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Geachte raad,

Op 7 januari is het ontwerpbestemmingsplan Laagerfseweg 48 en 50 gepubliceerd. Dit
ontwerp geeft aanleiding tot het indienen van de volgende reactie.
Boringsvrije zone

De locatie Laagerfseweg 48 en 50 is gelegen in de boringsvrije zone Woudenberg. De
boringsvrije zone is een gebied rondom de grondwaterwinning Woudenberg. Deze
grondwaterwinning is de bron van de drinkwatervoorziening voor o.a. de gemeente
Woudenberg.
Naar aanleiding van onze inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan is de
toelichting van het plan aangepast. Hierin is een korte uitleg gegeven van het belang van
bescherming van de boringsvrije zone. In paragraaf 6.1.1 is beschreven dat de boringsvrije
zone niet wordt opgenomen op de verbeelding en in de planregels, omdat'bij de uitwerking
van de bouwplannen van de nieuwe woningen rekening gehouden moet worden met
beperkingen die de PMV reeds stelt voor ingrepen in de bodem'.

Wij verzoeken u nogmaals de boringsvrije zone op te nemen op de verbeelding en in de
planregels. Alleen door opname op de verbeelding en in de planregels wordt de bescherming
van de boringsvrije zone goed geborgd. De verbeelding en de regels worden immers als
eerste gebruikt bij toetsing van ontwikkelingen (bijvoorbeeld vanwege een bouwvergunning)
en deze hebben dus een grote signalerende working. Juist omdat nog niet exact bekend is op
welke wijze de fundering en het warmtesysteem van de nieuwe woningen wordt uitgevoerd,
is het van belang dat de daarvoor geldende beperkingen goed inzichtelijk zijn. Wij willen u
daarom nogmaals verzoeken de boringsvrije zone ook op te nemen op de verbeelding en in
de planregels (zie tekstvoorstel hieronder).
Tot slot willen we u ook wijzen op het felt dat in andere bestemmingsplannen van de
gemeente Woudenberg die in de boringsvrije zone zijn gelegen, ook milieuzones zijn
opgenomen voor deze gebieden. Het betreft o.a. de bestemmingsplannen Brinkkanterweg
23a, Herziening bebouwde kom Stationsweg Oost 194c, Stationsweg Oost 118a, Stationsweg
oost 158 en 160, Correctieve herziening bebouwde kom en Kop van de Spoorzone.
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Voorstel Verbeelding

De locatie Laagerfseweg 48 en 50 is gelegen in de boringsvrije zone, zie bijiage. Wij
verzoeken u een 'gebiedsaanduiding milieuzone - boringsvrije zone' op te nemen op de
verbeelding.
Voorstel Regels

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - boringsvrije zone'zijn de gronden naast de voor
die gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor het behoud van de
beschermende kleilaag in de bodem van de boringsvrije zone van het grondwaterwingebied
Woudenberg. Op deze zone zijn de provinciale regels van toepassing. Het roeren van
gronden, zoais het maken van boorputten, grond- en funderingswerken, dieper dan 10 m
onder het maaiveld is niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming van de provincie Utrecht
is verkregen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en wensen u succes bij de
verdere besluitvorming.

Met vriendelijke greet,

M. (Maurick) Scholten
Omgevingsmanager
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Bijiage: Planlocatie Laagerfseweg 48 en 50 (rood) in boringsvrije zone
Woudenberg
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