan. Er is sprake van ruim 3000 m2 aan te slopen bedrijfsgebouwen, samen met 
de landschappelijke aanpassing is sprake van een meerwaarde voor het gebied en dit 
bouwperceel. 

De initiatiefnemer heeft een overzicht ingediend van de directe belanghebbenden die vooraf 
zijn geïnformeerd. Het plan heeft 6 weken ter inzage gelegen en in die periode zijn geen 
zienswijzen binnen gekomen, wij hebben wel een reactie van formele instanties ontvangen. 
De Gasunie en de provincie Utrecht melden dat zij geen opmerkingen hebben. Vanuit de VRU 
wordt aangegeven dat rekening gehouden moet worden met de Handreiking 
Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid, dit hebben wij doorgegeven aan de initiatiefnemers.

Binnen de termijn is een zienswijze binnen gekomen van Tennet, de beheerder van het 
hoogspanningsnet in de omgeving en in het plan gebied. Zij hebben twee opmerkingen: 

- Rond hoogspanningsleidingen is sprake van twee zones, een indicatieve zone en een 
belemmeringen zone, de laatste zone is wettelijk smaller dan nu op de verbeelding 
staat. In de belemmeringenzone is toestemming nodig van Tennet en de gemeente voor 
een aantal werkzaamheden, om onnodig werk te voorkomen verzoekt Tennet de zone 
op de verbeelding aan te passen en gelijk te trekker met de wettelijke 
belemmeringenzone.

- Verzoek om de regels van artikel 6.4.1. aan te vullen ter bescherming van het 
hoogspanningsnet.

Naar aanleiding van deze opmerkingen van Tennet stellen wij voor om de gewenste aanvulling 
van artikel 6.4.1. over te nemen. Vrijwel alle benoemde werkzaamheden worden op deze 
locatie ook via een ander type aanlegvergunningstelsel al onderworpen aan een extra toetsing, 
het opnemen geeft de benodigde bescherming aan het hoogspanningsnet, zonder dat sprake is 
van een nieuwe verplichting voor de eigenaren. 
Ten aanzien van de voorgestelde aanpassing van de verbeelding het volgende. 
Het bestemmingsplan heeft slechts betrekking op een klein stukje van een grote bestemming 
van het hoogspanningsnet in het plan Buitengebied. Op deze locatie de zone op de verbeelding 
verkleinen geeft voor het totale gebied onduidelijkheid. Gezien het verwachte gebruik van de 
gronden na deze herziening, hebben wij overleg gehad met Tennet over de wijze waarop deze 
opmerkingen verwerkt kunnen worden in het bestemmingsplan en wij stellen voor om de 
verbeelding niet aan te passen, maar in de toelichting een passage toe te voegen die meer 
specifiek ingaat op het verschil tussen de indicatieve en de belemmeringenzone. 

Duurzaamheid en Inclusie
De plannen passen in de doelstellingen voor duurzaamheid, passend hergebruik van locaties, 
met vermindering van uitstoot.

Maatschappelijke participatie
De directe omgeving is geïnformeerd door de initiatiefnemer en er zijn geen zienswijzen uit de 
buurt ontvangen. Wij kunnen dan ook stellen dat sprake is van draagvlak.

Geprint op: 02-07-2019 16:54:07 uur 2/3



Beoogd resultaat (hoe)
Vastgesteld bestemmingsplan ten behoeve van toekomst gerichte passende herontwikkeling 
van een perceel dat agrarisch niet meer voldoet aan de wensen en eisen van de tijd en 
waarmee binnen het landgoed de resterende gronden een goede toekomst gerichte invulling  
krijgen. 

Financiële consequenties
Legesverordening is van toepassing en daarnaast is een anterieure overeenkomst afgesloten 
i.v.m. planschade risico.

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 u voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Communicatie
Regulier volgens de wettelijke procedure. 

Bijlage(n)
 Concept raadsbesluit
 College advies
 Ontwerp bestemmingsplan (toelichting, regels, verbeelding en bijlagen)
 Anonieme zienswijzen en reacties

Vertrouwelijk ter inzage voor raadsleden:
 Anterieure overeenkomst

Communicatie
Via de wettelijke publicatie kanalen. 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

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