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reactie op concept POVI en Verordening
Geacht College,
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze reactie te geven op het concept
van de Provinciale Omgevingsvisie en het concept van de bijbehorende verordening .
In het algemeen herkennen wij veel van het bestaande beleid en regels en die van het
koersdocument in deze stukken . Wij beperken ons in deze reactie dan ook tot de
onderdelen waar wij vragen over hebben of waar wij ons niet in kunnen vinden .
Mede namens ons wordt via de Regio Amersfoort ook een reactie verzonden , deze
herhalen wij niet in de brief, met uitzondering van de onderdelen waar wij een lokale
aanvulling op betreffend onderdeel geven .
Wij zullen uw stukken nog delen met de gemeenteraad, dat lukt niet binnen de gestelde
termijn , indien de behandeling door de raad tot aanvullingen van deze brief leidt, dan
zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen .
Provinciale Omgevingsvisie (POVI)
Door de kenmerkende structuur van Woudenberg ontstaan en nog steeds gelegen op
een kruispunt van 2 provinciale wegen ,maken wij ons zorgen over de
ontwikkelingsruimte die wij krijgen binnen de uitgangspunten en uitwerking van deze
concept POVI en verordening . Wij zien mogelijkheden voor de doorontwikkeling van
onze gemeente ten behoeve van onze inwoners en bedrijven , binnen de kaders van het
unieke landschap rond het dorp . Wij zijn daarbinnen ook bereid een bijdrage te leveren
aan de verschillende regionale en provinciale opgaven . Zie daarvoor de oplegger op de
Structuurvisie 2030 zoals vastgesteld door de raad van Woudenberg in januari 2019.
Onze zorgen vanuit die ontwikkelgedachte ten aanzien van de concept POVI en
verordening is gebaseerd op een aantal onderdelen , die wij hier onder zullen benoemen .
Landbouw
Bij het onderdeel toekomstbestendige natuur en landbouw valt ons op dat eerdere
toezeggingen in het kader van het programma Vrijkomende Agrarische Bebouwing niet
terug komen . In onze reactie op de verordening gaan wij daar verder op in .
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Welk lokaalmaatwerk is mogelijk om de transitie in de landbouw te kunnen
bewerkstellingen ? De energietransitie kan een grote rol spelen in de transitie van de
landbouw . Ook landschap en natuur kunnen hier van profiteren . Daarnaast is opvallend
hoe weinig ruimte is ingeruimd voor duurzamelandbouw waar het handelt over de rol
die de provincie wil spelen . Dit terwijl de landbouw binnen de provincie veruit de meeste
grond in eigendom heeft en voor een omvangrijke en uitdagende transitieopgave staat.
Programmatisch werken
In aanvulling op de opmerkingen regio Amersfoort ten aanzien van de kaders van de
programma' s hebben wij ook een paar algemene zorgen :
Programma' s zijn een juridisch nieuw instrument onder de Omgevingswet. Hoewel wij
vertrouwen hebben in de juridische mogelijkheden om dit instrument goed op te zetten ,
weten wij ook dat jurisprudentie de reikwijdte uiteindelijk zalbepalen . Wij willen u dan
ook verzoeken om het instrument alleen te gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen en de
bestaande afspraken en uitgangspunten tevens op een andere wijze te borgen in de
POVI. Wij denken daarbij aan de ontwikkelmogelijkheden binnen de rode contour en die
van uitleglocaties die in de huidige PRS als "bollen " op de verbeelding staan .
Onder voorwaarden is de geschiktheid van deze locaties immers al bepaald . Door deze
bestaande ontwikkelmogelijkheden ook op een andere wijze te borgen in de POVI is het
risico bij een eventuele vernietiging van een programma door de Raad van State
beperkt tot nieuwe locaties en liggen niet alle ontwikkelingen stil.
De huidige opzet van programmatisch werken lijkt ook de inbreidingsmogelijkheden
en
de nog niet gestarte uitleg locatiesmee te nemen . Concreet houdt dat in dat de raad
van Woudenberg begin 2021 nog geen omgevingsplan voor bijvoorbeeld Hoevelaar fase
programmaworden
,
immers,
eerst
moet
het
regionale
2 en /of 3 kan vaststellen
vastgesteld . Wij nemen aan dat deze vertraging niet zo door u bedoeld is en verzoeken
u om hier in de regels en uitgangspunten een oplossing voor te zoeken .
