
RAADSVOORSTEL 2020

+

Datum 
voorstel:      

Registratiekenmerk: 243806

Raadsvergadering van : 2 juli 2020

Vergadering Commissie van: 2 juni 2020

Portefeuillehouder: D.P. de Kruif

Behandelend ambtenaar: G. van der Schans

Onderwerp / voorstel: Vaststellen bestemmingsplan Prangelaar ong.

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor:

1. De ingediende zienswijzen zoals verwoord in dit advies gegrond te verklaren.
2. Het bestemmingsplan Prangelaar ong., bestaande uit plantoelichting, regels en 

verbeelding zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Prangelaar ong. 
gewijzigd vast te stellen. De wijziging betreft het verschuiven van het bouwvlak 
conform afspraken met de buren.

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

Inleiding
Aanleiding voor een het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan is het voornemen om een 
woning te bouwen aan de Prangelaar ong.. Het plangebied is gelegen achter de woning aan de 
Maarsbergseweg 13 en naast de woning aan de Prangelaar 1. De eigenaar van het stuk grond 
wil op het onbebouwde perceel een vrijstaande woning bouwen. In het vigerend 
bestemmingsplan is geen bouwvlak opgenomen. 

Centrale vraag
Bent u bereid het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen?

Beoogd resultaat (wat)
Mogelijk maken van de realisatie van 1 grondgebonden, vrijstaande woning.

Kader
Bestemmingsplan Bebouwde Kom Woudenberg, Structuurvisie Woudenberg 2030, woonvisie 
2019+.

Argumenten
Achter Maarsbergseweg 13 is de projectlocatie gelegen, in de huidige staat betreft het een 
moestuin. De locatie ligt in de directe nabijheid van het (dorps)centrum. De nieuwe woning 
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wordt ontsloten via Prangelaar. De plangrens wordt in noordelijke richting gevormd door het 
voetpad tussen de Maarsbergseweg en Prangelaar, in westelijke en oostelijke richting door de 
tuinen van de aangrenzende percelen en in zuidelijke richting door de door te trekken 
Prangelaar.

De projectlocatie 'Prangelaar ong.' valt binnen de begrenzing van het bestemmingsplan 
"Bebouwde Kom Woudenberg". Het bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg" is 
vastgesteld op 21-12-2017. In het bestemmingsplan “Bebouwde Kom Woudenberg” kent de 
projectlocatie de bestemming “Wonen”, zonder bouwvlak. Buiten het bouwvlak mogen 
uitsluitend aan- en uitbouwen bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden 
gebouwd. De realisatie van een zelfstandige woning is niet in overeenstemming met het 
geldende bestemmingsplan omdat er geen bouwvlak aanwezig is.

Met de herziening van het bestemmingsplan wordt een bouwvlak opgenomen, waardoor de 
bouw van een vrijstaande woning mogelijk wordt gemaakt. Er is overleg met de buren gevoerd, 
daarin zijn onder andere afspraken gemaakt over grondruil en de inrichting van de kavel. 

Hogere grenswaarde
De nieuw te bouwen woning ligt binnen de geluidszone van de Maarsbergseweg / N226. Voor 
de beoogde woningbouwontwikkeling is een akoestische onderzoek uitgevoerd ten einde de 
geluidsbelasting te berekenen. Voor het bouwplan is een ontheffing hogere grenswaarden 
nodig. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden heeft zes weken ter visie gelegen, er zijn geen 
zienswijzen ingediend. Het besluit tot het verlenen van de hogere grenswaarde is inmiddels 
genomen. 

Binnen de periode van ter inzage legging is één zienswijze ingediend. Appellant heeft een 
mondelinge zienswijze ingediend. Onderstaande punt wordt geconstateerd of verzocht:

 Het bouwvlak, zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan, is niet conform de 
afspraken met appellant. De afstand van het bouwvlak tot de zijdelingse perceelgrens 
bedraagt 3 meter in het ontwerpbestemmingsplan. Met appellant is 4,5 meter 
afgesproken.

De wijziging van het ontwerpbestemmingsplan betreft dat het bouwvlak aangepast dient te 
worden conform de afspraken met appellant. Er is overleg geweest met de initiatiefnemer over 
de zienswijze. Zij hebben aangegeven dat het klopt dat de afstand tot de zijdelingse 
perceelsgrens 4,5 meter moet zijn. De afstand tot Prangelaar 1 dient 4,5 meter te zijn tot aan 
de huidige perceelgrens en de afstand tot Maarsbergseweg 13 dient 3 meter te zijn.

Wij stellen voor het verzoek van appellant over te nemen en  het bestemmingsplan Prangelaar 
ong. gewijzigd vast te stellen.

Duurzaamheid en Inclusie
De woning zal moeten worden gebouwd volgens de laatste normen van het bouwbesluit. 

Maatschappelijke participatie
Tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Prangelaar ong. is er één 
zienswijze ingediend. De zienswijze betreft het verschuiven van het bouwvlak conform 
afspraken met de buren.

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. 

Beoogd resultaat (hoe)
Medewerking verlenen aan de ontwikkeling van een vrijstaande woning en het vaststellen van 
het gewijzigd bestemmingsplan Prangelaar ong. 

Financiële consequenties
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De legesverordening is van toepassing, met de initiatiefnemers wordt nog een anterieure 
overeenkomst opgesteld. 

Aanpak/uitvoering
Het bestemmingsplan Prangelaar ong. gewijzigd vaststellen en ter inzage leggen.

Conclusie
Wij stellen u voor het bestemmingsplan Prangelaar gewijzigd vast te stellen. 

Communicatie
Geen verdere communicatie, anders dan bekendmaking via officiële kanalen.  

Bijlage(n)
 Concept raadsbesluit
 College advies d.d. 12 mei 2020
 Ontwerp bestemmingsplan Prangelaar ong. zoals dat ter inzage heeft gelegen 

(toelichting, regels, verbeelding en bijlagen)
 Anonieme zienswijze

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

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