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Onderwerp : Verzoek om een verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van 
ontwikkeling van Klein maar Fijn Wonen

Advies : Gemeenteraad voorstellen een verklaring van geen bedenkingen te verlenen. 
En het college te mandateren voor de afhandeling van de zienswijzen op de 
ontwerp projectuitvoeringsbesluit en de ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen.
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Inleiding
Van Omnia Wonen hebben wij een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen ten behoeve
van het ontwikkelen van een 30 tijdelijke sociale huurwoningen op de locatie tussen de 
Vermeerlaan en Europaweg. De gronden zijn op dit moment in gebruik als hondenuitlaatplaats.
De ontwikkeling is bekend onder de noemer ‘Klein maar Fijn Wonen’. De gevraagde 
ontwikkeling is in strijd met het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom Woudenberg’ en de 
correctieve herziening hiervan. De aanvraag betreft een tijdelijke aanvraag voor een periode 
van maximaal 15 jaar. 

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 
de afhandeling van de zienswijzen op de ontwerp projectuitvoeringsbesluit en de ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen.

Centrale vraag
Zie raadsvoorstel. 

Beoogd resultaat (wat)
Zie raadsvoorstel.

Kader
Zie raadsvoorstel.

Argumenten
Zie raadsvoorstel. 

Duurzaamheid en Inclusie
Zie raadsvoorstel.

Maatschappelijke participatie
Zie raadsvoorstel.

Coronavirus
Zie raadsvoorstel.

Beoogd resultaat (hoe)
Zie raadsvoorstel.

Financiële consequenties                       
Zie raadsvoorstel.

Aanpak/uitvoering
Zie raadsvoorstel.

Conclusie
Zie raadsvoorstel.

Communicatie
Zie raadsvoorstel.

Bijlage(n)
Zie raadsvoorstel.
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