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Ingekomen stuk 01
Bouwstenen voor visie 
bedrijventerreinen Regio 
Amersfoort

E. van Oosterom
CU

In de stukken wordt gesproken over diverse 
berekeningsmethodieken. In hoeverre staat de 
Provincie Utrecht achter de berekenings-methodiek 
die nu voor Regio Amersfoort is toegepast

Tijdens het proces om te komen tot dit document is veel 
discussie en overleg geweest over de berekeningsmethodiek 
die anders is dan die van het bureau waar de provincie 
gebruik van maakt. In hoofdlijn zijn de conclusies / beelden 
nu vergelijkbaar. Door het verschil zal bij het opstellen van de 
gebiedsvisie dit rapport één van de bouwstenen zijn en niet 
de enige. 

Ingekomen stuk 01
Bouwstenen voor visie 
bedrijventerreinen Regio 
Amersfoort

W. van der Steen
PvdA-GL

De rapportage geeft een interessant overzicht van 
de behoefte aan bedrijfsterreinen in de regio 
Amersfoort. U geeft aan dit als basis te zien voor het 
proces om te komen tot 2. Ontwikkelbeeld Regio 
Amersfoort 2020-2030.Wat ziet u op basis van dit 
rapport als inzet voor Woudenberg voor dit 
ontwikkelbeeld?

Onderbouwing van de behoefte aan nieuw bedrijventerrein in 
Woudenberg, die aangeeft wat tot nu toe door de markt, BWS 
en makelaars ook bij ons gemeld is. Voor ons dus een basis 
om Woudenberg Zuidoost conform de oplegger op de 
structuurvisie in te brengen.

Ingekomen stuk 01
Bouwstenen voor visie 
bedrijventerreinen Regio 
Amersfoort

J. Bessembinders
CDA

1. Wanneer overlegt de gemeente over deze visie 
met de DES en de Ondernemersvereniging 
Scherpenzeel-Woudenberg?

2. In het advies lezen wij dat er geen focus zou 
moeten komen te liggen op het aantrekken van 
grootschalige logistiek m.u.v. Barneveld 
(agrofood-gerelateerd). Nu kent onze gemeente 
een aantal grote transportbedrijven. In hoeverre 
ziet het College het als een risico dat die 
bedrijvigheid vanuit Woudenberg naar Barneveld 
zou kunnen verplaatsen? 

3. Hoe waardeert het College de mogelijke 
ontwikkeling van Zoekgebied 5 tegen de 
achtergrond van deze visie?

1. Het proces om te komen tot de gebiedsvisie Regio 
Amersfoort wordt momenteel uitgewerkt en zal tzt met 
de raad worden gedeeld. Gelijk aan het proces van de 
RRV zal er aandacht en ruimte komen voor het overleg / 
betrokkenheid van DES, BWS ea. Wij zullen deze partijen 
daar tzt actief over informeren.

2. Het is altijd de vrijheid van bedrijven om zelf te bezien of 
zij elders een voor de bedrijfsvoering beter geschikte 
locatie kunnen vinden. Uit het verleden denken wij dat bv 
aan de Wetro. De mogelijkheid van vestiging van dit type 
bedrijven in Barneveld bestaat ook nu al. Deze zin is 
echter meer gericht om de grote warehouses van bv 
supermarkten en niet direct op de transportbedrijven.

3. Het rapport toont aan dat er behoefte is aan ruimte voor 
bedrijven in Woudenberg en bevestigt wat wij vanuit de 
markt horen. Voor de POVI en de gebiedsvisie is het 
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daarmee een bouwsteen die nodig is om de wens voor 
ruimte voor bedrijven in Zoekgebied Woudenberg 
Zuidoost te onderbouwen