Naast uitleg locaties geldt dat natuurlijk ook voor herstructurering en inbreiding in de
rode contour.
Keuze om geen bollen meer op de kaart te zetten , terwijl de ruimtevraag op basis van
de doelen van de POVI groot is (wonen ,werken , natuur, recreatie ) heeft tot
(onbedoeld ? ) gevolg dat alle grond "warm " wordt. Bollen op de kaart gaven
duidelijkheid en zekerheid dat een ruimtelijke ontwikkeling passend was en gaf partijen
de mogelijkheid om gericht aankopen te doen . Nu bestaat het risico dat iedereen andere
gebieden voor ogen heeft en daarmee druk op de grondmarkt komt, waarmee ook
grond voor natuur, recreatie en landbouw onnodig duur wordt.
De keuze voor programmatisch werken lijkt goed aan te sluiten bij de Omgevingswet,
maar uitgaande van wat wij er nu van zien , voorzien wij een grote beperking van de
vrijheid en daarmee flexibiliteit maar ook de rechtszekerheid ten opzichte van het
huidige beleid . Drie zaken die wel nodig zijn om ontwikkeling van wonen en bedrijven in
de uitvoering te krijgen , anders komen er steeds meer voorwaarden die het ontwikkelen
in een kleinere gemeente minder aantrekkelijk maken .
Immers, de realisatie van nieuwe woonwijken en bedrijventerrein (binnen en buiten de
contour) vraagt om langjarige zekerheid alvorens investeringen gedaan kunnen worden
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Het jaarlijks bijstellen van de verordening en elke twee jaar van een programma biedt
geen zekerheid , waar de bollen en rode contouren van het huidige provinciaalbeleid wel
zekerheid geven .
Ook het feit dat woningaantallen in het bebouwde gebied , dus de rode contour waar al
zeer lange tijd geen sprake was van provinciale bemoeienis, nu welmee gaan tellen in
een programma is een aantasting van de gemeentelijke autonomie . Deze mogelijkheden
lijken nu als harde getallen mee te gaan tellen in de regionale prognose en afspraken .
Of is een globale brandbreedte zonder sancties de bedoeling?
Onduidelijk is hoe juridisch hard de verplichting dat woningbouw in samenhang met de
ontwikkeling van lokale en regionale groen en recreatie dient plaats te vinden is. Is deze
gekoppeld aan de locatie ? Welke rechten kunnen derden hierop afdwingen ? In het
verleden is dit geen voorwaarde geweest en ook nooit een uitgangspunt bij de
uitbreiding van Woudenberg met bijvoorbeeld Hoevelaar. Door de ligging van
Woudenberg in het groen en in de directe omgeving van de Utrechtse Heuvelrug vinden
wij bovendien dat er voldoende lokale en regionale voorzieningen aanwezig zijn .
Dit neemtnatuurlijk niet weg dat wij vanzelfsprekend zorgen worden voldoende groen
in nieuwe woonwijken .
Hoewel de POVI een grote mate van integraliteit en afweging van belangen uitstraalt,
krijgen wij bij de uitwerking van de ontwikkelstrategie het gevoel dat de
integraliteit in
de uitwerking verdwijnt. Er komt een programma voor wonen en een programma
bedrijven . Beiden lijken een eigen afwegingskader te hebben en het lijktweinig ruimte
te bieden voor keuzes die voortkomen uit andere afwegingen of van een integrale
afweging . Mobiliteit voor beide thema's een criterium om een locatie wel of niet geschikt
te achten ,maar door alleen uit te gaan van programma's missen wij het omgekeerde,
namelijk het feit dat de druk op de leefbaarheid rond bestaande provinciale wegen zoals
de N224 en N226 vraagt om oplossingen . Deze oplossingen moeten altijd gefinancierd
worden , nieuwbouw locaties voor wonen en werken kunnen daar een rol in spelen . Een
integrale benadering waarbij wonen en werken bestaande (verkeer)knelpunten kan
helpen oplossen lijkt binnen de opzet van programma's niet te passen en daarmee niet
te realiseren.
