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TOELICHTING
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Ophet perceelZeisterweg
53 in Woudenberg
een varkenshouderij
s een
bedrijfswoning
met bibehorende
bijgebouwen voorenexploiteetinitiatiefnemer
diverse
bedrijfsstalgebouwen
DaarnaastEr ivanbeschikt
initiatiefnemer
overeen
een nieuwe
2235aanwezig.
m voorruim uitbreiding
intensieve
Tenomgevingsvergunning
behoeve vanexploitee
de varkenshouderij
is een vanbouwvlak
1 hectare de
opgenomen.veehouderij.
NaastDitdebetreft
varkenshouderij
rt initiatiefnemer
een vannevenactiviteit
vandagrecreatie.
de verhuur van Solexen,
E -choppers tevens
en Fat Max
e kickbikes. in de vorm
In verband
metafweging
hetverslechterende
toekomstperspectief
de varkenshouderij
gemaaktomHijheeft
om geenvoorverdere
investeringen te, heeftinitiatiefnemer
doen in uitbreiding
vaneenlandelike
denaderevarkenshouderij,
dezevarkenshouderijen'
tebesloten
gaan beëindigen.
'Subsidieregelingmaarsanering
. Hiertoe neemt initiatiefnemer deel aan de
Omplanologische
te voorzienfunctiewijziging
in een nieuwe duurzame
functie
voorhet
perceelZeisterweg
53
i
n
Woudenberg,
is een
noodzakelijk . In dagrecreatiemogelijkis.
het plan wordt het voorsteHetachterste
deel van het deelvanhet
perceelomgezet
naar
eenwordtreguliereomgezetwoonfunctie,waarbijtevens
perceel
naarbijveneenbehouden
bedrijfsfunctie
behoeve van hetactiviteiten.
naastgelegen
aannemersbedrijf.
bedrijfsgebouwen
voorworden
detendagrecreatieve
De overige
bedrijfsgebouwen
metTwee
een
oppervlakte
van
i
n
totaal
1.737
m
gesloopt,waarna
het
aannemersbedrijf
een
nieuwe
loods/
schuurniet zalmeerrealiseren
van maximaal
stalvan2.1002235mt worden
mr wordt
uiteraard
gerealiseerd
. Met het i1.320
nitiatiefm.zal Dehetvergunde
bouwlaknieuwe
metvan circa
Door hetsaneren
intensieve
verkleining
het bouwlak
,zal de verkleind.
functiewijziging
overvanheteengeheel
gezienveehouderijen
leiden tot eeneenruimtelijke
kwaliteitsverbetering.
In de geldende planologische
plangebiednietworden
de enkelbestemming
'Aopgrarisch
Landschapswaarden
- Reliëf. situatie
Hetinitikent
atiefkanhetdedanook
gerealiseerdmogelijk
grond vanmethettwaarden
er plaatse
geldende
planologische
functiewijzigingals bedoeld
planologisch
procedure
tot vaststelling
vaneenregime.
nieuw Ombestemmingsplan
in artkel3.1Wette maken,
ruimtelijkeis een
noodzakelijk.
eenordening(Wro)
ruimtelij juridisch
kader. Met voorliggend bestemmingsplan wordthet ruimtelijk plan voorzien van
1.2 Ligging en begrenzing plangebied
Hetop eenplangebied
ligt tencircawesten
van de kern deWoudenberg
buitengebied.
kern Woudenberg
ligt
voorzijde vannaastin hethetdeperceel
deDe doorgaande
(N224)
. afstand
Langs hetvan(agrarische)
lint van1 dekilometer.
ZeisterwegAanbevinden
regulierelooptwoonfunctie
diverseZeisterweg
andere
functies,zoals
bedrjvigdheid
en (verblizichjfs recreatie.
Directgrenzend
aan
het
perceelZesterweg
53
bevindtzich
het
aannemersbedījf
Legemaa
t
&
Van
Elst
Ditagrarisch
betreftdegebiedwest-metenverderop
zuidzijdedevanreguliere
het perceel
. Aan de oostzijde
van het plangebied
burgerwoning
aan de Zeisterweg
41. bevindtzich
HetWoudenberg,
perceelZeisterweg
53
waarop
de
functiewijziging
i
s
voorzien,
i
s
kadastraal
bekend
a
l
s
gemeente
sectie H. nummer 78, 81 (gedeeltelik ). 737 (gedeeltelik ).946, 1575 en 1588meteen
totale
globaaloppervlakte
weergegevenvan. ruim 15.000 m. In onderstaande figuur is de begrenzing van het plangebied
Zesterweg53 Woudenberg

Globale liggingplangebied ( bron: ww.ruimtelijkeplannen.nl)
1.3 Vigerende plandogischesituatie
Het grootste deel opvan8jhetuli plangebied
binnen vande begrenzing
van hetwijzigingsplan
53
Woudenberg'dat
2013 dooruitspraak
hetligt college
B & W van gemeente
WoudenbergdeZeisterweg
iRaad
s vastgesteld.