Ingekomen stuk 01
Bouwstenen voor visie 
bedrijventerreinen Regio 
Amersfoort

J. Mulder
SGP

1. In ingekomen stuk 1 wordt aangegeven dat de 
uitbreidingsbehoefte 5,9 ha is en de 
vervangingsbehoefte 3,0 ha.; totaal 8,9 ha. 
Daarmee is het wat ons betreft een heldere 
onderbouwing richting regio en provincie. Het 
citaat op blz 30. Tabel 3.2. geeft aan dat het in 2 
vormen de uitbreiding die we nodig hebben, 
gerealiseerd kan worden nl. 1. Een nieuw 
bedrijventerrein of uitbreiden van bestaand 
bedrijventerrein. Tegelijk wordt de kanttekening 
gemaakt dat de exacte omvang van de vraag 
niet goed is in te schatten en dat in de praktijk 
moet blijken hoe groot de behoefte 
daadwerkelijk is. Qua realisatiestrategie trekken 
wij daaruit de conclusie dat het vanuit 
risicomanagement verstandig is om die 
uitbreiding te realiseren in een omvang die niet 
te groot is, maar wel op een plek waar ruimte is 
voor verdere uitbreidingsmogelijkheden. Kortom 
in stapjes gaan uitbreiden, eerst aanhaken bij 
bestaand gebied. Kortom: Uitbreiding van een 
bestaand bedrijventerrein ligt daarmee mee voor 
de hand i.p.v. een realisatie van een heel nieuw 
bedrijventerrein. Is dat een juiste conclusie? Zo 
nee, waarom niet?

2. Een van de aanbevelingen is om bedrijven die 
lokaal gebonden zijn en graag op de huidige plek 
alle mogelijkheden willen benutten te helpen. Op 
welke wijze wordt deze aanbeveling in 
Woudenberg opgepakt? 

3. Nu op blz. 30 beide opties zijn benoemd qua 
realisatiemogelijkheden, dan is het vanuit 

1. Dit onderzoek houdt geen rekening met ruimtelijke en 
verkeerskundige aspecten en spreekt in algemeenheden 
over bestaande of nieuwe terreinen. Uw conclusie dat het 
verstandig is om uit te gaan van een locatie die klein kan 
starten en eventueel later kan uitbreiden kan zowel in 
aanvulling op een bestaand terrein als ook in de vorm 
van een nieuwe locatie gerealiseerd worden. Van belang 
is vooral de flexibiliteit van het gebied en dat zal  
stedenbouwkundig als ook qua verkeersontsluiting aan 
de orde moeten zijn. 

2. De gesprekken met de provincie en de wens om 
vergroting / nieuwe bedrijventerrein komt hieruit voort. 
Woudenbergse bedrijven en bedrijven die een lokale 
binding hebben, voelen weinig voor een vertrek naar bv 
Amersfoort, om ze wat te kunnen bieden zijn meer ha 
bedrijventerrein in Woudenberg nodig. Bij de uitgifte van 
de Spoorzone is destijds met het verkoop protocol een 
voorrangsmogelijk geboden voor lokale bedrijven en 
bedrijven met die nieuwe werkgelegenheid brengen. Als 
de gemeente eigenaar is zou dat weer kunnen, bij een 
terrein van derden zal bezien worden of een 
voorrangsregeling haalbaar is.

3. Zie ook het antwoord onder 1. In de overwegingen voor 
zoekgebied Woudenberg Zuidoost en bij de behandeling 
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risicomanagement, het beste om te kiezen voor 
aansluiten bij een bestaand bedrijventerrein. Dan 
zijn er nog bijkomende voordelen, nl. aansluiten 
bij bestaande voorzieningen en bestaande 
ontsluiting. Dit is toch essentieel? Zodoende heb 
je een het zekere scenario te pakken, met als 
bijkomend extra voordeel dat wij -op kortere 
termijn- de bedrijven een kans kunt geven voor 
een te kopen kavel in Woudenberg. Bij een 
geheel nieuw bedrijventerrein moet je eerst de 
voorzieningen en de ontsluiting (nieuwe weg) 
gaan regelen, en dan ben je maar vele jaren 
verder. Dan zetten we daarmee de bedrijvigheid 
voor die periode geheel op slot, en krijgen we 
geen uitbreiding van bedrijven. Is dat een juiste 
conclusie? Zo nee, waarom niet?