Ten aanzien van Wonen
Ook onze woonvisie geeft aan dat er voldoende woningen in de categorie sociaal en
middelduur aanwezig moeten zijn . Uw voorstel om 50 % als algemene voorwaarde te
doen gelden vinden wij niet gepast. Per locatie kan de behoefte immers verschillen .
Het kan voor bepaalde wijken juist wenselijk zijn om andere categorieën woningen toe
te voegen . In dit uitgangspuntmissen wij ook de gemeentelijke vrijheid van het
grondbedrijf. En wie gaat vanaf welke aantallen woningen ontwikkelingen hier onder
vallen ? Maar vooral hoe kan op dezewijze het probleem van binnenstedelijke probleem
projecten worden opgelost? Voor dergelijke locaties is het vaak financieel niet haalbaar
om dit percentage te halen .
Wij verzoeken u dan ook om de regeling aan te passen zodat lokaalmaatwerk mogelijk
blijft. Het moet immers wel aantrekkelijk blijven voor een ontwikkelaar, maar ook voor
een eigenaar van binnenstedelijk vastgoed om te ontwikkelen in binnensteden en in het
bijzonder kleinere kernen
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Op het moment dat Hoevelaar fase 2 en 3 met voldoende zekerheid opgenomen worden
in de POVI, verwachten wij tot 2030 te kunnen voorzien in de lokale behoefte . Door de
open woningmarktwordt daarmee deels ook in de regionale woningbehoefte voorzien .
Gezien de grootschalige ingrepen die nodig zijn om ook daarna te kunnen voorzien in de
lokale behoefte en bij te dragen aan de provinciale doelstellingen voor wonen en
werken, vragen wij u om nu in de kaders al ruimte op te nemen voor lange termijn
doorontwikkeling, zie onder "Woudenberg Zuidoost" .
Ten aanzien van Werken
De visie en de verordening lijken er geheel vanuit te gaan dat er nog veel bedrijven
terreinen geherstructureerd kunnen en moeten worden en gaat voorbij aan al die
terreinen waar herstructurering al plaatsgevonden heeft. Wij verzoeken u om in de
uitgangspunten voorhet programma werken hier wel rekeningmee te houden .
Duidelijk zal moeten zijn in welke mate lokaal of regionaal sprake moet zijn van gehele
herstructurering voordat een uitleglocaties mogelijk is . Deze afweging zal ook gebaseerd
moeten zijn op de behoefte , veel lokaal werkende bedrijven hebben niets aan een
locatie in bijvoorbeeld Amersfoort. De ervaring leert datherstructureren pas mogelijk is
als er alternatieve locaties beschikbaar zijn voor bedrijven .
In Woudenberg zijn er sinds 1992 geen nieuwe bedrijfslocaties bij gekomen . Sinds 2000
hebben wij actief samen met diverse eigenaren bedrijfsterreinen geherstructureerd naar
wonen of opnieuw verkaveld . In de PRS werd transformatie en herstructurering van
bedrijventerreinen terecht als voorwaarde benoemd. Als gemeente hebben wij de
transformatie van bedrijven in woongebieden voortvarend aangepakt en diverse
bedrijven zijn verplaatst, met als gevolg dat de bestaande bedrijventerreinen nu volledig
uitgegeven zijn en er geen locaties meer zijn waar via herstructurering nog ruimte kan
ontstaan voor lokale ondernemers. De lokaal gewortelde ondernemingen hebben wel
behoefte aan uitbreiding. Dat willen wij als gemeente graag faciliteren .
Ook omdat het past binnen het beleid van duurzamewerkgelegenheid , waarbij zoveel
mogelijk inwoners een passende baan dicht bij huis kunnen vinden .
De uitgangspunten voor het programma lijken geen rekening te houden met voltooide
herstructurering.
Daarnaast beperken de beleidsuitgangspunten ten aanzien van mobiliteit en de ligging
aan provinciale wegen onze mogelijkheden . Zie verder onder "Woudenberg Zuidoost".
Ten aanzien van Leefbaarheid / mobiliteit
Wij onderschrijven het belang om te sturen op mobiliteit . Op de provinciale wegen in
onze gemeente ervaren wij de nadelen van de toenemende automobiliteit. De aandacht
in de POVI voor de lange afstandsmobiliteit , inzet op fiets en OV onderschrijven wij dan
ook .