Hetwijzigingsplan
vande Afdeling
van State
september2014,onherroepelik
2014is naen (tussen)
vervangende
vaststelling
door het bestuursrechtspraak
college van B & W vanvangemeente
Woudenberg
opop 93 oktober
geworden.
Conform dit wijzigingsplan
gronden de'bouwlak
bestemming' . Daarnaast
'Agrarischis demetwaarden
- ' intensieve
Landschapswaarden
- Reliëfkennen
met dede aanduiding
functieaanduiding
veehouderij
vantoepassing.
Een klein deelvan
hetDitbestemmingsplan
plangebied ligt binnenis opde23begrenzing
van2010het doorbestemmingsplan
'Buitengebied
Woudenberg
2010.
september
de
gemeenteraad
van gemeente
Woudenberg
vastgesteld.
Het betreffende
deel- Landschapswaarden
van het plangebied kent- Reliëfin ditenbestemmingsplande
enkelbestemmingen
' Agrarisch
'Water'Totslot
. Daarnaastz
dubbelbestemmingen
- metwaarden
Riool en 'Wvewevingsgebied
aarde - Archeologieen -wetgevingzone
3 van toepassing.
gelden3.idejn de
gebiedsaanduidingen ''Leiding
reconstuctiezone- wijzigingsgebied
Gelet
op
hetvoorgaande
past
de
beoogde
functiewijziging
niet
binnen
de
regels
van
het
geldende
planologische regime.
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Uitsnede verbeelding
Woudenbery
2010 wjzigingsplan 'Zeisterney 53Woudenbery'en bestemmingsplan Buitengebied
1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting
Het bestemmingsplan
o elichting; 'Zeisterweg 53 Woudenberg bestaat uit de volgende stukken:
. tverbeelding:
planregelsis niet juridisch bindend, maar vormt een belangrik onderdeel van hetbestemmingsplan.
DeDe toelichting
toelichting geeftaan
watheeftde beweegredenen
en achtergrondenzijn die aan het bestemmingsplan ten
grondslag
Totslotmanier
regels opeenliggen.correcte
nadetetoelichting
leven. als doel omhet bestemmingsplan te begrijpen en de
Debestemmingsplan
verbeelding en deen kunnen
planregelsenkelvormenin samenhang
samen hetjuridisch
met ekaar bindende
'gelezen gedeelte
worden. van het
Op de verbeelding dezezijn debestemmingen
bestemmingenzijnvanregelsde in enhetbepalingen
plangebiedgekoppeld
begrepen omgronden
en opstallen van
aangegeven.Aan
de uitgangspunten
het plan zekerte stellen.
De toelichting is als volgt opgebouwd:
• Hoofdstuk
2
staat
s
t
i
l
b
i
j
de
huidige
en
toekomstige
situatie
van
het
plangebied;
in Hoofdstuk 3overheden
is een beknopt overzichtijn opgenomen
van de belangrikste beleidsvisies van de
verschillende
het plangebied;
gevolgen ofef e den opdiederelevantz
planologische-voor enmilieutechnische
aspecten worden in Hoofdstuk
4dein beschreven;
Hoofdstuk
5
worden
de
gehanteerde
bestemmingen
metbijbehorende
regeling beschreven :
• uitvoerbaarheid.
Hoofdstuk 6 behandelt
ten slottederesultaten
de economische uitvoerbaarheid
en maatschappelijke
Hierin worden
het vooroverleg conform
artkel3.1.1 Bro. beschreven van de gevolgde inspraakprocedure en
Zeisterweg53 Woudenberg

Hoofdstuk 2 Beschrijving van de situatie
2.1 Huidige situatie
Planlocatie
Hetgrondenplangebied
betreftde varkenshouderj
aan de Zeisterweg
in Woudenbergbekendmetaldirectomiggende
.Zoalsaangegeven
beslaat het plangebied
de percelen53 kadastraal
s gemeente
Woudenberg,
totale
oppervlaktesectievanH,ruimnummer
15.00078.81m. (gedeeltelijk). 737 (gedeeltelib ).948,1575 en 1588 met een
Ionderstaande
n de bestaandeafbeelding
situatie exploiteert
initiatiefnemer
op
het
perceelZeisterweg
53 een vakenshouderij
i
s
een
situatietekening
van
de
bestaande
situatie
weergegeven
waarop de Op
diverse gebouwen
aangeduid. Opnaarhetachteren
perceelibevinden
s een bedrijfswoning
(A ) met bijbehorende
bijgebouwen
(B+C)staanaanwezig.Verder
zich dehetwijzigingsplan
bedrif'sgebouwen
ten behoeve53 van
deWoudenberg'vastgesteld.D
varkenshouderij(
D + E + F i+t G wijzigingsplan
+ H + 1 ) . Zoals aangegeven
i
s
i
n
2013
'
Z
eisterweg
in de vergrotingom endevornwijziging
van het bouwvak
totuit teene kunnen
oppervlakte
10.295 m met. De emissiearme
wijzigingvoorzagwas stalsystemen
noodzakelijk
agrarische bedrijfactiviteiten
breiden.vanUitbreiding
was noodzakelijk
in verband met het
besluit Huisvesting.
