
Memo naar aanleiding van de e-mail van 3 januari 2021 vanen

Geachte leden van de raad / raadscommissie,
In de reactie van wordt de veronderstelde groei van ons bedrijf
ingebracht .
Groei van het volume is feitelijk onmogelijk omdat de zeer regionale markt die
wij bedienen met onze dienstverlening eenvoudigweg niet groter is dan die nu is .
Groei zou zich ook moeten uiten in uitbreiding van ons personeelsbestand en dat
is al jaren hetzelfde gebleven .
De behoefte aan uitbreiding is uitsluitend ingegeven door gebrek aan stallings
en opslagruimte . De foto's hieronder illustreren de behoefte aan opslag- en
stallingsruimte.

Неката
Werkplaats na tussen 17.00 uur en 08.00 uur

Impressie buitenruimte overdag na ontruimen werkplaats in de ochtend .
Om te kunnen werken moet om 08.00 uur de werkplaats eerst leeggeruimd
worden . De machines staan dan tot 17.00 uur buiten en gaan om 17.00 weer
naar binnen .



Overzicht huidige opslagruimte
Dat verhuizen van ons bedrijf wordt aangevoerd als ideale oplossing is vanuit
het één dimensionale gezichtspunt van en wel te
begrijpen .
Voor een verhuizing is evenwel veel geld nodig en dat is alleen te genereren als
op de vrijkomende plek de nodige woningen mogen worden gebouwd .
Vanzelfsprekend is deze optie verkend . Conclusie was en is dat ons terrein veel
te klein is om dat rendabel te kunnen verwezenlijken .
Bovendien zouden er dan op ons terrein woningen tegenover de woningen aan
het Van Reijningenpark, buiten de rode contour, gebouwd moeten gaan worden .
Of dat een wenkend perspectief is voor omwonenden valt te betwijfelen .
In 1996/1997 heeft de Raad van State , na afweging van alle belangen ,
waaronder die van de omwonenden aan het Van Reijningenpark, onherroepelijk
het groene licht gegeven voor de vestiging van ons bedrijf op de huidige plek .

In het kader van de toen gevolgde bestemmingsplanprocedure is er uitgebreid
onderzoek gedaan naar de akoestische situatie van ons bedrijf , ten opzichte van
de geluidgevoelige woningen in de omgeving . De Raad van State heeft toen op
basis van een rapportage van Lichtveld Buis & Partner BV rapp.nr.
R58267AO.TK , d.d. 26 november 1996 , in opdracht van de gemeente
Woudenberg en in een reactie daarop van Peutz & Associes BV , rapp.nr. F 3615
2 d.d. 18 december 1996 geoordeeld dat de geluidniveaus binnen de toen
geldende wettelijke geluidseisen bleven .
Ook in het geluidsrapport behorend bij de nu voorliggende bestemmingsplan
wijziging, waarbij de representatieve bedrijfssituatie met bijbehorende
verkeersgegevens uitgangspunt zijn , is de conclusie dat wordt voldaan een de
eisen die de Wet geluidhinder stelt voor bedrijven als het onze .



In de reactie van wordt gezegd : ' Dus 1000m2 natuur weg voor niets .
Deze stellingname is helaas niet gestoeld op de werkelijkheid en daarom onjuist!

Door het opschuiven van de rode contour wordt op ons terrein een strook gras
met agrarische bestemming opgeofferd van 8,50 x 52,00 = 450 m2 .
Het vrijkomende terrein , waar nu de het te slopen bedrijfsgebouw van 100 m2
staat , met daar omheen bestrating, gaat terug naar de natuur . Dat is een
oppervlakte van 20,85 x 18 = 375 m2 . Overigens was het bedrijfsgebouw met
omliggende bestrating een bestaande situatie toen wij het perceel aankochten in
1996 . | klopt jaartal ?

Te slopen bedrijfsgebouw van 100 m2 op Griftdijk 28 , met omliggende
bestratingen .
Op ons terrein leveren wij dus in aan 'natuur ' : 450 - 375 = 75 m2 .

Naast het op eigen terrein te slopen bedrijfsgebouw van 100 m2 zijn door ons in
Renswoude , in overleg met de gemeenten Woudenberg en Renswoude en
goedgekeurd door de provincie Utrecht , 500 m2 agrarische sloopmeters gekocht .
Op de locatie aan de Bekerweg 2-4 in Renswoude is uiteindelijk 700 m2
agrarische bedrijfsgebouwen terug gegeven aan de natuur . Dit verrekend met
onze locatie is er 700 - 75 = 625 m2 nieuwe natuur /agrarische grond
bijgekomen , die bovendien landschappelijk is / wordt heringericht . Per saldo levert
dit hele proces derhalve veel méér natuur op !



Bekerweg 2-4 Renswoude , vòòr de sloop .

Bekerweg 2-4 Renswoude , na de sloop van 700 m2 agrarische gebouwen .
Tenslotte .
In de omgeving van ons bedrijf zijn er maar enkele omwonenden die , helaas
zonder deugdelijke onderbouwing , proberen iedere ontwikkeling op ons terrein te
blokkeren . Dat vinden wij natuurlijk heel erg jammer . Gelukkig is het overgrote
deel van de aanwonenden positief over ons voornemen . Dit blijkt ook wel uit het
verslag van de inloopbijeenkomst op 17 december 2019 .



Wij verzoeken u dit memo te willen betrekken bij uw besluitvorming in de
raadscommissie van 12 januari 2021 en de raadsvergadering van
Woudenberg, 8 januari 2021 .
Twee jonge ondernemers :