Echter, hiermee lijkt voorbij gegaan te worden aan de bestaande problematiek en de
auto afhankelijkheid van gebieden met beperkte OV en beroepsgroepen waarvoor OV en
in bijzonder de trein geen oplossing is.
De ontwikkelkaders van de POVI geven de indruk dat gebieden zonder OV -knooppunten
niet mee kunnen ontwikkelen en daarmee vergeten worden , dat lijkt ons niet de
bedoeling.
Juist de gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid nu al onder druk staan , vragen
immers om " slimme" oplossingen , die komen niet door elders bij OV-knooppunten te
bouwen , maar juist door op de locatie tot oplossingen te komen . Dan moet
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binnen de visie en de verordening ook ruimte bestaan , zie verder onder "Woudenberg
Zuidoost"
In de POVI staat een snelfietsroute van Veenendaal naar Amersfoort. Het lijkt de
bedoeling om met een nieuwe infrastructuur het landschap te doorsnijden . Uit diverse
eerdere studies (o . a . reactivering PON -lijn ) is gebleken dat de werk - en sociale relaties
tussen die steden beperkt is. Wij zien wel kansen en mogelijkheden voor een snelle
fietsroute,maar dan vooral gericht op een versterking en aanvulling op de utilitaire
fietsstructuur. Incidenteel aangevuld met onderdelen van de recreatieve fietsstructuur
binnen het gebied . Deze fietsverbinding kan meer dan nu de verschillende kernen
verbinden en een daarmee bijdragen aan het woon -werkverkeer vanuit die kernen . Wij
verzoeken u dan ook geen nieuwe infrastructuur dwars door het agrarisch en
landschappelijk gebied aan te leggen , maar juist vooral uit te gaan van het verbeteren
van de verbinding van de kernen en daarvoor de opties van de bestaande infrastructuur
ook te onderzoeken .
Woudenberg Zuidoost
Zoals eerder al vermeld heeft de raad van Woudenberg in januari 2019 bezien welke
ontwikkelrichting zij voor de lange termijn wenselijk achten. Hierbij is het uitgangspunt
geweest dat Woudenberg wil blijven voorzien in voldoende werkgelegenheid en wonen
voor de lokale bevolking. Dat lokale werkgelegenheid kan bijdragen aan het beperken
van demobiliteit. Dat binnen de rode contour van Woudenberg voldoende recreatief
groen beschikbaar moet blijven en dat behoudens een klein stukje in het centrum geen
herstructurering locaties meer beschikbaar zijn, dus dat uitbreiding, na de realisatie van
Hoevelaar, buiten de rode contour / stedelijk gebied zalmoeten plaatsvinden .
Diverse locaties aansluitend aan de rode contour zijn bezien , hoofdconclusie daarbij is
dat alle locaties direct invloed zullen hebben op N224 of N226. Recent onderzoek geeft
aan dat ook kleine bedrijfsontwikkelingen direct grenzend aan de rode contour beperkt
worden door de gevolgen op de capaciteit en leefbaarheid van en rond de N224 .
Gelijktijdig zijn provincie en gemeente al jaren in gesprek over de leefbaarheid en
verkeersveiligheid rond het deel Stationsweg -Oost op de N224 en blijft de doorkruising
van het dorp door de N226 een probleem . Als gemeente hebben wij echter slechts
beperkt invloed op deze wegen . Door de aanleg en verbetering van fiets structureren in
de kern dragen wij bij aan het beperken van lokaal gebruik van de provinciale wegen .
Het is echter een gegeven dat voor de toegang tot Woudenberg altijd de provincialeweg
nodig is.
Wij concluderen dat kleine ontwikkelingslocaties grenzend aan de bestaande rode
contour van Woudenberg voorbedrijven niet meer mogelijk zijn en dat er na 2030 nog
behoefte aan wonen is, maar ook dat het zoekgebied van Woudenberg Zuidoost
landschappelijk aanvaardbaar aangepast kan worden , dat de ingreep in agrarische
structuur daar beperkt kan zijn en dat het gebied voldoende ruimte biedt voor groen ,
recreatie, waterberging en inpassing van de cultuurhistorie . Daarom verzoeken wij u om
serieus met ons deze lange termijn oplossing en ontwikkelrichting te onderzoeken .