Naoppervlakte
vaststellingvan en2235onherroepelijk
worden
van
het
wijzigingsplan
,
i
s
een
nieuwe
stal
vergund
(J) met een
m. Dezede nietstalgerealiseerde
is niet gerealiseerd
De totalemm oppervlakte
bedraagt 4.470 m inclusief
stal en. 2235
exdusief de aanniet bedrifsgebouwen
gerealiseerde stal.
Naastde
varkenshouderijexploiteert
initiatiefnemer
tevens
een
nevenactivteit
i
n
de
vormvan
dagredeati2012e . Diteenbetreftomgevingsvergunning
de verhuur van Solexen, E-choppers
en Fat( bedrijfs)
Max ekidbikes.
Hiervoor is op 2
december
bebouwing
wordttevens
gebruktvoor deopslagvandeverleend.
betreffendeDe bestaande
Solexen, E-choppers
en Fat Maxop hetterrein
ekickbkes .
112

Toilet
25131
69 0

Bestaande situatie , Zeisterwey 53 Woudenbery (bron: initiatiefnemer)
Omgeving
Hetop eenplangebied
ligt tencircawesten
van de kern deWoudenberg
buitengebied.
kern Woudenberg
ligt
voorzijde vannaastin hethetdeperceel
deDe doorgaande
(functies,zoals
N224) . afstand
Langs hetvan(agrarische)
lint van1 dekilometer.
ZeisterwegAanbevinden
regulierelooptwoonfunctie
diverseZeisterweg
andere
bedrjvigdheid
en ( verblizichjfs ) recreatie.
Zeisterweg53

Direct
grenzendwest-aanenhetzuidzijde
perceelZeisterweg
53 bevindtzich
het aannemersbedrjf
Legemaat& Van Elst.
Ditagrarisch
betreftde
het perceel
. Aan de oostzijde
van het plangebied
gebied met verderop devanreguliere
burgerwoning
aan de Zeisterweg
41 . bevindtzich
2.2 Toekomstige situatie
In verband
metafweging
het verslechterende
toekomstperspectiefvoor
de varkenshouderij
gemaaktomHijheeft
om geen .verdere
investeringen te, heeftdoeninitiatiefnemer
in uitbreiding
vaneenlandelike
denaderevarkenshouderij,
dezevarkenshouderijen'
tebesloten
gaan beëindigen
'Subsidieregelingmaarsanering
. Hiertoe neemt initiatiefnemer deel aan de
Omplanologischefunctiewijziging
te voorzien in een nieuwe noodzakelijk.
duurzame functieIn hetvoorhet
perceelZeisterweg
53
i
n
Woudenberg,
is een
plan wordtaannemersbedrijf.
het achterste deelvan
het perceelomgezet
naarhierdooreen meerbedrijfsfunctie
van het naastgelegen
Hetaannemersb
edrijf krijhetgt
voortenzijbehoeve
n bestaande
Devanbestaande
drijts gebouwen
op divant deelvan
plangebied loods
wordenruimtebehouden
gesloopt(F
+ . G De+ 1 ) t, emetslopenactiviteiten.
uitzondering
gebouwbedrijHfbseweke
als onderdeel
een
bestaande
b
l
i
j
f
t
oppervlakte
aan
gebouwen
bedraagt
daarmee
1.737
m. Daarnaastwordt de reeds
vergunde&VanstalElst(J ) zalmetteeenr plaatse
oppervlakte
2.235 mr niet meer
gerealiseerd.Aannemersbedrijf
Legemaat
hetvannieuwe
bedrijfs
bestemmingsvlak
loods/isschuur
eenvanoppervlakte
van 1.320 m. De
exacte
locatie
van/bouwvlak
de nieuweeenvoornieuwe
loods/de sbedrijfsfunctie
chuur
op diktrealiseren
nogmetonbekend.
