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Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord

Ingekomen stuk 01
Aandacht bij de Voorjaarsnota voor 
participatie van kinderen in armoede

Sierd Smit
PvdA

1. Op welke wijze reageert het College inmiddels 
op de suggesties van de organisatie die dit 
schrijven hebben verzonden?

1. In Woudenberg zijn veel sportvoorzieningen. 
Vergoeding van kosten voor minima is 
mogelijk via het minimabeleid van de 
gemeente of Jeugdfonds de Boom. De 
buurtsportcoach legt de verbinding tussen 
sport en onderwijs, en draagt ook zorg voor 
het opleiden van vrijwilligers tot trainers van 
verenigingen. In de komende periode gaan 
we in gesprek met de doelgroep zelf, om van 
hen te horen waar zij armoede ervaren en 
welke oplossingen zij zien.

Ingekomen stuk 03
Deelname aan de dag van de 
democratie

Sierd Smit
PvdA

1. In welke mate wordt ingegaan op de suggesties 
die gedaan worden, o.a. door ProDemos?

1. Er lag al een aanbod van ProDemos om de 
gemeente te helpen om aandacht te 
besteden aan de invoering van het 
algemeen kiesrecht (volgend jaar 100 jaar 
geleden). Ook hier wordt gelinkt naar de 
gemeenteraadsverkiezingen. Intern is 
afgesproken om van dat aanbod gebruik te 
maken en de datum van 9 september 
(tevens Monumentendag) te laten passeren. 
Een plannetje daarvoor is al in het presidium 
aan de orde geweest.

Ingekomen stuk 04
Motie (gemeente Renswoude) M4 
Openbaar vervoer Synthus

Sierd Smit
PvdA

1. In welke mate heeft het College vanuit de 
bevolking positieve en negatieve reacties 
ontvangen op de dienstverlening van Synthus?

2. In welke mate is het College tevreden over 
deze dienstverlening, en hoe uit zij dit

1. Wij ontvangen geen signalen over de 
dienstverlening. Positieve en negatieve 
reacties van klanten gaan rechtstreeks naar 
Syntus en/of de provincie Utrecht.

2. De dienstverlening verloopt naar 
tevredenheid. Zie ook bovenstaand 
antwoord.
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Ingekomen stuk 06
VTH-beleidsplan milieu

Sierd Smit
PvdA

1. In welke mate wordt of ligt er een relatie met 
de lokale expeditie duurzaamheid?

1. In Expeditie Duurzaamheid wordt ook 
aandacht besteed aan het verduurzamen 
van bedrijven. Hier wordt ook de mogelijk-
heid van handhaven op energieverbruik 
benoemd. Met dit VTH beleidsplan milieu 
heeft de gemeente Woudenberg de beleids-
cyclus ingevuld. De basis voor VTH-beleid 
wordt gelegd met behulp van een reken-
model, de risicomodule milieu. In deze 
module zijn de risico’s doorgerekend en 
vertaald in prioriteiten. Risico wordt 
berekend door naleving x effecten. Een van 
de effecten die zijn opgenomen voor het 
berekenen van het risico is duurzaamheid. 
Hier worden verschillende onderdelen 
gewogen, waaronder het energieverbruik 
(gas en elektriciteit). Hiermee is er een 
relatie tussen het VTH-beleid en Expeditie 
Duurzaamheid en wordt invulling gegeven 
aan de ambities die in Expeditie 
Duurzaamheid zijn opgenomen. 

Ingekomen stuk 07
Motie gemeenteraad Woudenberg – 
aankoop pand Meubin bij aansluiting 
Maarn A12

Sierd Smit
PvdA

1. Ervan uitgaande dat de brief inmiddels is 
verstuurd en aan de orde is geweest in het 
genoemde overleg van 18 mei jl. is 
waarschijnlijk een eerste reactie te geven. 
Welke is dat?