4. Is de BSW betrokken geweest bij het tot stand 
komen van deze rapportage?

van het onderzoek naar de (on) mogelijkheden voor 
bedrijven hebben wij in 2019 al uitvoering stil gestaan bij 
de ruimtelijke voor en nadelen van de scenario’s zoals u 
schetst. In Woudenberg is er echter geen locatie 
aansluitend aan een bedrijventerrein of elders, die zonder 
aanpassingen of negatieve invloed op de bestaande 
wegenstructuur aangesloten kan worden. In de memo 
van april 2019 hebben van de (on) mogelijkheden voor 
bedrijfsuitbreiding en -vestiging in Woudenberg op de 
korte termijn weergegeven. Het onderzoek onderschrijft 
de behoefte en noodzaak van extra ruimte en biedt 
daarmee een basis voor het gesprek met de provincie.

4. Het is een onderzoeksrapport waarvoor geen gesprekken 
met stakeholders plaatsgevonden hebben, bedrijven-
kringen zoals de BWS zijn dan ook niet betrokken 
geweest.



Ingekomen stuk 01
Bouwstenen voor visie 
bedrijventerreinen Regio 
Amersfoort

M. van de Hoef
GBW

1. In het advies staat dat ernaar wordt gestreefd 
om het eindrapport van het bureau voor 14 mei 
door alle Colleges te laten vaststellen. Is dit ook 
gebeurd?

2. Dit rapport geeft een inhoudelijke onderbouwing 
van de noodzaak van diverse soorten 
bedrijventerreinen in de regio Amersfoort. Hoe 
gaat dit gebruikt worden in het gesprek met de 
provincie over de POVI, waarin een veel grovere 
benadering voor de noodzakelijke invulling met 
bedrijventerreinen wordt gegeven?

1. Wij hebben geen actuele stand van zaken, zo ver wij 
weten heeft het rapport niet in alle gemeenten voor 14 
mei op de agenda van het college gestaan. 

2. Een belangrijk uitgangspunt en instrument van de POVI is 
de regionale programmering van bedrijventerreinen, dat 
raakt type en omvang. De provincie heeft aangegeven 
veel waarde te hechten aan de regionale programmering, 
waarvoor de gebiedsvisie regio Amersfoort opgesteld zal 
worden. Zowel voor het gesprek over de POVI en 
programmering als voor de gebiedsvisie zal dit rapport 
een van de bouwstenen zijn.

Ingekomen stuk 03
Fietsverbinding Oost-West 
beantwoording Wensen en 
Bedenkingen

E. van Oosterom
CU

Gezien de verwerking van de wensen en 
bedenkingen vragen wij ons af hoe er nu gewerkt 
wordt aan de zichtbaarheid van de route Rood asfalt 
kan niet; wat kan wel?

Door middel van witte markering wordt de fietsroute duidelijk 
weergegeven. Zodoende komt er herkenbaarheid in de 
fietsroute, conform richtlijn CROW fietsverkeer.  

Ingekomen stuk 03
Fietsverbinding Oost-West 
beantwoording Wensen en 
Bedenkingen

M. Hardeman
CU

Als reactie op een bedenking m.b.t. de 
verkeersveiligheid bij de rotonde N226 / 
Geeresteinselaan / J.F. Kennedylaan geeft het college 
aan dat men dit zal bespreken met de provincie en 
zal verzoeken om de oversteek te bekijken en 
eventueel maatregelen te treffen. Mijn vraag is 
waarom u dat nu voornemens bent aangezien er 
reeds een motie is aangenomen op 26 oktober 2017 
waarbij de raad unaniem heeft aangegeven er bij de 
provincie aangedrongen moet worden op een 
onderzoek naar een passende oplossing voor het 
fietsverkeer nabij de rotonde. Daarnaast heeft de 
Staten van Utrecht op
6 november 2017 een motie aangenomen waar de 
Woudenbergse situatie expliciet is benoemd (zie 
motie in bijlage I). Kunt u aangeven wat nu de status 
is van het uitvoeren van beide moties? Wij weten 
niet beter dat u al in gesprek bent en zijn benieuwd 
naar de concrete acties?