Het 5.055m²
bestemmingsvlak
rimoment
jgt een oppervlakte
van circa
Hetvoorste
deelmogelijk
van hetis . perceelwordtomgezet
naar een reguliere
woonfunctie,
waarbijtevens
dagrecreatie
Naast
de
woning
met
bijbehorende
bijgebouwen
(A
+
B
+
C
)
blijven wee
voormalige
(D+E) behouden
vande dagrecreatieve
activiteiten,waaronder
opslag
van debedrijfsgebouwen
Solexen
, choppers
en Fat Maxdtenie e-iknbehoeve
ickbkes.Zoals
in paragraaf
aangegeven betreft
debestemd.
dagrecreatie
een bestaande
dit bestemmingsplan
wederom2.van1 positiefwordt
Hetbestemmingsv
lak legale
voor 'Wfunctie
onen/ Dagrecreatie'
krijgt eenoppervlakte
circa 3.140 m.
Metoostzijdehet inwordt
itiatief bouwlak
zal het voormalig
agrarische
bouwvak
met
circa
2.100
m
worden
verkleind.Vanaf
de
meter teruggelegd.
Door hetsanerenover hetvan geheel
een intensieve
veehouder
eenkwaliteitsverbetering.
verkleiningmet vancircahet50Opbouwvlak,
zal de afbeelding
functiewijziging
gezien
eentoekomstige
ruimtelijkeensituatie
onderstaande
i
s
een
situatietekening
van deleiden tot
opgenomen.

1
( TID RICH
Best och
Toekomstige situatie, Zeisterweg 53Woudenberg (bron: initiatiefnem er)
De toe te voegen bedrijfgronden aan het aannemersbedrijfLegemaat &Van Elst krijgen een eigen
Zesterweg53 Woudenberg

ontsluiting
via een Legemaat&
uitrit naar deVanZeisterweg.
Ooknu gebruik
een grootmaaktdeelvanvandehetbestaande
bestaandebedrijfsontsluiting
wachtverkeer voor
aannemersbedrijf
55, zal bedrijtsperceelvan
indetoekomstvanElstaannemersbedrijf
dezedat nieuwe
ontsluiting
gebrukVangaanElst,maken.Voor
omgeving
vanZeisterweg
bestaande
Legemaat&
zalreedsdit tobestaande
t eende verbetering
vanin- / uihethetwoonen
leeklimaatleiden
.
Overigens
betreft
de
nieuwe
ontsluiting
een
trit op devanZeisterweg.
Ook de functie.
eigenaar Opvanonderstaande
Zeisterweg 53afbeelding
gaat gebruikis demaken
deze ontsluiting
tenweergegeven.
behoeve
de dagrecreatieve
nieuwevanontsluiting
VWan

1979

Toekomstige ontsluiting, Zeisterweg 53 Woudenbery (bron:initiatiefnemer )

Bestaande uitrit op de Zeisterweg (bron : Street View )
Landschappelijke inpassing
Zesterweg53 Woudenberg

Langs
kavelranden enin dehetvormbestaande
slotenpatroon
bevindenIn zichhet kader
op ditvanmoment
lijnvormigede bestaande
beplantingselementen
vanin onder
knotbomen.
het lange
wijzigingsplan
Zeisterweg
2012/2013meeraleen
landschappelijk
inpassingsplan
opgesteld,teneinde
te komen53 Woudenberg'
toinpassingsplan
t een goedeis landschappelijke
inpassing
vanvanhetperceel
Zeisterweg
53
(Bijlage
1)
.
Dit
landschappelijk
ging
uitvan
een
versterking
de
aanwezige
langs
door middelvan lange lijnvormige beplantingselementen.Er is bewust voorbeplanting
gekozenzoude kavelranden
omworden
de achterzijde
beeld
doorbroken.niet landschappelijk in te passen,omdat daarmee hetcultuurhistorische
Ibijbehorend
n het landschappelijk
omVerder
de knotbomen
met met
beheermeidoorn.
daarinpassingsplan
waarDe ezensingelkan
doorzichtenis ervoormogelijkgekozen
is gekoznete handhaven
voor een etzensingel
bijmenging vanaccentueren
abijven.
ls scherm
knowilgen
het cultuurhistorischezichlandelike
beeld. ontwikkelen en de knotessen en
Hetbedrijfsgronden.
landschappelikEr zalinpassingsplan
uit 2012/2013
is ook goed
voorovereengekomen
de inpassing van de nieuwe
alsnogDeuitvoering
gegeven
aanvan dedebrukbaar
destijds
landschappelike
enworden
instandhouding
landschappelijke
inpassing aanvulend
is geborgd
doordat demiddel
van hetinpassing.
opnemen
vanaanlegeenuitsluitend
voowaardelike
verplichting
in de regels. dezeDaarbijgeldt
landschappelijke
inpassing
hoeft
plaats
te
vindenvoorzover
grenstaan het
bestemmingsvlak vande bestemming 'Bedrijf.