1. De brief is onder de aandacht gebracht. In 
dat overleg heeft de provincie aangegeven 
niet voornemens te zijn om het pad aan te 
kopen en heeft zij toegezegd dit schriftelijk 
te bevestigen. Deze reactie hebben wij nog 
niet ontvangen.

Ingekomen stuk 09
Formulering beschikkingen en 
plan van aanpak

Sierd Smit
PvdA

1. Naar aanleiding van de eerste twee vragen en 
de antwoorden daarop de vragen:

a. in hoeverre is er een aanvraag als er 
geen instemming is met de in het 
gesprek geformuleerde beschikking, en 
wordt dit geregistreerd?

a. Indien er tijdens de onderzoeksfase geen 
overeenstemming gevonden kan worden 
over de benodigde ondersteuning, is er voor 
de cliënt de mogelijkheid alsnog een 
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b. in hoeverre stoppen de inspanningen als 
niet in eerste of tweede instantie 
gekomen kan worden tot een 
maatwerkvoorziening?

aanvraag in te dienen. Indien deze wordt 
afgewezen is er voor de cliënt de 
mogelijkheid om in bezwaar te gaan. 
Bezwaar en beroep wordt geregistreerd.

b. In principe is het altijd de bedoeling in 
gezamenlijkheid met de cliënt tot dezelfde 
visie te komen over wat nodig is. Als dat niet 
lukt, wordt de cliënt geïnformeerd over de 
mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen 
het genomen besluit.

Ingekomen stuk 10
Verkeersveiligheid Moorsterweg

Marco vd Hoef 
GBW

1. In het CA staat dat de kosten voor de 
aanpassing € 12.000,- bedragen. Zijn dit de 
kosten voor de gemeente Woudenberg of zijn 
dit de totale kosten voor de aanpassing en zo 
ja hoe worden deze dan over beide gemeenten 
verdeeld.

1. De aanpassingskosten in het college-advies 
ad € 12.000,-- betreffen de kosten van de 
verkeersmaatregelen op het Woudenbergse 
deel van de Moorsterweg.

Ingekomen stuk 10
Verkeersveiligheid Moorsterweg

Michel Hardeman
CDA

1. Er worden een groot aantal verbeteringen 
benoemd die de veiligheid op de Moorsterweg 
kunnen verbeteren. Dank voor de uitvoering 
van de motie, als CDA fractie zijn we hier erg 
blij mee. In het begin van het onderzoek lezen 
wij op pagina 9 dat de verlichting bij het 
bosrijke gebied van de Moorsterweg ontbreekt. 
Kunt u aangeven waarom dit niet als 
verbetering/aanbeveling is aangegeven? 
Neemt u deze gedachte nog wel mee in de 
verdere uitwerking van het onderzoek?

2. Als verbetering wordt onder andere 
aangegeven dat extra drempels in het 
Zuidelijke deel van de weg een optie is. Dat de 
bestaande drempels effectief zijn heeft u van 
omwonende vernomen. Klopt het dat er in 
totaal aan twee drempels gedacht wordt?

1. Bij erftoegangswegen in buitengebieden met 
een lage verkeersintensiteit zoals in het 
geval van de Moorsterweg is het gebruikelijk 
alleen verlichting aan te leggen op de 
gevaarpunten van deze wegen (lichthinder). 
Dat is hier het geval op de kruispunten
- Moorsterweg/Goorsteeg,
- Moorsterweg/Dashorsterweg,
- Moorsterweg/Kolfschoterdijk en
- Moorsterweg/Klein Moorst.

2. Afbeelding 17 van het adviesrapport laat 
zien welke verkeersmaatregelen worden 
aanbevolen. Hierbij worden twee nieuwe 
verkeersdrempels op het Leusdense deel 
aangebracht en blijven de twee bestaande 
drempels in het zuidelijke deel 
(Woudenberg) gehandhaafd. In de nieuwe 
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situatie zijn er dan totaal vier verkeers-
drempels op de gehele Moorsterweg.

