
Beantwoording Vragenuur
Raadsvergadering van: 23 - 03 - 2023

Nr. | Vraag Vraagsteller &
Fractie

Antwoord Portefeuillehouder | Ambtenaar

Verkeersveiligheid fietspad Stationsweg 
West > Stationsweg Oost:
1. In de vorige Collegeperiode heeft CDA 

Woudenberg de onveilige verkeerssituatie 
voor fietsers aangekaart op de kruising 
Stationsweg West - Zegheweg - Stationsweg 
Oost. Wij vernamen klachten en ergernissen 
van omwonenden die regelmatig signaleren 
dat auto's het fietspad parallel aan de N224 
tegen het verkeer in clandestien gebruiken, 
om via de Stationsweg West de N224 
richting Scherpenzeel op te komen. Er staat 
inmiddels een paaltje op de scheiding van de
stoep en het fietspad, maar omwonenden 
melden dat automobilisten nog steeds 
meerdere keren per dag voor 
levensgevaarlijke situaties zorgen door 
tegen het fietsverkeer in door te steken naar
de N224. Kan de wethouder in overleg 
treden met de provincie om alsnog een 
paaltje midden op het fietspad te plaatsen, 
idealiter met verlichting - zoals dat ook is 
geplaatst op het fietspad dat de Zegheweg 
verbindt met de Gouden Regen?

J. Bessembinders,
CDA

De provincie is bekend met het probleem en
heeft ons hier kort geleden zelf over 
benaderd, met de vraag om advies te geven
wat hier het beste gedaan kan worden.

Het advies van de gemeente aan de 
provincie is om een flexibele (klap)paal in 
het fietspad te plaatsen om auto’s te weren.
Het is nog niet bekend welke maatregel de 
provincie besluit te nemen. Als gemeente 
houden we de vinger aan de pols met het 
verzoek om een maatregel te treffen.

Uiteindelijk is het besluit en de uitvoering 
aan de provincie als wegbeheerder en niet 
aan ons als gemeente. Desalniettemin 
blijven wij wel aandringen om een 
maatregel te treffen om ongewenst 
autoverkeer tegen te gaan hier.

Wethouder De Kruif | N. van der Tak

Groen Groeit Mee:
Afgelopen maand werden gemeenteraadsleden 
tijdens een informatieavond van de Regio 
Amersfoort bijgepraat over het programma 
Groen Groeit Mee.
Het valt op dat de eerste contouren van Groen 
Groeit Mee voor onze gemeente leiden tot een 
zeer grote groene zone rondom het dorp. Onze 
fractie heeft over Groen Groeit Mee een column 
geschreven in de Let Op

J. Bessembinders,
CDA

1 Groen Groeit Mee is een programma van 
de provincie dat een uitwerking geeft van 
de POVI. De gemeente Woudenberg heeft 
het pact dat daar onderdeel van is 
ondertekend. Het programma heeft als 
doelstelling dat bij een uitbreiding van 
woongebieden gezorgd moet worden voor 
uitbreiding van groen. De concretisering 
daarvan wordt aan de hand van 
onderzoeken en voorbeeldprojecten de 

Wethouder Molenaar | K. Kuperus
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(https://www.letopwoudenberg.nl/reader/
21440#p=4):
1. In welk stadium verkeert Groen Groeit Mee?
2. Wat betekenen de voorstellen van Groen 
Groeit Mee voor de ontwikkeling van 
Woudenbergse Woningen en bedrijfsterreinen?
3. Wat is de reactie van het College op de 
voorgenomen plannen van Groen Groeit Mee en 
op welke wijze is onze gemeente betrokken bij 
het overleg?

komende jaren nader uitgewerkt. Het gaat 
daarbij dan om het onderzoek van 
financiering, betrokkenheid en rol voor de 
nieuwe inwoners van een wijk, maar ook om
basisnormen en uitgangspunten, die bij een 
uitleglocaties kunnen gelden.

2 De gedachte van Groen Groeit Mee 
kunnen we onderschrijven, maar de mate 
en omvang van het groen dat erbij zou 
moeten komen, staat voor ons nog wel ter 
discussie. Immers de vraag is of de norm 
gelijk kan en moet zijn bij een dorp waar op 
korte afstand al zoveel (recreatie)groen ligt 
en dus alleen ten koste kan gaan van 
landbouwgrond (als dubbelgebruik niet 
mogelijk is), als bij een verstedelijkt gebied, 
waar groen nu al op grote afstand ligt. Bij 
de laatste situatie is de meerwaarde voor 
de nieuwe wijk en de bestaande wijken 
immers veel groter dan in Woudenberg. Een
hoge basisnorm voor groen per woning in 
een plangebied zou in de schaarse ruimte 
die beschikbaar is vanzelf leiden tot een 
kleiner aantal woningen.