Landschappelijke inpassing Zeisterweg 53 Woudenbery (bron: Landscape studio)
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Hoofdstuk 3 Beleidskader
3.1 Rijksbeleid
3.1.1 Structuurvisie nfrastructuur en Ruimte (SVIR )
De Structuurvisi
e Infrastructuur en Ruimte ( SVIR) , die op 13 maart 2012 door de minister is vastgesteld.
deoverkoepelende
eenvormtdoorkijk
naar 2040 riksstuctuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2028 , met
Het derijksbeleid
hetversterken
van de internationale
Nederland en energie,
het behartigen
vanwaterveiligheid,
nationalerichtzich
belangen,opzoals
hoofdnetwerken
personenpositieen Hetvangoederenvervoer,
miliekwaliteit
en debescherming
van hetvoorwerelderfgoed.
naar eenaanpaknatuur,
concurrerend,
berekbaar,
en veilig Nederland.
Daarbijwordt
ingezetRikop streeft
eenprioriteert
krachtige
die ruimte geeftaan
regionaalleefbaarmaatwerk
gebruker voorop
zet, investeringen
en ruimtelijke
ontwickelingen
en infrastructuur
met ekaar, deverbindt.
Omen doelen,
dit doelbelangen
te bereken,en opgaven
werkt hettot2028
Rijk samengeformuleerd.
met andereHetoverheden.
SVIR zijn ambities
tot2040:
Rik heeft Idnriedehoofddoelen
geformuleerd
hetruimtelik-economische
vergroten van de concurrentiekrachtvan
Nederland
door
hetversterken
van
de
structuur;
hetverbeteren
zekerstellen van de berekbaarheid, waarbijde
gebruke
r voorop, instandhouden
staateen leefbareenenruimtelijk
hetwaarborgenvan
omgeving waarin natuurlike en cultuurhistorische
behoudentotverstedelijki
zijn ng veilige
Het beleidwaarden
metwatkanbetrekking
. groene
ruimteoverenaanlandschap
la t het Rik , onderGemeenten
het motto
decentraa
l
,
centraalwat
moet,
zoveel
mogelijk
krijgen
daarbij de woonwensen
ruimte voor kleinschalige
en vooreprovincies
het bouwenen gemeenten.
van huizenoverdie
aansluiten
van mensenvoornatuurlijke
. Deherstructurering,
sturinggroeiop versted
binnenstedelijbij debouwen
en doelstellingen
laatlijhetk ingRij, zoalsvoor afspraken
een groot deel los .
In totaal zijn 13Hetonderwerpen
nationaal
benoemd,
aan het (realiseren
hoofddoelen.
betreft ondervanmeerbuisleidingen
het borgenbelang
ruimte voordievandebijdragen
weg, spoor,voorvan de drie
vaarwegen,
energievoorziening,
), hetvanverbeteren
dehoofdnetwerken
milieukwaliteit,ruimte
waterveiligheid,
voor klimaatbestendige
ontwikkeling,
culturhistorischeruimteen natuurlijke
kwaliteiten en stedelijke
ruimtevooreen
nationaalruimtenetwerkvoorvoorbehoudnatuur.van unieke
Verder
is één vanbesluitvorming
de nationale belangen
die de SVIRen infrastructurele
benoemt het belang
'zorgvuldige
afweging
enondertransparante
bijmoetal e ruimtelijke
besluiten'vanmoetworden
. eenConcreet
betekent
meerdoelstellingen
dat ruimte zorgvuldig
benut envoorduurzame
oveprogrammering
voorkomen.dit
Omdie
te bereken,
is in worden
2012ontwkkelingen
deladder
Besluit ruimtelijkeordening.
Alle stedelike
dienen aan verstedelijki
de Ladder voorng opgenomen
duurzame in het
verstedelijking
getoetst te worden.
Conclusie
Onderhavig
atief betreftveistedelijkingkomt
een ontwikkeling vanin beperkte
De ladder voorinitiduurzame
paragraaf omvang
3.1.3 aanzonder
de orde.strijdigheid met rijksbelangen .
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3.12 Eesluitalgemene regels ruimtelijke ordening Barro)
Op 30 december2011
het Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening (Barro) in ofwerking getreden .
Gemeenten
moeten rekening
bij ishetvaststellen
van hetbestemmingsplannen,wijzigingsplannen
uitwerkingsplannen
Barto. Doel vanIn hethetBarroBarroworden
is bepaalde
onderwerpen
Structuurvisidiee Infrastructuur
enhouden
Ruimtemethebben.
te verwezenliken.
een aantal
projectenuit de
opgesomd
een grootmoeten
Riksbelang
Per zproject
worden regels gegeven,waaraan
bestemmingsplannen
voldoen
.
