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U schrijft in de nota onder 2.5.6 (pag 6): “Niet elk bouwwerk wordt aangemerkt als 
trendsetter.” Dat lijkt een nogal subjectieve aanduiding die afhangt van 
welstandsadvies. Welke criteria hanteert de gemeente voor het begrip  
‘trendsetter’?

Zoals gesteld kan een bouwwerk worden aangemerkt als trendsetter als er een 
aanvraag binnenkomt die identiek is aan een eerder verleende vergunning met 
afwijking. De uitgangspunten van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, waarin trendsetter 
ook benoemd is, zijn daarbij van toepassing.  Er heeft bij die eerste aanvraag  dus al 
een wijziging van het beleid plaatsgevonden om de aanvraag mogelijk te maken. Dit 
gaat dan dus niet alleen om  het welstandsadvies.

U schrijft in de beleidsnota onder 3.3.1. (pag 9): “Er wordt alleen meegewerkt aan 
het toepassen van de 10% afwijkingsbevoegdheid indien dit uit technisch of 
architectonisch opzicht noodzakelijk is bij de aanpassing of vergroting van een 
bestaand bouwwerk. Toepassing van deze afwijkingsbevoegdheid op 
architectonische gronden dient ter toetsing te worden voorgelegd bij de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit.” Wat is de consequentie voor de initiatiefnemer als het een 
bouwwerk/onroerend goed betreft dat in weerwil van deze voorwaarde tot 
medewerking van de gemeente toch wordt opgericht met een afwijking van 11%? 

Indien 11% in de uitvoering gerealiseerd wordt, is sprake van het afwijken van de 
verleende vergunning, aangezien met deze regeling maximaal 10% extra kan worden 
gerealiseerd. In dat geval is het handhavingsbeleid van toepassing. Wij verwijzen u 
hiervoor naar het “VTH beleid uitvoering omgevingsrecht gemeente Woudenberg” 
(hierna: het VTH beleid) dat ook op de agenda van de commissie van 2 juni staat. 

Bij 3.3.3 schrijft u ten aanzien van mantelzorg (pag. 9), dat “een afwijking van het 
bestemmingsplan kan worden verleend ten behoeve van het bieden van 
mantelzorg in of vanuit een bijgebouw of een tijdelijke unit”.  Hoe handhaaft de 
gemeente dat deze afwijkingsmogelijkheid weer wordt ingetrokken nadat de 
mantelzorg is beëindigd? 

Indien sprake is van een vergunning voor mantelzorg zal in de vergunning de 
eindigheid en de acties die nodig zijn na beëindiging van de mantelzorg verwoord 
worden. Daarmee is feitelijk sprake van een beëindiging van rechtswege.
Voor de handhaving is net als bij situaties waar sprake is van vergunningvrije 
mantelzorg, het beleid uit het VTH beleid van toepassing. Indien bij ons bekend is dat 
de mantelzorg is beëindigd en het bouwwerk ten behoeve van mantelzorg nog 
aanwezig is, dan zullen we aanschrijven om het bouwwerk te laten verwijderen.

En wat als de verleende afwijking heeft geleid tot onomkeerbare veranderingen, 
die slechts tegen hoge kosten ongedaan kunnen worden gemaakt? 

De meeste situaties van mantelzorg vallen onder de vergunningsvrije regeling, de 
afwijkingsbepaling is slechts in uitzonderlijke gevallen nodig. Bij elke vorm van 
aanpassing t.b.v. mantelzorg is voor de betrokkenen duidelijk dat sprake is van 
tijdelijkheid, alleen de periode van aantoonbare mantelzorg geeft rechten. Het is dan 
ook aan de betrokkenen om daar de juiste financiële afweging in te maken. 
Na afloop van de mantelzorg gelden weer de oude bepalingen op een perceel en 
gelden bij afwijking de uitgangspunten van het VTH beleid. Bij een vergunning geldt 
dat gebruik maken van de mogelijkheden binnen dit beleid alleen kan als er een 
zorgvuldige afweging is gemaakt. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden. Dit 
moet onomkeerbare veranderingen, die slechts tegen hoge komsten ongedaan 
kunnen worden voorkomen en er bestaat dus ook de mogelijkheid van overleg met 
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betrokkenen zodat zij een bewuste keuze kunnen maken. .
Bovenstaande twee vragen keren terug onder 4.4.1.c, sub e. op pagina 14. Hoe 
handhaaft de gemeente hierop? 

De prioritering van de handhaving is opgenomen in het uitvoeringsprogramma. We 
houden niet actief toezicht op beëindiging van mantelzorg; hier wordt op dit moment 
geen hoge prioriteit aan gegeven. De initiatiefnemers weten wanneer de 
mantelzorgwoning weer verwijderd dient te worden, dit is beschreven in de 
vergunning. Zodra ons bekend is dat hier niet aan wordt voldaan, zal er gehandhaafd 
worden volgens de handhavingsstrategie beschreven in het VTH beleid. Dit beleid 
komt ook ter sprake in de commissie van 2 juni.

Onder 4.4.9 b. (pag 18) beschrijft u afwijkingsmogelijkheden voor gebruik van een 
woning voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten. Zijn hier geen overige voorschriften aan verbonden, 
zoals een verbod op nachtelijke activiteiten of activiteiten die geur- of 
geluidsoverlast met zich meebrengen?  

Het betreft hier het verstrekken van een omgevingsvergunning voor het afwijken van 
een gebruik anders dan opgenomen in het bestemmingsplan. Geluidsoverlast, 
geuroverlast en openingstijden vallen niet onder dit beleid. De mogelijke gevolgen 
van de activiteiten moeten daarom voldoen aan andere juridische instrumenten op 
deze aspecten zoals de APV en de wet milieubeheer. Een verbod is niet nodig omdat 
die regeling en de uitgangspunten geen nadelige gevolgen voor de omgeving al 
voldoende basis bieden.

U schrijft onder 4.4.9 d. (pag 17/18) dat er moet worden voldaan aan de 
voorwaarden genoemd onder 4.3.9.b. Dit artikel komt echter niet in het beleidsstuk 
voor. Graag verduidelijking. 

Dit dient 4.4.9.b te zijn. Dit wordt aangepast. 