3 Wij hebben de intenties en daarmee het 
opstarten van het onderzoek onderschreven
en volgen het proces. Bij de ondertekening 
van het pact was Woudenberg een van de 
indieners van het amendement waarmee 
Groen Groeit Mee gekoppeld is aan de 
transitie van het landelijk gebied. Via de 
regio Amersfoort zijn wij betrokken bij het 
proces.

YMCA
In de commissievergadering van 7 maart jl. 
hebben wij mogen vernemen dat de procedure 
rond het bestemmingsplan dat een verhuizing 
van het YMCA mogelijk moet maken tijdelijk is 

P. van Schaik, 
GBW

1 De indieners van het bestemmingsplan 
hebben ons verzocht om de behandeling 
tijdelijk te staken. Zij kunnen nog niet 
aangeven voor hoelang.

Wethouder Molenaar | K. Kuperus
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stilgelegd. Dit naar aanleiding van een 
zienswijze van de Vereniging Bewonersbelangen 
Maarn Maarsbergen en de Vereniging Maarn 
Maarsbergen Natuurlijk. Door de wethouder 
werd aangegeven dat nog niet helder is wanneer
nader onderzoek afgerond kan worden. Eerste 
vraag hierover:
1. Is inmiddels meer zicht op een tijdsplanning 

met betrekking tot het nader onderzoek?
Daarnaast hebben wij als GBW vraagtekens over
het verloop van de procedure van het 
bestemmingsplan voor de verhuizing van de 
YMCA. Als GBW zijnde hopen wij dat wij kunnen 
sturen op de basis van de juistheid van de 
informatie die ons toekomt. Blijkbaar kan het dus
voorkomen dat er vraagtekens worden gesteld 
bij de juistheid van deze informatie, ditmaal in 
de vorm van een natuuronderzoek. De vragen 
die wij hierbij hebben zijn de volgende:
2. Kan meer inzicht worden gegeven in het 

proces van het moment dat de zienswijze 
werd ingediend tot het tijdelijk stilleggen van
de procedure? En welke partij heeft 
uiteindelijk doen besluiten om de procedure 
rondom het bestemmingsplan tijdelijk stil te 
leggen?

3. Welke rol heeft de gemeente als het gaat om
het controleren van de juistheid van 
dergelijke stukken die naar de raad 
toekomen?

2 Op het moment dat zienswijzen bij ons 
worden ingediend en daar ambtelijk 
aanleiding is om navraag te doen bij de 
initiatiefnemer van een plan of anderen 
vindt overleg plaats. In dit geval liep de 
periode van ter inzagelegging tot en met 17
januari en zijn de zienswijzen daarna met de
initiatiefnemer gedeeld.  In dit traject heeft 
de initiatiefnemer van het plan besloten 
nader onderzoek te doen en heeft ons eind 
februari verzocht om de behandeling stil te 
leggen. Dit is overigens gebeurd voordat wij
als college inhoudelijk kennisgenomen 
hebben van de zienswijzen.

3 Als college bepalen wij, op basis van 
ambtelijk advies (met daarin verwerkt de 
adviezen van adviesorganen) of een 
bestemmingsplan geschikt is om ter inzage 
te gaan. In dat proces worden de stukken 
gecontroleerd en geverifieerd, bijvoorbeeld 
op volledigheid, maar voor al deze stukken 
waar externe expertise voor nodig is wordt 
door de gemeente geen second opinion 
uitgevoerd.
Uiteindelijk stelt de gemeenteraad een 
bestemmingsplan vast en geeft daarmee 
aan dat het plan voldoet aan wet- en 
regelgeving. Voordat uw raad gevraagd 
wordt om daarover een besluit te nemen, 
heeft het plan ter inzage gelegen en zijn 
eventuele zienswijzen ingebracht. Deze 
zienswijzen worden door de ambtelijke 
organisatie en ons college voor u als raad 
gelezen en voorzien van een reactie. Zodat 
u als raad een compleet advies heeft op het
totale plan en de onderliggende stukken.
Dat uit het nu eind januari/begin februari 
gestarte aanvullende onderzoek blijkt dat 
de aanwezigheid van de das niet kan 
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worden uitgesloten, wil overigens niet 
zeggen dat het natuuronderzoek onjuist is. 
De aanwezigheid van dassen in de 
omgeving was bekend en heeft in een 
eerder stadium geleid tot het besluit om de 
locatie NCC te benutten voor de YMCA en 
niet de in het ontwikkelbeeld beoogde 
gebied rond P4.