Voor dit soort oplossingen missen wij in de huidige teksten van POVI en Verordening
ruimte
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Vragen en opmerkingen bij de verordening
De conceptverordening kenmerkt zich door de samenvoeging van diverse verordeningen
op het terrein van de fysieke leefomgeving die , conform de Omgevingswet, zijn
samengevoegd in de omgevingsverordening. Goed dat zo alle regels in samenhang te
bezien zijn . Wat ons wel stoort is de grote hoeveelheid aan zeer gedetailleerde regels .
Wij staan achter uw ambitie om de kwaliteiten van het landelijk gebied te beschermen
maar vragen ons af of de regeldruk niet wat minder kan . Als voorbeeld noemen wij
artikel 2 .236 : waarom andere regels voor duurzame energie borden dan voor de overige
borden in hetbuitengebied .
Kernrandzone in tekst en op verbeelding
Een deel van de aangewezen kernrandzone herkennen wij niet als zodanig . Wij
verzoeken u dan de aangewezen kernrandzone nader te bezien en daarbij de door de
gemeente vastgestelde visie op de kernrandzone te betrekken . Wij vinden het in ieder
geval onwenselijk om het gebied dat ligt in het schootsveld van de Grebbelinie en
enkele gebieden met hoge landschappelijke waarde als kernrandzone aan te wijzen .
Graag stemmen wij dit nader met u af.
Wat is grootschalig ?
Op diverse punten in POVI en verordening wordt gesproken over grootschalig, deze
aanduiding lijkt vaak de grens tussen wat wel en wat niet kan . Echter, niet altijd is uit
de context af te leiden wanneer sprake is van grootschalig . Als tegenhanger van
grootschalig is ook sprake van "beperkte groei" , ook dat is onvoldoende gedefinieerd .
Wij verzoeken u de teksten op dat vlak nader te bezien en waar mogelijk te
verduidelijken . Wat van belang is om ook de opgave van kleinere en middel grote
kernen mee te nemen in deze visie .
Afwijkende regeling Food Valley
Gezien de ruimtelijke samenhang in het landelijk gebied binnen de Gelderse Vallei /
Food Valley , gaan wij er vanuit dat daar waar in de verordening gesproken wordt van
een afwijkende regeling voor Food Valley, deze niet bedoeld is voor alleen de
bestuurlijke regio Food Valley ,maar dat deze regeling gekoppeld wordt aan alle gronden
en gemeenten met een vergelijkbare ruimtelijke structuur, dus ook voor het
grondgebied van Woudenberg van toepassing zijn .
Artikel 2 .217
U introduceert de term rommelterrein in de verordening. Dit is een nieuweterm en
conform uw begripsbepaling betreft dit een rommelig terrein dat zich buiten een erf of
echter
bedrijfsbestemming zoals opgenomen in een bestemmingsplan bevindt. U heeft
geen regels ten aanzien van de oprichting ofhet verbod op rommelterrein geformuleerd .
Ons inziens zijn rommelterreinen ongewenst en wij vrezen, juist door de opname in de
verordening, dat rommelterreinen ontstaan dan wel gelegaliseerd worden .
Artikel 3 .26
In dit artikel is het verbod tot omschakeling van een grondgebonden veehouderijnaar
een niet - grondgebonden veehouderij opgenomen . Uit de begripsbepaling en de
toelichting op de verordening maken wij op dat het onderscheid enerzijds gemaakt
wordt op basis van het type dieren en anderzijds op basis van het geheel of
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geheel afkomstig zijn van het ruwvoer van eigen grond. De verordening sluit hiermee
het gedeeltelijk omschakelen naar het houden van biologische kippen of varkens uit .
Onduidelijk is het daarbij wanneer er sprake is van een gedeeltelijke omschakeling.
Is dit bijvoorbeeld al bij het houden van 500 biologische kippen ?
Wij verzoeken u hierover duidelijkheid te verschaffen en daarbij mee te wegen dat de
omschakeling naar gemengde (biologische) veehouderijen past binnen de agrarische
cultuur in Woudenberg en ook past binnen kringlooplandbouw .