Ingekomen stuk 15
Koopstromenonderzoek 2016

Sierd Smit
PvdA

1. In welke mate bent u tevreden met de cijfers 
als u de lokale ontwikkelingen afzet tegen wat 
elders voor vergelijkbare winkelcentra geldt?

2. Is, voor zover u uit overleg weet, de 
tevredenheid bij de lokale detailhandel 
overeenkomstig uw bevindingen?

1. De resultaten voor Woudenberg t.o.v. de 
benchmarkgemeenten (gemeenten 10.000-
20.000 inwoners) uit het onderzoek zijn 
positiever. De koopkrachtbinding is 
behoorlijk beter dan bij benchmark-
gemeenten. Het afvloeiingspercentage naar 
andere gemeenten voor dagelijkse artikelen 
ligt het voor Woudenberg een stuk lager dan 
voor de benchmarkgemeenten. De 
afvloeiing naar andere gemeenten voor niet-
dagelijkse artikelen is in offline gedaald en 
naar online gestegen. Ook hier ligt het % bij 
de benchmarkgemeenten een stuk hoger. 
De winkelleegstand is in aantal verkoop-
punten wat gestegen, maar het aandeel 
leegstaande 'winkel m2' is gedaald. Het 
totaaloordeel van consumenten op diverse 
zaken als winkelaanbod, parkeermogelijk-
heden en veiligheid komt overeen met de 
benchmarkgemeenten.

2. DES en werkgroep DNWS zien deze 
gegevens als bruikbaar materiaal om de 
lokale situatie af te zetten tegen de markt 
en te gebruiken als input voor verbeter-
initiatieven t.b.v. een vitaal, toekomst-
gerichte dorpskern. Het bestuur van DES is 
geïnformeerd over de resultaten. Een 
vervolgstap is dat de resultaten middels een 
presentatie van de beleidsadviseur 
economie in de DES ledenvergadering van 
september worden gedeeld. In de werkgroep 
DNWS (De Nieuwe Winkelstraat), waarin 
vertegenwoordigers vanuit DES, Horeca, 
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3. Welke mogelijkheden ziet u om het aantal 
leegstaande winkelpanden te verminderen?

Vastgoed, RBT en recreatie/ toerisme zitting 
hebben worden in oktober de KSO 
onderzoeksgegevens gepresenteerd.

3. In contact en geïnformeerd blijven met en 
door belanghebbenden (o.a. makelaars, 
ondernemers, huurders/verhuurders, DES). 
Mede m.b.v. de KSO resultaten en werkgroep 
DNWS in beweging blijven voor een vitaal, 
toekomstgerichte dorpskern.

Ingekomen stuk 17
Diverse stukken waaronder 
GGDrU jaarstukken 2016

Sierd Smit
PvdA

1. In welke mate ziet u mogelijkheden om de 
doelstelling van de GGD om de vaccinatiegraad 
te verhogen?

1. Zoals ook aangegeven in het advies van de 
GGDrU vraagt het verhogen van de 
vaccinatiegraad bij groepen met een lage 
acceptatiegraad om meer onderzoek en 
inzicht in welke interventies effectief kunnen 
zijn. Daarnaast is het advies gericht op het 
versterken van de huidige acceptatiegraad 
om te voorkomen dat de landelijke trend van 
een verlaging van de vaccinatiegraad zich 
verder doorzet. Dit is meer gericht op de 
zogenaamde kritische prikkers of ouders die 
vanwege praktische problemen hun kinderen 
niet vaccineren. In het advies worden acties 
genoemd die op korte termijn kunnen 
worden gerealiseerd. We verwachten dat 
deze acties bijdragen aan in ieder geval het 
in stand houden van de huidige 
vaccinatiegraad.