De
regels
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. ijn een uitwerkingvandeonderwerpen uit de
In het Barro zijn veertien onderwerpen met bijzonder rijksbelang beschreven:
Riksvaarwegen
;
Project mainportontwikkeling
Rotterdam
Kustfundament
Grote rivierenen: waddengebied;
Waddenzee
Defensie; en landelike spoorwegen ;
. Hoofdlvaarwegen
EBuisleidingen
lektriciteits voorziening:
vanNederland:
nationaal belang voor hetvervoer van gevaarlijke stoffen;
. Natuurnetwerk
Primairewaterkeringen
buiten hetkustfundament
Usselmeergebied
(uitbreidingsruimte)
Erfgoederen van uitzonderlike
universele: . waarden:
Ruimtereservering
parallelle Kaagbaan
Conclusie
Het initiatibelang
ef valtnietwordenondergeschaad.
één van de projecten uit het Barro. Door de gewenste ontwikkeling zal geen
3.13nationaalLadder
voor duurzame verstedelijking
belangafweging
13, zoalsengeformuleerd
inbesluitvorming
de Structuurvisibije alInfrastructuur
enen Ruimte
(SVIR ) , vraagt
eenNationaal
zorgvuldige
transparante
infrastructurele
besluiten.om
Dit moet imets vastgelegd
behulp vanin hetde ladder
vooralgemene
duurzame
verstedruimtelijke
elijk iengruimtelijke
worden onderbouwd.
Deze verplichte
toetsing
Besluittoetsing
(Barro).ruimtelijke
HetBarro
verwijst ennaar
hetplannenBro: tengeformuleerd
is datbijvoorbeeld
deze
een regels
procesvereiste
is ordening
bij al e nieuwe
besluiten
aanzien
van
kantoorlocaties
en
woningbouwlocaties.
Gemotiveerd
dientte
worden
hoe eenartkel3.1.6
zorgvuldige lafweging
is gemaaktten
van de Ladder,
id 2 Bro, luidt
: aanzien van het ruimtegebruk . De kernbepaling
vanvaneendebestemmingsplan
dat een nieunestedeljle
stedelijkeontwikkeling.Indien
ontwildelingmogelijkmaalt,bevat
eenDe toelichting
beschrijving
behoefte
aanhetbestaand
de voorgenomen
blbevat
ijkt datdede
stedelijke
ontwildeling
niet
binnen
stedelijkgebied
kan wordenom voorzien,
toelichtingeen
daarvanbuitenen eenhet beschrijving
vandemogelijkheid
voorzien op de motivering
gekozen locatie
bestaand stedelijkgebied
. in die behoefte te
Om dit te onderbouwen dienen de volgende stappen te worden doorlopen:
1. er dient eenin eenbeoordeling
plaats te vinden door betrokken overheden of de beoogde ontwikkeling
behoefte;
2. voorziet
indien
er eenof vraag
is aangetoond,
dientbestaand
een beoordeling
plaats kante vinden
betrokken door
overheden
deherstructurering
ontwikkeling
binnen
gebied
wordendoorgerealiseerd
locaties
voor
of transformatie
testedelijk
benutten.
Indien
de
ontwikkelingniet binnen
mogelijkhetbestaand
maakt buiten
het bestaand
stedelik
gebied,hetkanis bestemmingsplan
eenwordenmotivering
benodigd
waarom
stedelik
gebied
i
n
die
behoefte
voorzien.
Stedelijke ontwikkeling
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Omis vanaaneendezestedelike
verplichtingontwikkeling.
uit het Bro te kunnen vokloen dient allereerstte worden nagegaan of er sprake
In het Bro is het begrip stedelijke ontwikkeling als volgtvastgelegd:
tuimteljke
ontwikkeling
van
bedrijventerrein
ofzeehaventerrein,ofvan
kantoren ,detailhandel,
woningbouwlocaties of andereeenstedelijke
voorzieningen
.'
Ten eerste oppervlakte
dientte wordenaan beoordeeld
of het nieuwe
bestemmingsplan
een vanuitbreiding
van de geldende
maximaal
toegelaten
bedrijfsbebouwing
mogelijk
maakt
ten
opzichte
het voorheen
planologische
regime.- IReliëf
n dit gevalnagenoeg
kan binnen
de huidigebouwlak
bestemming
waardenbebouwd
- ten
Landschapswaarden
hetIn hetvoledige
van ruim'Agrarisch
1 hectareis metdeworden
behoeve
van
een
i
n
t
e
nsieve
veehouderj.
vooríggende
bestemmingsplan
oppervlakte
aan is
gebouwen nader
begrensd,waardoor de toegestane
maximale oppervlakte aan gebouwen aanzienlik
verminderd
bouwlak mettencircaopzichte2.100vanm hetvoorheen
is verkleind. geklende wijzigingsplan. Daarbj is ook van belang dat het
Uitjuris prudentie volgtgeendatuitbreiding
een bestemmingsplan
dat ten opzichteoppervlakte
van hetvoorheen
geklende
bestemmingsplan
van de maximaaltoegelaten
aan bedrijfsbebouwing
mogelijk maakt,
maar alleen
een planologische
in een nieuwe
stedelijke
ontwikkeling
als bedoeld
artkel3.1.6,heeftfunctiewijziging,
tweede
lid, vanin beginselniet
hetBro,spraketenzijdis voorziet
functiewijziging
een zodanige
aard eninbetekenis
omvang
dat desalniettemin
vaniedeeenplanologische
nieuwe
stedelijke
ontwikkeling.
