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Afdeling Beleid en Ontwikkeling

Onderwerp / voorstel:
Vaststelling tussenuitspraak Raad van State Hoevelaar 
fase 1

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor (gelet op tussenuitspraak van de Raad van State d.d. 24 juli 2019, 
nummer 201808262/1/R2 en met inachtneming van hetgeen is overwogen bij het besluit 
van 5 juli 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan Hoevelaar fase 1) het 
bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 opnieuw vast te stellen, waarbij: 

- de aanduiding “Ontsluiting” op de verbeelding bij het bestemmingsplan Hoevelaar 
fase 1 is verkleind, zoals overeengekomen met appellant;

- in die aanduiding een nieuwe nadere aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – 
rijbanen’ is opgenomen zodat de ligging van de rijbanen wordt vastgelegd;

- Voor de nieuwe aanduiding de regels (artikel 7, lid 1 onder c) zijn aangevuld.

Inleiding
Op 5 juli 2018 heeft uw raad besloten het bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 vast te stellen, 
naar aanleiding van de behandeling van een beroep tegen dat besluit heeft de Raad van State 
op 24 juli 2019 een tussenuitspraak gedaan. In deze tussenuitspraak wordt de gemeenteraad 
van Woudenberg opgedragen om binnen 12 weken het besluit van 5 juli 2018 te herstellen. Het 
bijgevoegde concept raadsbesluit biedt de basis voor het herstelbesluit. 

Centrale vraag
Bent u bereid om het bestemmingsplan Hoevelaar fase 1, met in achtneming van de 
tussenuitspraak van de Raad van State, van 24 juli 2019 opnieuw vast te stellen?

Beoogd resultaat (wat)
Herstel van het raadsbesluit van 5 juli 2018.
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Kader
Wet ruimtelijke ordening, Masterplan Hoevelaar, Raadsbesluit 5 juli 2018 en tussenuitspraak 
Raad van State op 24 juli 2019, nummer 201808262/1/R2.

Argumenten
Op 5 juli 2018 heeft uw raad het bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 gewijzigd vastgesteld. 
Hiertegen is door één appellant beroep ingesteld, waarover de Raad van State op 24 juli 2019 
een tussenuitspraak heeft gedaan.

De Raad van State heeft daarin besloten dat de aangedragen bezwaren ongegrond zijn met 
uitzondering van de regeling voor de hoofdontsluiting van het gebied. In de zitting kwam naar 
voren dat deze onvoldoende exact is vastgelegd. Na de zitting is met appellant 
overeenstemming bereikt over de exacte locatie van de hoofdontsluiting. Vervolgens is aan de 
Raad van State verzocht om, gelet op die bereikte overeenstemming, bij de uitspraak zelf in de 
zaak te voorzien. Dat is afgewezen. De Raad van State heeft op dit punt uw raad opgedragen 
om het plan te herstellen en de ligging van de ontsluiting meer exact vast te leggen. Daartoe is 
een termijn gesteld van 12 weken. 

Wij stellen u voor middels bijgevoegd (concept)raadsbesluit uitvoering te geven aan de 
opdracht van de Raad van State. 

Duurzaamheid
Zie raadsvoorstel bij vergadering 5 juli 2018.

Draagvlak
Bij Raad van State is een beroepschrift ingediend, uitgaande van de overige overwegingen in 
de uitspraak is sprake van draagvlak voor het bestemmingsplan. 

Beoogd resultaat (hoe)
Raadsbesluit ter reparatie van besluit van 5 juli 2018, om te voldoen aan de opdracht van de 
Raad van State.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Aanpak/uitvoering
Het (beluit over) bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 (herstelbesluit) op de gebruikelijke wijze 
publiceren en ter inzage leggen en de Raad van State en appellant in kennis te stellen van het 
nieuwe besluit. De Raad van State doet vervolgens definitieve uitspraak in deze zaak.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

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

Bijlagen:
 (Concept) raadsbesluit;
 Uitspraak Raad van State (geanonimiseerd)
 Bestemmingsplan Hoevelaar fase 1 (herstelbesluit) 

Het digitaal dossier is te vinden bij de digitale raadsstukken van de raadsvergadering 
van 5 juli 2018.
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