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Onderwerp : Vaststellen bestemmingsplan Zegheweg 8a 
  
Advies  : - Zienswijze gegrond verklaren. 

- De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen het 

bestemmingsplan Zegheweg 8a gewijzigd vast te stellen. 
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Inleiding 

Op het perceel Zegheweg 8a in Woudenberg is een vrijstaand bedrijfsgebouw aanwezig. 

Voorheen was ter plaatse een bedrijf in administratieve dienstverlening gevestigd. 

Initiatiefnemer is voornemens om, in aansluiting op de ontwikkelingen rondom zijn eigendom, 

het perceel Zegheweg 8a te gaan herontwikkelen. In het plan wordt de bestaande 

bedrijfsfunctie omgezet naar een woonfunctie. Haaks op de Zegheweg wordt een woongebouw 

ten behoeve van zeven seniorenwoningen gerealiseerd. Het betreft vijf grondgebonden 

wooneenheden en twee gestapelde wooneenheden. Ten behoeve van het initiatief 

wordt het bestaande bedrijfsgebouw gesloopt. Om aan deze herontwikkeling mee te kunnen 

werken, is een herziening van het vigerend bestemmingsplan nodig. 

 

Centrale vraag 

Bent u bereid het bestemmingsplan Zegheweg 8a vast te stellen? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Zie raadsvoorstel 

 

Kader 

Zie raadsvoorstel 

 

Argumenten 

Ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg 8a heeft gedurende zes weken voor een ieder ter 

visie gelegen, van 28 april 2021 tot en met 8 juni 2021. Gedurende de periode van ter inzage 

legging zijn er twee zienswijzen ingediend. In de, in de bijlage bijgevoegde, Nota van 

beantwoording zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zegheweg 8a zijn de zienswijzen 

samengevat en voorzien van een antwoord.  

 

Voor de rest van de argumenten, zie raadsvoorstel. 

 

Duurzaamheid en Inclusie 

Zie raadsvoorstel 

 

Maatschappelijke participatie 

Zie raadsvoorstel 

 

Coronavirus 

Zie raadsvoorstel 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Zie raadsvoorstel 

 
Financiële consequenties                       op juistheid beoordeeld door Aart van de 

Bovenkamp 

 

Voor bestemmingswijzigingen ontvangt de gemeente leges, ingevolge de legesverordening, 

welke ter dekking zijn van de gemaakte kosten door de gemeente.  

 

In het kader van het kostenverhaal (planschade) is een anterieure overeenkomst aangegaan.  

 

Aanpak/uitvoering 

De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te 

stellen en daarna de wettelijke inzage procedure te starten. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan aanbieden aan de raad en voorstellen het bestemmingsplan gewijzigd 

vast te stellen. 
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Communicatie 

Zie raadsvoorstel 

 

Bijlage(n) 

• Concept raadsbesluit 

• Raadvoorstel 

• Ontwerp bestemmingsplan Zegheweg 8a zoals dat ter inzage heeft gelegen (toelichting, 

regels, verbeelding en bijlagen) 

• Anonieme nota van beantwoording zienswijzen 

 

 