Hierbijkomt
toeaande
ruimtelijkeuitstraling
van
plan voorziene functie en die van hetgeen onder hetvorige plan mogelijk was . in hetnieuwe
Ihetn ditachterste
geval blijfdeelt de vanfunctiehet opplangebied
het voorstewijzigtdeelhetgebruk
van het plangebied
ongewijzigd
(wonen/dagrecreatie)
van een intensieveGeletagrarische
bedrijfsfunctie. Op
naaruitstraling
een reguliere
ten behoeven vergeliking
van een aannemersbedrijf.
op de ruimtelijke
vanslechts
een bedrijfsfunctie
intensieve
veehouderiji
met een aannemersbedrijfén
hethet fperceel
eit datde
ontwikkeling
voorziet
i
n
de
uitbreiding
van
een
bestaand
aannemersbedrijf
op
Zeisterweg
gesproken van een stedelijke ontwikkeling. Het doorlopen van een
laddertoets 55,kan
is dan ooknietworden
niet noodzakelijk.
Wellicht
overvloede geldt dat ides reeds
beoogde ontwikkelingfunctie
voorzietieinvoorziet
een behoefte.
De functie tenbehoefte.
behoeve
vanten wonendagrecreatie
bestaande
Dehet reguliere
op het achtersteeendeelbestaande
van het perceel dvoorziet
in eenin eenuitbreidingsbehoefte
van
naastgelegenbedrijfsfunctie
aannemersbedrijf.
Conclusie
Gelet
op
hetvoorgaande
i
s
e
r
met
onderhavig
i
n
i
t
i
a
t
i
e
f
geen
sprake
van
een
nieuwe
stedelike
ontwikkeling
hoefteendebestaande
laddertoetsfunctieniet t(ewonen
worden/ dagrecreatie)
doorlopen. Desalniettemin
voorziet ende tegelijkertijd
ontwikkelingtein
een behoeftein eenendooruitbreidingshoefte
positiefte bestemmen
voorzien
van het naastgelegen
aannemersbedrijf.
3.2 Provinciaal beleid
3.2.1 Provinciale Ruimtelijle Structuurvisie2013 - 2028(herijking2016 )
Provinciale Staten
van Utrecht hebbenis hetopr4februari
2013 voorde Provinciale
Stuctuurv
sie 2013-208voor( PRS)de
vastgesteld.
lijke beleid
provincieaantrekkelijke
Utrecht ibeschreven
periode
tot 2028.In dezedraagt
De structuurvisie
PRS iprovincie
s opgesteldbij aanomteuieenmtezorgen
voor een deblivend
provincie. Via haar
hetruimtelijk
ook inbeleid
de toekomst deplezierig
wonen, werkenkwalitatief
en recreërenhoogwaardige
is. fysieke leefomgeving, waarin
Deprovincievan
PRS geeftdeprovinciaal
ruimtelikebelangambities
weervanbeleidde biprovincie
Utrecht. Hierinhoortstaaten weke
acht
wek
j
deze
doelstellingen
hoe
didoelstellingen
t beleid de
utgevoerdwordt
Deels loopt deze uitvoering via de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) die tegelijk met de
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PRS
PRS iseeneenzelfistructuurvisi
e onder deHetWetis bindend
ruimtelijke ordening (Wro )nietvoor
. Op grond van
departijen.
Wrois opgesteld.
heeft de PRSDe alleen
n dendehetwerking.
beleidop indedeverordening.
verordening,voorwekede provincie,
bindend is voor deandere
gemeenten.De PRVzorgtvoor
In paragraaf3.2.2doorwerki
wordtnaderng vaningegaan
Idoelstellingen
n de PRS is hetvanruimtelijk
beleid
voor
de
periode
t
o
t
2028
beschreven
.De
provincie
geeft
aan weke
provinciaalbelang
ij deze doelstellingen
uitvoeringeenwordtduurzame
gegeven
aan dit beleid.wordenDe PRSgeacht,wek
richt zich beleid
op de bvolgende
vier pijlers : hoorten hoe
leefomgeving:
beschermen van steden;
de kwaliteiten:
vitale
landelikdorpengebieden metkwaliteit.