De motie van de gemeenteraad d.d. 26 oktober 2017 is 
uitgevoerd. De provincie heeft schriftelijk laten weten in 2020 
een verkenning te gaan uitvoeren naar structurele 
maatregelen om de verkeerssituatie op de N226 te 
verbeteren met het oog op het geplande groot onderhoud in 
2024. In deze verkenning zal ook de wens tot een fietstunnel 
bij de rotonde N226 - J.F. Kennedylaan/Nico Bergsteijnweg 
betrokken worden. Onderhavige rotonde is tevens onder de 
aandacht van de gedeputeerde gebracht op werkbezoek d.d. 
21 augustus 2018. Concrete acties zijn op dit moment nog 
niet bekend. En zal afhankelijk van de uitkomsten van de 
verkenning, bekend worden gemaakt door de provincie, 
aangezien het een provinciale weg betreft. De gemeente 
brengt opnieuw de verkeersveiligheid op de oversteek onder 
de aandacht bij de provincie. 

Ingekomen stuk 03
Fietsverbinding Oost-West 

M. van de Hoef
GBW

In de notitie Fietsroute Oost-West van 21-11-2019 
doet het college zelf de suggestie om vanuit het 

Deze vraag is abusievelijk niet goed doorgezet. 
Beantwoording volgt dinsdag 2 juni voor 15.00 uur.



beantwoording Wensen en 
Bedenkingen

oogpunt van doorstroming en comfort voor de 
fietsers, de fietsroute voorrang te geven op de 
zijwegen. In onze wensen en bedenkingen van 7-1-
2020 steunden wij deze zienswijze. In de 
beantwoording van het college van 20 mei 2020 
kiest het college er plotseling voor om de fietsroute 
niet in de voorrang uit te voeren. 

1. De verklaring die hiervoor wordt gegeven 
begrijpen wij niet. Wat is er in de tussentijd 
veranderd/aangepast aan dit project?

2. Welke logische verklaring ligt aan deze 
aanpassing (wijziging van voorrang) ten 
grondslag?

In de notitie Fietsroute Oost-West van 21-11-2019 
geeft het college aan dat de vormgeving van het 
fietspad zoveel mogelijk in rood asfalt wordt 
uitgevoerd.

3. Begrijpen wij het goed dat nu wordt afgezien van 
rood asfalt en dat gekozen wordt voor “belijning 
zonder rood asfalt”?

4. Welke logische verklaring ligt aan deze 
aanpassing ten grondslag?

Voor een veilige fietsoversteek bij de N226 lijken nog 
weinig stappen gezet.

5. Klopt dat, of is zijn er al meer ontwikkelingen te 
melden?

Het gaat hier om de meest risicovolle plek van de 
fietsroute. 



6. Kan het college ons al meenemen in de ideeën 
die voorgelegd gaan worden aan de provincie?

Klinkerstroken in Het Groene Woud: Ons is nog 
onduidelijk hoe de fietsroute wordt weergegeven in 
Het Groene Woud. 

7. Kan het college hier meer duidelijkheid over 
geven? 

8. Vervangen door asfalt lijkt ons niet aan de orde, 
maar wel een afzetting met een witte rij stenen. 
Is dat nog altijd de bedoeling?

Separaat uitwerken N. Bergsteijnweg en 
fietsverbinding Oost-West. Het college stelt dat beide 
projecten zijn losgekoppeld. 

9. Deelt het college onze mening dat er geen 
werkzaamheden aan de fietsroute moeten 
worden uitgevoerd, die later weer teniet worden 
gedaan bij het project N. Bergsteijnweg?

10. Deelt ons college deze mening niet, hoe wordt 
dan voorkomen dat er in een later stadium meer 
kosten worden gemaakt door mogelijk dubbel 
werk?

Ingekomen stuk 04
Stand van zaken 
herinrichting Nico 
Bergsteijnweg

J. Bessembinders
CDA

Het College geeft aan om gebruik te willen maken 
van de nieuwe subsidieregeling voor infrastructurele 
werken van de Provincie Utrecht en dat dit de 
mogelijkheid geeft om middels subsidie “een bredere 
wijze van de herinrichting te hanteren”. 

