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Onderwerp / voorstel:
Herstelbesluit bestemmingsplan bebouwde kom naar 
aanleiding van de uitspraak Raad van State

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor, 
gelet op uitspraak van de Raad van State d.d. 20 november 2019 nummer 201800978 en 
met inachtneming van hetgeen is overwogen bij het besluit van 20 december 2018 en 21 
december 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Correctieve herziening 
Bebouwde Kom en het bestemmingsplan Bebouwde Kom, het bestemmingsplan 
“Correctieve herziening Bebouwde Kom opnieuw vast te stellen en daarbij de aanduiding 
ten behoeve van de afwijkingsregel “volumineuze detailhandel” op de verbeelding op te 
nemen voor de percelen Parallelweg 2 en Stationsweg Oost 259, overeenkomstig de 
uitspraak. 

Inleiding
Op 21 december 2017 en 20 december 2018 heeft uw raad besloten het bestemmingsplan 
Bebouwde Kom en de Correctieve herziening Bebouwde kom vast te stellen. Naar aanleiding 
van de behandeling van een beroep tegen die besluiten heeft de Raad van State op 20 
november 2019 een uitspraak gedaan. In deze uitspraak wordt de gemeenteraad van 
Woudenberg opgedragen om binnen 20 weken de besluiten van 21 december 2017 en  20 
december 2018 te herstellen. Het bijgevoegde concept raadsbesluit biedt de basis voor het 
herstelbesluit. 

Centrale vraag
Bent u bereid om (de correctieve herziening van) het bestemmingsplan Bebouwde Kom, met in 
achtneming van de uitspraak van de Raad van State, van 20 november 2019 opnieuw vast te 
stellen?

Beoogd resultaat (wat)
Herstel van de raadsbesluiten van 21 december 2017 en 20 december 2019.
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Kader
Wet ruimtelijke ordening, Raadsbesluiten 21 december 2017 en 20 december 2018 en 
uitspraak Raad van State op 20 november 2019, nummer 201800978.

Argumenten
Op 20 november 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan 
Bebouwde Kom en de correctieve herziening Bebouwde Kom. 
De Raad van State concludeert ten aanzien van de locatie Parallelweg 2 / Stationsweg Oost 259 
dat in de zienswijzenota en daarmee in het raadsbesluit onvoldoende gemotiveerd is waarom 
de afwijkingsbevoegdheid voor detailhandel volumineus bij de vaststelling van het plan op dat 
perceel niet opgenomen is. 

Hoewel wij vinden dat eerder op de juiste wijze invulling gegeven is aan het beleid  van de 
provincie (alleen detailhandel waar het nu zit) zien wij geen aanleiding om het standpunt van 
Raad van State in twijfel te trekken of met een verbeterde motivering het huidige besluit 
opnieuw te nemen. 

Wij stellen voor om conform de uitspraak op deze kavel de afwijkingsmogelijkheid voor 
detailhandel volumineus wel op te nemen. Wij hebben de provincie en eigenaar van het 
perceel vooraf geïnformeerd over de voorgenomen wijze van verwerking van de uitspraak. De 
provincie Utrecht kan zich hierin vinden. 

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

Duurzaamheid 
-
Maatschappelijke participatie
Vooraf overleg met betrokkenen over wijze van uitvoering besluit Raad van State. 

Beoogd resultaat (hoe)
Herstelbesluit ter reparatie van de besluiten van 21 december 2017 en 20 december 2018 om 
te voldoen aan de opdracht van de Raad van State.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Aanpak/uitvoering
Het beluit over bestemmingsplan Bebouwde Kom (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.

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 Bebouwde herstelbesluit 
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