Ingekomen stuk 21
Gebruik Time-out

Marco vd Hoef
GBW

1. Zijn er al gesprekken met eventuele 
kandidaten die het gebruik van de locatie Time-
Out willen overnemen?

1. Tijdens het regelen van de nieuwe opzet van 
de werkzaamheden van Jeugd-Punt en hun 
vertrek uit de jongerenaccommodatie Time-
Out heeft de eigenaar van het 
kinderdagverblijf Eigenwijs zich gemeld bij 
de gemeente. Zij hadden tijdelijk onderdak 
en waren op zoek naar een permanente 
locatie na de zomervakantie. Met hen is over 
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2. Aan wie en hoe wordt er gecommuniceerd dat 
de locatie Time-Out vrijkomt en welke 
voorwaarden hieraan verbonden zijn? 

3. Bij wie kunnen eventuele belangstellenden zich 
melden voor het gebruik van de locatie Time-
Out?

de mogelijkheid van de vrijkomende locatie 
Time-Out gesproken. Zij wilden deze locatie 
uiteindelijk graag van de gemeente huren. 
Eigenwijs maakt nu fulltime gebruik van de 
locatie en heeft deze ook voor eigen 
rekening intern aangepast.

2. Niet meer aan de orde

3. Niet meer aan de orde

Ingekomen stuk 22
Bomenverordening

Sierd Smit
PvdA

1. Het komt voor dat er in mindere mate en 
verplichting is tot herplant; in hoeverre is deze 
constatering juist?

2. In welke mate hebben reacties uit de inspraak 
geleid, of is er het vermoeden daartoe, tot een 
aanpassing van de verordening?

De concept-Bomenverordening is agendeerd in 
de raadscommissie van 5 september as. 

Agendapunt 11
Projectbesluit Slappedel 8A
geagendeerd op verzoek van 
GBW

Op dit moment is de centrale vraag waarom op 
ruimtelijke gronden door het College wordt 
gekozen voor het toestaan van intensieve 
veehouderij op deze plaats, daar waar het 
bestemmingsplan het niet toestaat.

1. Welke afweging heeft het college gemaakt om 
in principe te willen instemmen met een 
afwijking van het Bestemmingsplan.

1. Het project past binnen het beleid van de 
gemeente Woudenberg dat streeft naar een 
gezonde agrarische sector. De reden voor de 
gewenste verbreding is gelegen in de 
complexiteit rond de regelgeving voor het 
melkvee. Tevens staat de melkveetak 
economisch onder druk en kan het op 
biologische wijze houden van varkens 
worden gezien als toekomst gericht omdat 
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2. Staat het College op het standpunt dat deze 
ontwikkeling door moet gaan of legt zij het als 
open vraag voor aan de Raad? 

3. De provincie heeft op ambtelijk niveau een 
afwijzend advies gegeven, op basis van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Met 
het adviesbureau van Westreenen denkt het 
College dat de PRV hier niet van toepassing is 
en gekeken moet worden naar de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) die in strijd zou 
zijn met de PRV en wel ruimte zou bieden voor 
intensieve veehouderij in dit gebied.  Hoe 

de markt steeds meer vraagt naar duurzaam 
vlees. In de toelichting op het 
bestemmingsplan Buitengebied wordt in 
paragraaf 6.3.6. ‘Omschakeling’ aandacht 
besteed aan een gezonde economische 
ontwikkeling van de landbouw. Onderkend 
wordt dat de landbouw hiervoor behoefte 
heeft aan groei. Groei kan dan ook bestaan 
uit een verbreding door de omschakeling 
van grondgebonden naar niet 
grondgebonden. In het bestemmingsplan en 
in het Reconstructieplan Gelderse Vallei (dat 
ook als beleidsdocument ten grondslag ligt 
aan het bestemmingsplan) wordt 
aangegeven dat omschakeling in 
verwervingsgebied is toegestaan mits de 
omschakeling zich verdraagt met de 
omgevingskwaliteiten en dit gebeurt na een 
wijziging van het bestemmingsplan.