1. Wat verstaat het College onder een bredere 
wijze van herinrichting? 

2. Zijn er daarnaast wellicht nog andere 

Indien er subsidie ontvangen kan worden, kan er een meer 
robuust klimaat en toekomstgericht wegontwerp worden 
uitgewerkt. 



infrastructurele projecten die het College zou 
kunnen indienen voor subsidie, zoals 
bijvoorbeeld lokale versterking van de 
fietsinfrastructuur?   

Ingekomen stuk 04
Stand van zaken 
herinrichting Nico 
Bergsteijnweg

W. van der Steen
PvdA-GL

U geeft aan dat de werkzaamheden worden 
uitgesteld tot Q3-4 2021. Mogen wij aannemen dat u 
bedoelt 2020? En zo ja: bent u voornemens er alles 
aan te doen om het project herinrichting zo spoedig 
mogelijk op te pakken?

De werkzaamheden worden uitgesteld tot Q3-4 2021. De 
voorbereidingen voor het project gaan door.

Ingekomen stuk 04
Stand van zaken 
herinrichting Nico 
Bergsteijnweg

M. van de Hoef
GBW

1. Wat zijn de gevolgen van het uitstel voor de 
herinrichting N. Bergsteijnweg voor de uitvoering 
van de fietsverbinding Oost-West? 

2. Welk tijdspad heeft het college in gedachten 
voor de fietsverbinding Oost-West (verdere 
planvorming en belangrijker nog de uitvoering)?

Deze vraag is abusievelijk niet goed doorgezet. 
Beantwoording volgt dinsdag 2 juni voor 15.00 uur.

Algemeen W. van der Steen
PvdA-GL

Uit de media vernemen wij dat GS van Gelderland 
begin juni een besluit wil nemen over de toekomst 
van Scherpenzeel. Wanneer denkt u de raad -al dan 
niet vertrouwelijk- te kunnen informeren over de 
voortgang van dit proces en uw standpunt daarover?

Via de lijst ingekomen stukken hebben wij u reeds 
vertrouwelijk geïnformeerd over de voortgang van dit proces. 
Naar verwachting neemt provincie Gelderland begin juni een 
besluit over het starten van een arhi-procedure. Dan wordt 
ook de inhoud van de onderliggende stukken, waaronder het 
verslag van het gesprek met het college van Woudenberg, 
openbaar.





        Beantwoording rondvraag CDA-fractie inzake Rijksverdubbelaar verkersveiligheidsprojecten
       Raadscommissievergadering van: 02-06-2020

Vraag Antwoord

Graag zou ik het College willen wijzen op de inhoud van een verzamelbrief van het Ministerie van IenW die 
gisteren aan de Tweede Kamer is verzonden. Het betreft een rapportage van de stand van zaken met 
betrekking tot de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en het Landelijk Actieplan 
Verkeersveiligheid. Het kennisnetwerk SPV heeft eind vorig jaar in kaart gebracht welke maatregelen op het 
gebied van infrastructuur, educatie en handhaving effectief zijn om de verkeersveiligheid in Nederland verder 
te verbeteren. Voor wat betreft de infrastructuur betreft het maatregelen waarmee onderliggend wegennet 
en fietspaden direct kunnen worden aangepakt. Denk hierbij aan de aanleg van een vrij liggend fietspad, 
snelheidsremmers op 60 km/u wegen, maar ook aan relatief kleine maatregelen zoals het weghalen van 
onnodige paaltjes. Aangezien het College bij de Ingekomen Stukken van JUNI aangeeft voor de herinrichting 
van de Nico Bergsteijnweg gebruik te willen maken van een subsidie van de Provincie Utrecht, wil ik het 
College graag wijzen op de mogelijkheid van de Rijksverdubbelaar van het Ministerie van IenW voor lokale 
verkeersveiligheidsprojecten, zoals deze regeling in de brief aan de Kamer wordt genoemd. Deze regeling zou 
eveneens per 1 juli van start gaan en behelst dat het Rijk de helft bijdraagt aan lokale en regionale 
verkeersveiligheidsprojecten, mits deze projecten passen in de lijst van aanbevelingen die het Kennisnetwerk 
SPV eind vorig jaar heeft opgesteld. Deze worden in een zogenaamde menukaart ondergebracht. Mocht het 
hier uiteindelijk gaan om hetzelfde programma wat de Provincie Utrecht voor ogen staat, dan beschouw ik 
mijn opmerking als niet gemaakt. Mochten beide programma's toch los staan van elkaar, dan zou ik het 
College de volgende vragen en suggesties willen voorleggen:

