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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor:

1. De ingediende zienswijzen zoals verwoord in het raadsvoorstel ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren.

2. Het voorgestelde bestemmingsplan Stationsweg Oost 158-160, bestaande uit 
plantoelichting, regels en verbeelding zoals opgenomen in het 
ontwerpbestemmingsplan Stationsweg Oost 158-160, met toevoeging van een 
passage over de boringsvrije zone vast te stellen.

3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, 
vast te stellen.

Inleiding
De firma Van Rijswijk heeft het bijgevoegde bestemmingsplan ingediend ten behoeve van 
een wijziging bestemming van de bedrijfswoning Stationsweg Oost 158 in een 
woonbestemming en het toevoegen van een nieuwe woningbestemming ten oosten van 
dit pand. Het ontwerp bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Binnen de 
termijn is 1  zienswijzen binnen gekomen. Wij stellen u voor om deze ontvankelijk te 
verklaren en het voorstel om een tekst over de boringsvrije zone op te nemen over te 
nemen en daarmee het bestemmingsplan vast te stellen. 

Centrale vraag
Bent u bereid om het bestemmingsplan Stationsweg Oost 158-160 vast te stellen?

Beoogd resultaat
Passende invulling van deze gronden.

Kader
Bestemmingsplan Bedrijventerrein, Structuurvisie 2030.



Argumenten
Het perceel op de hoek Stationsweg Oost/ Landaasweg / Klein Landaas heeft bijna acht 
jaar te koop gestaan en bleek een lastige kavel. Inmiddels heeft de provincie Utrecht een 
deel van de kavel gekocht te behoeve van een in de toekomst mogelijk gewenste 
aanpassing van de N224. De firma van Rijswijk heeft een stuk van deze gronden van de 
provincie gekocht met als doel de bestemming van de bestaande bedrijfswoning van de 
firma Van Rijswijk te wijzigen in burgerwoning en op het naastgelegen perceel een 
burgerwoning toe te voegen, in de lijn van de bebouwing langs de Stationsweg. 
Beide panden schermen dan het zicht vanaf de Stationsweg op de bedrijfsgebouwen af 
en beiden passen in het bebouwingslint van de Stationsweg. Dat dit deelgebied uit de 
bedrijfsbestemming van Klein Landaas gehaald wordt vinden wij te rechtvaardigen door 
de acht jaar waarin nog geen belangstelling geweest is voor deze gronden en het feit dat 
op deze wijze een complete invulling van het gebied mogelijk is. Aan de zijde van de weg 
Klein Landaas is nog een courante kavel over, waar inmiddels ook een bouwplan in 
voorbereiding is. 
Aangetoond is dat bij de woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat, 
uitgaande van de N224, de bedrijven aan de zuidzijde en vanuit de agrarische bedrijven 
in de omgeving en op het verzoek om een hogere grenswaarde positief is beslist. 

De firma van Rijswijk heeft vooraf de omwonenden en bedrijven geïnformeerd over het 
plan, dit is verwerkt in het bestemmingsplan. Tijdens de inzage periode is 1 zienswijzen 
kenbaar gemaakt, door Vitens. 

Zienswijzen
Vitens, waterleiding beheerder, wijst er terecht op dat het bestemmingsplan ligt in de 
zogenoemde boringsvrije zone rond de grondwaterwinning. Zij verzoeken om in het 
bestemmingsplan, middels een aangeleverd tekst voorstel, alsnog aandacht te besteden 
aan deze zone.

Reactie 
De boringsvrije zone heeft zijn grondslag in de Provinciale Milieu Verordening en heeft 
formeel onder de huidige ruimtelijke wetgeving geen ruimtelijke grondslag. Wij zijn van 
mening dat het opnemen van een wijzing naar de boringsvrije zone wel bijdraagt aan de 
bekendheid met de gevolgen van deze beschermingszone. 
Wij stellen dan ook voor om het tekst voorstel van Vitens op te nemen in de toelichting 
van het bestemmingsplan, gelijk wij ook doen bij andere bestemmingsplannen waar deze 
zone aanwezig is. 

Wij stellen dan ook voor om het bestemmingsplan met toevoeging van een passage over 
de boringsvrije zone vast te stellen. 

Duurzaamheid
Door realisatie van deze bestemming wordt optimaal gebruik gemaakt van de nu nog 
braak liggende ruimte en wordt rekening gehouden met mogelijke toekomstige invulling 
van de infrastructuur in het gebied.

Draagvlak
De initiatiefnemer heeft een overzicht bijgevoegd van de direct belanghebbenden die 
vooraf zijn geïnformeerd. Het plan heeft 6 weken ter inzage gelegen en in die periode is 
één reactie binnengekomen. 

Financiële consequenties
Onderhavig bestemmingsplan betreft het toestaan van een nieuwe functie en er is een 
anterieure overeenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en gemeente. Hiermee kan 
geconcludeerd worden dat er voldoende middelen zijn om de ontwikkeling tot uitvoering 
te brengen. Het plan is daarmee uitvoerbaar. De anterieure overeenkomst ligt bij de 
vertrouwelijke stukken ter inzage.

Aanpak/uitvoering
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De vaststelling van het bestemmingsplan Stationsweg Oost 158-160 wordt in de 
Woudenberger en de Staatscourant bekend gemaakt. Het vastgestelde bestemmingsplan 
ligt gedurende zes weken ter visie.

Conclusie
Wij stellen u voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Communicatie
Zal plaats vinden via de wettelijk voorgeschreven weg van de Staatscourant en daarnaast 
de Woudenberger.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester

Bijlagen:

 Concept raadsbesluit
 Anonieme zienswijzen
 Ontwerp bestemmingsplan

Het dossier van het voortraject en de anterieure overeenkomst liggen voor raadsleden 
op de gebruikelijke wijze op papier ter inzage. 

Pagina geprint op: 24-03-2017 12:09:33uur Pagina: 3 Voorstel: 
/var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/3f0a257b-048a-41b6-89b2-
b0a47260480d.docx


	RAADSVOORSTEL 2017

