
Beantwoording vragen SGP-fractie inzake B.P. Zegheweg 8
Raads(commissie)vergadering van: 06-05-2020

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen

 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij

 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen 

opslaan

Vraag Antwoord

Wij zien geen verbeelding van het bestemmingsplan met de maatschappelijke 
bestemming?  Waarom is dit?

Zoals gebruikelijk wordt de verbeelding pas gewijzigd nadat de raad heeft ingestemd 
met de aanpassingen. 

Op blz 2 van het raadsvoorstel staat dat op de datum XXX het verzoek is 
binnengekomen om de bestemming te wijzigen in maatschappelijk met de 
aanduiding 36 zorgeenheden i.p.v. zorgwoningen. 

o Op welke datum is dat verzoek besproken met u? 
o Op welke datum is dit officiële verzoek binnengekomen?

Het verzoek is 19 februari binnengekomen en op 2 maart met de portefeuillehouders 
ruimtelijke ordening en wonen besproken. 

Wij zien, en dat staat los van de inhoud en beoordeling van dit raadsvoorstel, dat 
er 36 zorgeenheden worden gerealiseerd. Deze tellen niet mee als sociale 
huurwoningen, tenzij de bestemming wordt gewijzigd naar wonen. Dit strookt met 
onze gedachten en eerdere vragen dat dit geen sociale huurwoningen kunnen zijn. 
Het doet ons goed dat u tot dit inzicht bent gekomen.
o Wilt u ons een bijgewerkt overzicht verstrekken met een actualisatie van de te 

bouwen sociale huurwoningen ?
o U wilt u daarbij aangeven hoe u de 20% norm gaat halen voor de jaren 2020 t/

m 2022?

- Dit overzicht wordt u aangeboden bij de Voortgangsrapportage Wonen 
(ingekomen stuk juni)

- De percentages en aantallen treft u in die tabel aan. 

Wij zien dat de uitweg via de Zegheweg een nooduitrit is. 
o Hoe kan de initiatiefnemer ervoor zorgen dat die aanduiding in het BP ook 

gerealiseerd wordt? 
o Hoe wordt dit wat vastgelegd wordt in het B.P. geborgd dat dit geen reguliere 

uitrit kan gaan worden nu of in de toekomst?

U stelt de aanduiding nooduitrit vast met het vaststellen van de Nota van 
beantwoording zienswijzen. Wij zien erop toe dat de wijzigingen verwerkt worden in 
het vastgestelde bestemmingsplan. Er komt dus een aanduiding nooduitrit, indien de 
uitrit anders wordt gebruikt kan er op grond van het bestemmingsplan handhavend 
worden opgetreden. 

In het rapport wonen en zorg blijkt dat er lokaal behoefte is aan zorgwoningen. Nu 
worden deze woningen omgezet naar zorgeenheden. 
o Waaruit blijkt dat er voor lokaal behoefte is aan deze omzetting naar 

Het rapport wonen en zorg geeft aan dat er tot 2030 behoefte is aan 50 extra 
intramurale zorgplaatsen. De doelgroep betreft dementerende ouderen (ook toen er 
nog sprake was van zorgwoningen). Voor deze doelgroep is in beide categorieën 



Vraag Antwoord

zorgeenheden t.b.v. intramurale zorg?  
o Kunt u ons de lokale behoefte en onderbouwing voor zorgeenheden 

verstrekken uit dit rapport?
o Of is deze bouw ook voor regionale behoefte?

behoefte. Het betreffen prognoses voor Woudenberg. 