Ons bereiken berichten van een Woudenbergse 
ondernemer op het bedrijventerrein Parallelweg 
dat de verkeersituatie op het industrieterrein erg
onveilig en onoverzichtelijk wordt bevonden 
bij/door de nieuwbouw en de huidige 
infrastructuur. Bijvoorbeeld voetgangers 
(werknemers van de bedrijven op het 
industrieterrein) die op de weg lopen naar de 
Hoogvliet bij afwezigheid van een wandelpad en 
fietsers die bij afwezigheid van een fietspad zich 
bewegen tussen hard rijdend verkeer. De 
ondernemer is benieuwd naar zowel de planning 
aangaande de ontsluiting van Hoevelaar (fase 2)
die langs het bedrijfspand gaat, als de 
bijbehorende verkeerswerkzaamheden. Kan het 
college hier inzicht in geven?

Een voorbeeld:
In de nacht van vrijdag 10 maart op zaterdag 11 
maart is rond 23.28 uur witte bestelbus het 
parkeerterrein van dezelfde ondernemer 
opgereden en heeft hier met zijn bestelbus 
schade aan één van de auto’s van de 
ondernemer toegebracht. Op de camerabeelden 
van de ondernemer zelf is het voorval duidelijk 
te zien, maar er is helaas geen kenteken af te 
lezen. Daarom richtte de ondernemer zich tot de
vermeend beheerder van de openbare camera’s 
op het industrieterrein: Securitas (duidelijk 
aangegeven met bebording bij de betreffende 
camera’s op het bedrijventerrein). Securitas laat 
echter weten dat het systeem mogelijk in het 

J. Wams, PVDA-
GL

Ontsluiting Hoevelaar
De voorlopige planning hiervoor is het 
voorjaar van 2024. De Parallelweg kent, na 
de oplevering van Hoogvliet, een voet-/
fietspad vanaf de Stationsweg Oost/N224 
tot aan het parkeerterrein van Hoogvliet. Na
de realisatie van de nieuwbouw van Wel-
koop (tussen Hoogvliet en de nieuwbouw 
van Hofland), wordt het voet-/fietspad 
doorgetrokken tot aan de ontsluitingsweg 
naar Hoevelaar.

Het nu al aanwezige tracé voor de 
ontsluitingsweg naar Hoevelaar (tussen 
Autoschade Schreuder en Hofland), wordt 
vanaf de zomer van 2023 gebruikt voor het 
bouwverkeer van Hoevelaar fase 2, 
komende vanaf de Spoorlaan. Pas als 
Hoevelaar fase 3 is afgerond, wordt dit de 
ontsluitingsweg voor bewoners van Hoeve-
laar en wordt de weg definitief afgerond 
met een aanliggend voet-/fietspad dat 
aansluit op het voet-/fietspad langs de 
Parallelweg richting Hoogvliet. Langs de 
Parallelweg is in noordelijke richting geen 
voet-/fietspad voorzien.

Cameratoezicht
De camera’s aan de Parallelweg en De Nort 
zijn in eigendom van Stichting Beveiliging 
Bedrijventerrein RSW. Deze stichting is van 

Wethouder De Kruif | N. van der Tak



Nr. | Vraag Vraagsteller &
Fractie

Antwoord Portefeuillehouder | Ambtenaar

verleden door hen in beheer is geweest, maar dit
niet langer het geval is. Geen enkele van de 
nabijgelegen pandeigenaren kan achterhalen of 
en door wie de camera’s momenteel beheerd 
worden. Is bij de gemeente bekend wie de 
openbare camera’s op het bedrijventerrein in 
beheer heeft? In hoeverre is de gemeente 
betrokken/verantwoordelijk voor de 
werkzaamheid van de openbare camera’s op het
bedrijventerrein?

en door de bedrijven opgericht, gevestigd 
op het bedrijventerrein zelf. Voor zover wij 
weten, heeft de stichting het beheer en 
onderhoud via een contract belegd bij 
Securitas.