2. Het is aan de raad om een verklaring van 
geen bedenkingen af te geven. Als deze 
verklaring niet wordt afgegeven kan het 
college geen medewerking verlenen aan de 
voorgenomen ontwikkeling. De vraag is dus 
open gesteld.

3. De provincie heeft ambtelijk aangegeven dat 
zij deze ontwikkeling niet passend vindt 
binnen de PRV. Wij hebben daar evenwel een 
ander oordeel over. In de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) beschrijft de 
provincie haar ruimtelijk beleid voor de 
periode tot 2028. Voorts geven zij hierin aan 
welke doelstellingen zij van provinciaal 
belang achten, welk beleid bij deze 
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denkt het College dat de reactie zal zijn van de 
provincie als er toch een projectbesluit wordt 
genomen?

doelstellingen hoort én hoe zij uitvoering 
geven aan dit beleid. Deels wordt  het beleid 
uitgevoerd via de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV) die tegelijk met de PRS is 
opgesteld. In de PRV wordt in artikel 2.1. lid 
3 aangegeven dat omschakeling van een 
grondgebonden agrarisch bedrijf naar een 
niet-grondgebonden veehouderij niet is 
toegestaan. Nagenoeg alle artikelen worden 
in de PRV toegelicht. Een toelichting op dit 
artikel ontbreekt echter. Omdat de PRV zoals 
eerder aangegeven de juridisch vertaling / 
verankering is van het beleid uit de PRS 
moet dus worden bezien welk beleid aan dit 
artikel ten grondslag ligt. Dit is beschreven 
in paragraaf 7.3.1. (landbouwgebied). Een 
aantal passages uit deze paragraaf: “In 
landbouwgebied is landbouw de 
hoofdgebruiker”. “Omschakeling van 
melkveehouderij of gemengde bedrijven met 
als hoofdtak melkveehouderij naar volledig 
niet-grondgebonden veehouderij staan wij 
niet toe”. De provincie geeft ook 
nadrukkelijk aan dat dit beleid afwijkt van 
het Reconstructieplan maar dat zij het beleid 
voor niet-grondgebonden veehouderijen 
heeft heroverwogen. Van belang is daarbij 
op te merken dat expliciet wordt benoemd 
dat het gaat om omschakeling naar volledig 
niet-grondgebonden. Daar is in dit geval 
echter in het geheel geen sprake van. Er is 
sprake van omschakeling naar een gemengd 
bedrijf of te wel een grondgebonden bedrijf 
met een substantieel kleinere niet 
grondgebonden tak. Daarbij kan deze tak 
niet verder groeien omdat uitsluitend het op 
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4. Kan de provincie het projectbesluit ongeldig 
verklaren of gaat er door de provincie mogelijk 
een beroepsprocedure opgestart worden bij 
een rechtelijke instantie (Rechtbank / RvS) ?

5. Uit de stukken die ter inzage hebben gelegen 
bij het projectbesluit blijkt dat bij dit 
projectbesluit de wettelijke norm voor 
geurbelasting niet wordt overschreden.  Voor 
de omwonenden is dit een constatering waar 
ze niet zo veel mee kunnen. Zij hebben nu 
mogelijk al last van geur en willen 
waarschijnlijk weten hoeveel die geur 
toeneemt. Vraag is of het college wil nagaan 
hoeveel   procent de geurbelasting hoger is 
dan ten opzichte  van:

a. Geen uitbreiding van het bedrijf

b. Uitbreiding van het bedrijf met rundvee 
binnen de huidige bestemming.

6. Uit dezelfde stukken als ad.4  blijkt ook dat de 
normen voor fijnstof niet worden overschreden. 
Kan het college ook aangeven / laten 
berekenen  hoeveel de toename is van fijnstof 
op de woningen en bedrijven van de 
omwonenden ten opzichte van :

a. Geen uitbreiding van het bedrijf

biologische wijze houden van 700 varkens 
wordt toegestaan.  Wij gaan ervan uit dat 
onze zienswijze correct is.