1. Heeft het College kennis genomen van de Rijksverdubbelaar die per 
1 juli wordt geopend voor verkeersveiligheidsprojecten op lokaal en regionaal niveau, die passen op 
de menukaart van het Kennisnetwerk SPV?

2. Ziet het College mogelijkheden om concrete Woudenbergse projecten aan te dragen voor de 
Rijksverdubbelaar die voldoen aan de menukaart van het Kennisnetwerk SPV?

Deze vraag wordt in een volgende vragenronde  
afgehandeld. Dit i.v.m. het opvragen van 
informatie o.a. bij de provincie Utrecht.



Beantwoording Rondvraag VVD-fractie inzake Gokkasten 
wordt toegevoegd aan het overzicht ‘beantwoording technische vragen over ingekomen stukken’

Raadscommissievergadering van: 02-06-2020

Vraag Antwoord

Momenteel zijn veel horecaondernemers plannen aan het maken en uitrollen om 
per 1 juni weer open te kunnen. Daarin zoekt en ziet men kansen om de gederfde 
inkosten van de afgelopen maanden enigszins weer terug te krijgen op het oude 
peil. Een aantal van deze horeca ondernemers heeft een vergunning om maximaal 
2 gokkasten te mogen exploiteren, dit conform de APV. De gedachte bestaat bij 
een aantal van deze ondernemers om tijdelijk een ontheffing aan te vragen voor 
het plaatsen van 2 extra gokkasten, dus totaal 4 gokkasten te gaan exploiteren. 
Dit zou voor de ondernemers een goede toevoeging zijn om de omzet te 
genereren. Alles conform de RIVM richtlijnen en in overleg met de gemeente voor 
een afgemeten periode. Hierbij komt dat deze ondernemers door de omvang van 
hun fysieke locatie niet veel mogelijkheden hebben voor een terras en voor het 
ontvangen van veel gasten, ze zijn dus beperkt in de mogelijkheden die de 
richtlijnen nu voorschrijven.

1. Is het al bekend of er horeca ondernemers een verzoek gedaan hebben voor 
een ontheffing van 2 extra gokkasten?

2. Is de Gemeente welwillend, om onder strikte voorwaarden, een dergelijke 
ontheffing toe te staan?

3. Wat zouden de voorwaarden van de gemeente zijn om dit toe te staan? 

4. Is de Gemeente gerechtigd om zelf af te wijken van de APV zonder 
tussenkomst van bijvoorbeeld de raad?

Het politieke statement van de VVD is dat de gemeente, mits men voldoet aan de 
strikte voorwaarden, hier mogelijkheden voor te bieden. De beantwoording kan 
schriftelijk eventueel, maar stellen het op prijs om de vraag wel kenbaar te maken 
donderdag, wat via de voorzitter kan natuurlijk.

1. Er is geen verzoek gedaan voor een aanwezigheidsvergunning voor 
extra gokkasten (kansspelautomaten).

2. In de Wet op de kansspelen (artikel 30c lid 2) staat dat bij 
gemeentelijke verordening het aantal kansspelautomaten wordt 
vastgesteld met een maximum van twee per inrichting. Hogere 
wetgeving verbiedt het dus om hier lokaal vanaf te wijken.

3. Zie bovenstaand antwoord. Hogere regelgeving verbiedt dit 
simpelweg.

4. Zie het antwoord op de bovenstaande vraag. De Wet op de 
Kansspelen biedt geen ruimte om daarvan lokaal af te wijken.


