
Van:]  

Verzonden: donderdag 5 december 2019 15:50 

Aan:  
Onderwerp: bestemmingsplan herziening Ringelpoel 7 Woudenberg 

 
 
Geachte heer r,  
 
Graag willen wij de bijgevoegde brief met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan 
Ringelpoel 7 inbrengen als ingekomen stuk in de vergadering van de raadscommissie van dinsdag 10 
december 2019. 
 
Alvast hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Geachte raadscommissie, 
 
Met betrekking tot het agendapunt vaststelling van het bestemmingsplan Ringelpoel 7 willen wij het 
volgende opmerken. 
 
Ingevolge het ontwerpbestemmingsplan “Herziening Ringelpoel 7” mogen er op de Ringelpoel 7 twee 
woningen komen en ter plaatse van de aanduiding kantoor, kantoorruimte.  
Met betrekking tot de bestemming wonen zijn de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep en 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten toegestaan als de woning in overwegende mate zijn 
woonfunctie behoudt en het aan-huis-gebonden beroep/ de activiteiten een ruimtelijke uitstraling 
hebben die in overeenstemming is met de woonfunctie.  
 
Daarnaast wordt een gedeelte van de gebouwen bestemd als kantoor. 
 
In artikel 1.49  van de planregels is opgenomen wat onder kantoor moet worden verstaan.  
 
Op grond van artikel 4.1, aanhef, onder b, sub 1 van de planregels moet het daarbij gaan om een 
kantoor en instructie-/ vergaderruimte van maximaal 300 cm2 ten behoeve van de bewoners van de 
woningen.  Dit betekent dat verhuur van kantoorruimte aan derden op grond deze planregel niet 
mogelijk is.  
 
Opmerkelijk is dat in sub 2, van zojuist genoemd artikel de opslagruimte en werkruimte ten bate van 
het landgoedbeheer, maximaal 80m2, ook wordt bestemd als kantoorruimte.  
 
Op grond van het bovenstaande lijkt dat er veel bedrijvigheid mogelijk wordt op het perceel en ten 
aanzien waarvan door de gemeente op voorhand geen harde grenzen kon worden aangegeven. Dit 
baat ons zorgen.  
In Woudenberg staat veel kantoorruimte met goede voorzieningen en ontsluiting leeg, niet duidelijk 
is waarom hier kantoorruimte wordt ontwikkeld. 
 
Daarnaast blijkt uit de stukken dat de verkeersintensiteit als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan 
minimaal gaat verdubbelen.  
De verkeersgeneratie gaat van 24,6 in de bestaande situatie naar 50,6 in de nieuwe situatie. Dit is 
een verhoging met 100% en is voor een grootste deel toe te rekenen aan het kantoor. Daarbij moet 



worden opgemerkt dat de verkeersgeneratie van de paarden (16) ten onrechte in de nieuwe situatie 
is weggelaten. De paarden die er staan, staan altijd buiten (ongeveer 4). Deze eigenaren zullen 
blijven komen om de paarden te verzorgen. Daarnaast is bij de woningen uitgegaan van gewone 
vrijstaande woningen en zijn voor het aan-huis-gebonden beroep en kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten geen verkeersbewegingen in het plan meegenomen. 
 
Gelet op de verkeersgeneratie die de kantoorfunctie met zich brengt is er naar onze mening geen 
sprake van een ondergeschikte kantoorfunctie op het perceel, maar van een hoofdfunctie. 

In de toelichting wordt gesteld dat de Ringelpoel alleen in gebruik is voor agrarisch -, recreatief - en 
bestemmingsverkeer en dat deze weg de extra verkeersdruk makkelijk aankan. Dat is zeker niet 
waar. De Ringelpoel en de Slappedel worden dagelijks zeer intensief gebruikt door het doorgaande 
verkeer / sluipverkeer. De verkeersdruk op beide wegen is heel hoog. In het plan wordt niet 
aangegeven waar het verkeer naartoe gaat als ze de Ringelpoel verlaat. Wij verwachten dat het extra 
verkeer dat het plan genereert, mede over de al overbelaste Slappedel gaat rijden. 
 
Met dit plan werkt de gemeente mee aan de commerciële ontwikkeling van een landgoed met twee 
woningen en een kantoor waardoor (verkeers)overlast voor de omgeving ontstaat. Dit terwijl bij de 
gemeente bekend is dat er in de omgeving van de Ringelpoet en Slappedel verkeersoverlast is. Dit is 
geen goede ontwikkeling. Reeds enkele jaren durven de bewoners hun kinderen niet alleen op de 
fiets naar school te laten gaan. 
 
Wij zijn door de indieners van het plan en de gemeente niet bij het vooroverleg betrokken. In de 
bekendmaking van de ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan herziening Ringelpoel 
7  d.d 24 september 2019 stond alleen vermeld dat het gaat om het wijzigen van het agrarisch 
bouwperceel in twee woonbestemmingen, over een kantoorfunctie is niets vermeld. Wij hebben 
toen de stukken niet gelezen. Toen wij deze week in de nieuwsbrief lazen over de raadscommissie 
hebben wij alsnog de stukken opgezocht en kennis genomen van de plannen, vandaar alsnog onze 
reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 


