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Collegeadvies Eigen initiatief 

Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 234205 

  Datum inboeken :  

Openbaar  Ja Internet Ja 

naar RAAD Ja OR  Nee 

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Nee 

Anders:  
  

 
Onderwerp : Vaststellen ontwerp bestemmingsplan Laagerfseweg 48-50 
  
Advies  : - Het ontwerpbestemmingsplan Laagerfseweg 48-50 vaststellen en ter 

inzage leggen; 

- de raad een afschrift van dit besluit doen toekomen.    

  

 

Datum Ambtenaar Afdeling Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

27-11-2019 G. van der Schans B&O PK        

 

Additioneel Advies Paraaf: 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St»  
N.V.T.  

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»  «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»   
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Inleiding 

Aan de Laagerfseweg 48-50 is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. De eigenaar heeft het 

voornemen de percelen te herontwikkelen, en over te gaan op functieverandering. Met deze 

functieverandering wordt de voormalige, agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Ook de 

woning aan de Laagerfseweg 48 wordt gesloopt, deze wordt op een andere locatie (maximaal 

10 meter verder) herbouwd. Initiatiefnemer heeft het voornemen om aan de achterzijde van 

het perceel twee nieuwe woningen te realiseren. Om aan deze herontwikkeling mee te kunnen 

werken, is een herziening van het vigerend bestemmingsplan nodig.  

 

Centrale vraag 

Bent u bereid het ontwerpbestemmingsplan Laagerfseweg 48-50 vast te stellen? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Herontwikkeling om (her)bouw van woningen mogelijk te maken op een voormalig agrarische 

bedrijfslocatie, daarbij de sloopt van bestaande agrarische bebouwing te regelen.  

 

Kader 

Buitengebied Woudenberg 2010 en Buitengebied Woudenberg 2013, structuurvisie 2030, 

provinciale ruimtelijke verordening. 

 

Argumenten 

Laagerfseweg 48 heeft de bestemming ‘agrarisch’ volgens het vigerend bestemmingsplan 

Buitengebied 2010/2013. In de regels van deze bestemmings wordt onder andere een 

wijzigingsbevoegdheid naar Wonen geregeld. Van de bestaande bedrijfswoning en via artikel 

20 lid 6 onder 5, bestaat de mogelijkheid om bij sloop van 1000 m2 aan voormalige 

bedrijfsgebouwen een vrijstaande woning op te richten.  

 

Initiatiefnemers hebben het voornemen de woning maximaal 10 meter te verplaatsen. Artikel 

20 lid 6.1 geeft de mogelijkheid om dit toe te staan middels een wijzigingsplan. 

 

Laagerfseweg 50 heeft de enkelbestemming ‘bedrijf’ (artikel 7) met onder andere de 

aanduiding caravanstalling en opslag. Ook in artikel 7 is een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen. Namelijk van Bedrijf naar Wonen, voor de bedrijfswoning. In het artikel is ook de 

mogelijkheid opgenomen om bij sloop van 1000 m2 een nieuwe woning op te richten, maar 

deze regeling is alleen van toepassing verklaard op locaties zonder een bestaande 

bedrijfswoning. De koppeling naar artikel 20 Wonen ontbreekt in de regels. Daarom kan de 

wijzigingsbevoegdheid voor dat onderdeel niet toegepast worden.  

 

Ook komt nummer 50 vierkante meters aan te slopen bebouwing te kort.  In totaal staat er 

933 m2 aan te slopen bebouwing waardoor er 67 m2 te kort is aan te slopen bebouwing. Deze 

vierkante meters zijn wel aanwezig bij nummer 48 en kunnen geruild kan worden, maar 

formeel wordt daarmee niet aan de wijzigingsbevoegdheid voldaan. Aan het plan kan dan ook 

alleen worden middels bijgevoegd ontwerpbestemmingsplan.  

 

Naast het bestemmingsplan is ook de PRV van de provincie Utrecht van belang. De gemeente 

mag immers geen plannen vaststellen die in strijd zijn met het provinciale beleid. Het verzoek 

past in de uitgangspunten van de PRV. 

De ontwikkeling is een meerwaarde voor het gebied en het bouwperceel. Het alternatief is 

namelijk leegstand. Dit alles gecombineerd met een verbetering van uitrit situatie.  

 

Duurzaamheid 

Beëindiging van bedrijfsfunctie en sloop oude bebouwing en daarbij verbetering van de 

verkeersveiligheid, draagt bij aan duurzame toekomst van dit gebied. De bouw van de 

woningen wordt uitgevoerd volgens de nieuwste duurzaamheidseisen.  
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Draagvlak 

De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft, in aanwezigheid van de aanvrager, het plan 

besproken en advies uitgebracht. Later heeft de commissie de aanpassing besproken en is van 

mening de omvorming van bedrijf naar wonen goed denkbaar is. Vanuit landschappelijk en 

stedenbouwkundig opzicht leidt het voorstel tot enkele opmerkingen en aandachtspunten. Dit 

is verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Medewerking verlenen aan herontwikkeling om (her)bouw van woningen mogelijk te maken op 

de voormalig agrarische bedrijfslocatie, waarbij bestaande agrarische opstallen worden 

gesloopt.  

 

Financiële consequenties 

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

overeenkomst opgesteld.  

 

Aanpak/uitvoering 

- Het ontwerpwijzigingsplan Laagerfseweg 48-50 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 ‘Laagerfseweg 48-50’ 

 

 

 

 

 


