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Besluiten registratie:

Openbaar Internet Nee Gem¿f: nte 
Woudenberg naar RMD Ja OR Nee 

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 
via coMMIssIE Ja 

Anders:

Onderwerp 2 Verzoek om een verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de 
legalisatie van de vijver aan de Rumelaarseweg 15 

Advies Gemeenteraad voorstellen een verklaring van geen bedenkingen te 
verlenen. En het college van Burgemeester en Wethouders te 
mandateren voor het definitief verlenen van de verklaring van geen 
bedenkingen als er geen zienswijzen zijn ingediend..
In te stemmen met de anteríieure overeenkomst en rnet het opleggen 
van geheimhouding conform artikel 55 van de Gemeentewet op grond 
van artikel 2 onder b van de Wet open overheid op de bijlage 
`Anterieure overeenkomst Rumelaarseweg 15 dof (ondertekend)'
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Datum vergadering 15 november 2022 Agendapunt: 01 

Besluit:

Oenbare besluitenli'st B&W-ver aderín 15 november 2022:
Akkoord, behoudens enkele tekstuele wijzigingen in het raadsvoorstel.
Wethouder Molenaar wordt gemandateerd voor de wijzigingen.
Graag enkele zinnen wijden aan vermelding van de handhavingszaak zoals in het 
college advies wel gedaan..

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:
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Inleiding 
Namens de bewoners van de Rumelaarseweg 15 hebben wij een aanvraag ontvangen voor het 
verlenen van een omgevingsvergunning ten behoeve van de legalisatie van een vijver aan de 
Rumelaarseweg 15. De gevraagde ontwikkeling is in strijd met het bestemmingsplan 
`Buitengebied Woudenberg 2010' en de herziening hiervan uit 2013.

Wij stellen voor de gemeenteraad op basis van de bijgevoegde stukken voor te stellen een 
verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het handelen in strijd met de regels van de 
ruimtelijke ordening. En om het college van Burgemeester en Wethouders te mandateren voor 
het definitief verlenen van de verklaring van geen bedenkingen als er geen zienswijzen zijn 
ingediend.

Centrale vraag 
Zie raadsvoorstel.

Beoogd resultaat 
Zie raadsvoorstel.

Kader 
Zie raadsvoorstel.

Argumenten 
Zie raadsvoorstel 

Duurzaamheid en Inclusie 
Zie raadsvoorstel.

Maatschappelijke participatie 
Initiatiefnemer heeft op basis van de participatiewijzer van de gemeente Woudenberg een 
participatietraject doorlopen. Gezien de beperkte omvang en consequenties voor de 
omgeving is er gekozen voor `beperkte participatie'. De initiatiefnemer heeft de betrokkene 
inzichtelijk gemaakt en vervolgens zijn de betrokkenen geïnformeerd middels een brief. De 
resultaten hiervan zijn verwerkt in het bijgevoegde participatieverslag. Tot op heden zijn er 
geen reacties binnengekomen, indien er alsnog reacties binnenkomen voordat de stukken 
aan de raad worden aangeboden zal het participatieverslag worden aangevuld.

Coronavirus 
Zie raadsvoorstel.

Beoogd resultaat 
Zie raadsvoorstel.

Financiële consequenties 
Voor de aanvraag omgevingsvergunning is de legesverordening van toepassing. Verder is de 
bijgevoegde anterieure overeenkomst opgesteld ter zekerstelling dat alle kosten en risico's van 
deze ontwikkeling voor rekening van de initiatiefnemer zijn (en niet van de gemeente).
Ter controle is de anterieure overeenkomst gedeeld met de beleidsadviseur privaatrecht en in 
het kader van de Wet bibob met de beleidsadviseur integrale veiligheid. Na instemming is de 
anterieure overeenkomst gedeeld met de initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft ingestemd 
met de anterieure overeenkomst en reeds ondertekend.

Geadviseerd wordt om in te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst en om in 
te stemmen met het opleggen van geheimhouding conform artikel 55 van de Gemeentewet op 
grond van artikel lid 2 onder b van de Wet open overheid.
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Aanpak/uüvoe¿ng 
Zie raadsvoorstel.

Conclusie 
Zie raadsvoorstel.

Communicatie 
Zie raadsvoorstel.

Bijlage(n)
Zie raadsvoorstel.
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