4. De provincie kan tegen het besluit een 
bezwaarprocedure starten bij de rechtbank.

5. De aanvrager heeft bij de aanvraag een 
geurberekening ingediend. Uit deze 
berekeningen blijkt dat de geurnormen 
(lang) niet worden overschreden. Naar 
aanleiding van een door verzoeker 
gehouden informatieavond is voor alle 
aanwezigen aanvullend een individuele 
berekening gehouden. Daaruit blijkt dan in 
de toekomstige situatie de kans op 
geurhinder met gemiddeld 1% stijgt. Dat is 
gering te noemen, waarbij voor woningen in 
Nieuwoord geldt dat de beoordeling van het 
leefklimaat als zeer goed kan worden 
bestempeld. In vier gevallen geldt dat door 
de toename er geen sprake meer is van zeer 
goed maar van goed leefklimaat. 

6. In aanvulling op de geurberekeningen is 
door de aanvrager ook individueel een 
berekening opgesteld met betrekking tot 
fijnstof. Daarin zijn drie scenario’s 
weergegeven: wat nu vergund (300 
melkkoeien en 75 stuks vrouwelijk jongvee) 
is, wat nu aanwezig is (175 melkkoeien en 
125 stuks vrouwelijk jongvee) en de 
gewenste situatie (175 melkkoeien, 125 
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b. Uitbreiding van het bedrijf met rundvee 
binnen de huidige bestemming.

7. In hoeverre worden aan- en omliggende 
bedrijven door voorgenomen uitbreiding 
beperkt in hun huidige bedrijfsvoering en welke 
beperkingen hebben kunnen deze bedrijven 
ondervinden bij eventuele voorgenomen 
uitbreidingen.

8. Door de aanpassing van de bedrijfsvoering zal 
de ammoniakuitstoot met ruim 16% toenemen. 
Wat is het emissieplafond van het bedrijf en 
past dit in deze aanvraag? In hoeverre is deze 
toename voor het college acceptabel en welke 
gevolgen heeft deze toename voor de 
volksgezondheid?

stuks vrouwelijk jongvee en 700 biologische 
vleesvarkens). Uit deze berekeningen blijkt 
dat de toename van fijnstof zeer gering is. 
De hoogst gemeten norm is 19,7 microgram 
per vierkante meter. Dat blijft echter 
ruimschoots om de maximale grenswaarde 
van 50 microgram per vierkante meter per 
jaar.

7. De omliggende bedrijven worden door deze 
uitbreiding niet in hun bedrijfsvoering 
belemmerd. Verdere uitbreiding is niet aan 
de orde omdat dit nu niet mogelijk wordt 
gemaakt.

8. Het bedrijf beschikt over een 
Natuurbeschermingswetvergunning verleend 
voor de uitstoot van 4.925 kg ammoniak. 
Deze vergunning gaat uit van de 
toekomstige situatie, dus met de 700 
vleesvarkens.  Overigens is het nog van 
belang te melden dat dit emissieplafond 
geen vaste grens is. Iedere inrichting heeft 
het recht om de beschikbare 
ontwikkelruimte aan te vragen om zijn 
bedrijfsontwikkeling mogelijk te kunnen 
maken. De natuurbeschermingswet 
vergunning (PAS) beoogd de natuurwaarden 
te beschermen, dit onderdeel is door de 
provincie getoetst. Naar de effecten van 
ammoniakuitstoot op de volksgezondheid 
wordt door de rijksoverheid onderzoek 
gedaan. Vooruitlopend hierop kan op deze 
vraag geen antwoord worden gegeven. 
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de 
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studie zich richt met name op de 
concentratiegebieden van intensieve 
veehouderij omdat daar mogelijk 
gezondheidseffecten worden verwacht. In dit 
geval is er echter geen sprake van een 
concentratie gebied.
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