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Inleiding 

Aanleiding voor een het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan is het voornemen om het 

plangebied aan de Zegheweg 8 te herontwikkelen voor zorgwoningen. In het plan wordt de 

bestaande woon- en bedrijfsfunctie omgezet naar zorgwoningen. Op de planlocatie zullen 36 

zorgappartementen worden gerealiseerd. De herontwikkeling is ingepast in het 

stedenbouwkundig ontwerp voor Hoevelaar fase 1. U heeft eerder in principe ingestemd met 

de beoogde herontwikkeling naar zorgwoningen.  

 

Centrale vraag 

Bent u bereid het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg 8 vast te stellen? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Nieuwbouw van zorgappartementen mogelijk maken waarbij bestaande bedrijfsbebouwing, 

met bijbehorende hindercirkel, binnen de nieuwbouwwijk Hoevelaar gesloopt zal worden. 

 

Kader 

Bestemmingsplan Bebouwde Kom Woudenberg, Structuurvisie Woudenberg 2030, provinciale 

ruimtelijke verordening, woonvisie 2019+, Masterplan Hoevelaar. 

 

Argumenten 

Het nieuw te bouwen zorgcomplex wordt ontsloten via Hoevelaar fase 1. De plangrens wordt 

aan de noord-, oostzijde en zuidzijde gevormd door de gronden van Hoevelaar fase 1. De 

westzijde ligt aan de Zegheweg en ligt tegen de huidige bebouwde kom van Woudenberg aan.  

 

In het bestemmingsplan kennen de gronden de bestemming ‘tuin’, 'wonen' en 'Bedrijf – 1'. Het 

initiatief kan dan ook niet worden gerealiseerd op grond van het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan. Om de nieuwe woningen planologisch-juridisch mogelijk te maken, is een 

procedure tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) noodzakelijk. Met voorliggend bestemmingsplan wordt het 

ruimtelijk voornemen voorzien van een ruimtelijk juridisch kader. 

 

Wonen 

Met de komst van zorgappartementen aan de Zegheweg 8, wordt in Woudenberg ruimte 

geboden aan een speciale en intensieve zorg vragende doelgroep. Er is sprake van 36 waarvan 

27 appartementen voor alleenstaanden die zijn aangemerkt als sociale huurwoningen, de 9 

appartementen voor stellen betreffen vrije sectorwoningen. Hiermee voldoet de ontwikkeling 

ook aan de doelgroepenverordening waarin 20% sociale huur verplicht wordt gesteld. In het 

bestemmingsplan is, conform de doelgroepenverordening, opgenomen dat de gronden zijn 

bestemd voor 27 woningen in de sociale huurcategorie. Dit wordt ook middels de nog op te 

stellen anterieure overeenkomst vastgelegd.   

 

Parkeren en ontsluiting 

Zoals hierboven al aangeven worden de zorgwoningen ontsloten via de nieuwe wijk Hoevelaar. 

De Zegheweg wordt hiermee verder ontlast worden gebruikt als recreatieve route. Met de 

initiatiefnemer is overeengekomen dat het parkeren voor de zorgwoningen plaatsvindt in 

Hoevelaar. De ontwikkelaar vergoedt de aanlegkosten en betaald de grondprijs voor het 

oppervlak aan grond dat door de aanleg van deze parkeerplaatsen niet aan de tuinen van 

rijwoningen kunnen worden toegevoegd.  

 

Duurzaamheid en Inclusie 

De bouw van de zorgappartementen zorgt voor de sloop van bestaande, verouderde 

bebouwing. Het complex wordt gebouwd volgens de laatste normen, zoals gasloos.  

 

Maatschappelijke participatie 

Door de initiatiefnemer is met de direct belanghebbenden overleg gepleegd en verslag gedaan, 

zie bijlage. Uit dit vooroverleg is gebleken dat er draagvlak lijkt te bestaan voor de 

ontwikkeling.  
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In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het concept 

ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan verschillende instanties. Zij hebben (deels) 

opmerkingen gegeven. Deze zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Medewerking verlenen aan herontwikkeling waarbij de huidige bebouwing gesloopt wordt en 

nieuwe (zorg)gebouwen ontwikkeld kunnen worden. 

 

Financiële consequenties 

De legesverordening is van toepassing, met de initiatiefnemers wordt nog een anterieure 

overeenkomst opgesteld. Deze wordt separaat aan u voorgelegd.  

 

Aanpak/uitvoering 

- Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg 8 vaststellen en ter inzage leggen; 

- De raad een afschrift van dit besluit doen toekomen, zodat de raad op de hoogte is van 

het voornemen de bestemming te herzien en weet dat in de raad het eerste kwartaal 

van 2020 een bestemmingsplan ter vaststelling zal worden aangeboden, (dit gebeurd 

zodra alle formele stappen akkoord zijn); 

- na de zienswijzeprocedure moet de raad beslissen over de vaststelling van het plan.    

 

Conclusie 

Het ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen. 

 

Communicatie 

Geen verdere communicatie, anders dan bekendmaking via officiële kanalen.   

 

Bijlage(n) 

- Ontwerp bestemmingsplan ‘Zegheweg 8’ 

 

 

 

 

 