Artikel 3 . 35
Het door u geformuleerde VAB-beleid biedt, gelet de grote VAB -opgave , te weinig
flexibiliteit. U wilt slechts een paar type bedrijven toestaan in voormalige agrarische
bedrijfsbebouwing en ziet blijkbaar geen ruimte voor (ambachtelijke) bedrijvigheid ,
opslag etc. Dit komt niet overeen met onze (gezamenlijke) ambitie om het voor
agrarische bedrijven mogelijk te maken om te stoppen . Daarnaast wordt ook het
experimenteerartikel ten aanzien van VAB's, zoals opgenomen in de herijkte PRV ,
gemist.
Artikel 3.43 lid 1b
Is met de formulering beoogd dat het altijd om meer dan 1 windmolen moet gaan ? De
huidige tekst kan die suggestie oproepen ; plaatsen in lijn of clustering bieden . Als dat zo
is dan beter als zodanig benoemen , maar welke mogelijkheden zijn er dan voor de
enkele windmolens ten behoeve van (agrarische) bedrijven ?
Artikel 3 .46
Conform het in de POVIbeschreven programmatisch werken ten aanzien van Wonen
zijn grote gebieden buiten het stedelijk gebied aangewezen als Uitbreiding Woningbouw .
Woningbouw is in deze gebieden onder voorwaarden mogelijk . Een van de voorwaarden
is dat woningbouw plaatsvindt in aansluiting met het stedelijk gebied . Dit strookt niet
met de hiertoe in het kaartkatern aangewezen gebieden .
In de huidig PRV is Hoevelaar als concrete woningbouwlocatie opgenomen .
Een woningbouwlocatie waar wij 925 woningen mogen bouwen . Voor de eerste 240
woningen is reeds sprake een onherroepelijk bestemmingsplan en wij hebben onlangs
de gronden in fase 2 van Hoevelaar aangekocht. Dit met het uitgangspunt te blijven
voldoen aan de lokale woningbehoefte. Het bevreemdt ons dat wij Hoevelaar op geen
enkele wijze terugzien in de POVI en de conceptverordening. Zelfs fase 1 is niet
opgenomen in het stedelijk gebied en voor de overige twee fases geldt hetzelfde beleid
als voor alle andere, planologisch onzekere, nieuwe woningbouwlocaties. Wijmoeten
dus de regionale programmering afwachten met daarbij de nodige onzekerheid gelet op
uw visie ten aanzien van bouwen bij OV -knooppunten . Dit brengt te veel onzekerheid
met zich mee ten aanzien van de door ons gedane en voorziene investeringen .
Wij pleiten voor een provincie met een continu beleid ten aanzien van
woningbouwlocaties. Dat is de enige manier waarop wij, als gemeente(n ), in staat zijn
om te voorzien in de grote woningbehoefte.
Kortom : wij verzoeken u met nadruk om Hoevelaar als concrete woningbouwlocatie in
de verordening en bijbehorende kaarten vast te leggen
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Diverse opmerkingen en vragen :
Op de kaarten staan locatiesmet aardkundige waarde in onze gemeente, graag
ontvangen wij een toelichting, welke dit zijn en welk gevolg deze aanduiding
heeft ?
Waarom valt een deel van het buitengebied van Woudenberg onder de
" Vrijstelling dempen " ?
Kaart bestaande winkelgebied niet goed te zien , gaan we ervanuit dat deze voor
het centrum gelijk is aan bestaande kaart . Wij missen op deze kaart echter wel
de "kop van de spoorzone" , waar de Hoogvliet recent naar toe verplaatst is .
Wij missen in deze versie een duidelijke kaart met de rode contour, wij gaan er
vanuit dat deze gelijk loopt met ons bestemmingsplan Bebouwde kom en
Hoevelaar fase 1 en dat wij deze separaat in de tussentijd nog een keer ter
controle krijgen .
- Wij missen een afstemming met zoneringskaart Heuvelrug .
Wie doet wat?
Zoals ook verwoord in de regio brief is door de complexiteit en veelheid van regels van
de verordening niet altijd duidelijk wie welke regels moet vergunnen en wie wat
handhaaft . Voor wie geldt een inspanningsverplichting en een instructieregel.
Wij verzoeken u om ten behoeve van de uitvoering middels een bijlage duidelijk te
maken , om in de toekomst uitvoeringsproblemen te voorkomen .
Tenslotte
Wij danken u voor de mogelijkheid om te reageren op het concept en wij zijn altijd
bereid om ons standpunt nader toe te lichten en komen graag samen met u tot een
aanpassing van de formulering .
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
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