Deze
pijenlershetleidenbehouden
tot weeen belangrike
accentgebied.
op de Ditzbinnenstedelike
opgave
versterkente houden
vanbeleidsopgaven,namelijk
de kwaliteiten van het hetlandelijk
ijn opgaven die
zijn om enUtrecht
aantrekkelijk
hetnodigbehouden
versterken
van de kwaliteiten avanls vestigingsplaats.
het landelijk gebiedVoorvanonderhavig
belang. plan is voornamelijk
Behouden en versterken kwaliteiten landelijkgebied
De provincieen Utrecht
beschikt overeenhetaantrekkelijk
landelijkzelf,agebied.
provincie wgebied.
il deze Dekwaliteit
behouden
versterken,zowelvoor
landelijkook gebied
ls voor Dehetstedelik
binnenstedelike
opgavelandschap,
vraagt als contamal
om eenvoorzieningen.
aantrekkelijk
en berekbaar
landelijk gebied
hoge kwaliteitvan
natuur en enrecreatieve
cultuurhistorischewaarden
vanmetaantrekkelijk
onder
meerlandelijk
de liniegebied.
s , de buitenplaatsen
het belangrijke
agrarische drager
landschapvanDehetagrarische
dragen
bij aan een
De
landbouw
i
s
een
culturlandschap. Die rol vergt ruimte voor een economisch duurzame landbouw.
Verstedeliking (duurzame verstedelijkingsladder )
Dehetbestaand
provincie Utrecht
in haar manier
verstedelijkingsbeleid
primair enop kernen
de ontwikkelingsmogelijkheden
stedelijkrichtzich
aantrekkelijkom
te in
wonen,
te werken
tegebied:
ontmoetenopendieneberekbaarheid
blijft hetbijvensteden,
landelikwordtverstedelijking
gebieddorpengevrijwaard
onnodige
ruimtedaims.
Ten behoeve
van devanen leefbaarheid
zoveelvanprovincie
mogelikzijgekoppeld
haltes
en
knopen
het
openbaar
vervoersnetwerk.Voor
een
aantrekkelijke
n
v
i
t
a
l
e
stedenaan
en dorpen belangrik.
De combinatie
bebouwing, dediverse
aanwezigheid
van ,onder
andere culturele
winkels,
horecavanen historische
uitgaansmogelijkheden,
woningtypes
verschillende
vormenbijvanvoorzieningen,
werkgelegenheid,sport
en
ontspanningsmogelikheden
groen
i
n
de
nabijheid
draagt
aan
deze
vruimtelijke
italiteit Het beleidsluitzoalsaanreedsbij debeschreven
zogenaamdein paragraaf3.1.3.
duurzame verstedelijkingsladder
uit hetprovincie
Besluit
de volgendeordening
voorkeurs
volgordevoorstedelike
onwikkelingen:
eerstConcreethanteertde
de vanmogelijkheden
van vanUtrecht
herstructurering
ofdetransformatie,
dan de mogelijkheden
in degebiednabijheid
haltenrode encontouren)
knopen
OV-netwerk,
dan
overige
mogelijkheden
i
n
hetstedelijk
(binnen
de
, en hetals
laatste uitbreiding.
Neune functies voorstoppende agrarische bedrijven
Voorvrijkomendeagrarische
bedrijven
is het beleidgericht
op sloop vanoverbodig
geworden
bedrijfsbebouwing. Def provincie
Utrecht
ruimte voordebouwvan
totdedrisloop
e woningen
(ruintevoor-ruimte)o
deaanvestiging
van eenbiedtnietagrarische
in ruiéénl voorgesloopt,
een
evenredige
oppervlakte
bedrijfsbebouwing.
Naar
mate erfunctie
meerruimtewordt
is eréénvanmeerwoning
ontwikkelruimte.
De
standaardnormen
variëren
bi
j
ruimtevoor
van
de
bouw
van
minimaal
sloop, tot maximaal3wordenwoningen
voorvanminimaal
4000 mkansloop;door bgemeentenworden
ij functiewijzigingvoor
moet 50 %1000vanindiendem bedrijfsbebouwing
geslooptanders
dezesloopnormen
afgeweken,
een
evenredige
kwaliteitswinst
dan
van
gebouwen
wordt
berekt.
Zo
ontstaat
meer woningen,
agrarischruimte
bouwvlakvoorofdemaatwerk
vestiging: bijvoorbeeld
van een groter
niet-agrarischwoningen
bedrijf. op een andere plek dan het
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Deleegstand
provincie Utrechtstimuleert
intergemeentelike
opij graag
het gebied
de aanpak vanvan
agrarische
eersteis leegstand
stapsamenwerking
daarinslechtszien zeenprobleem
dat devanvanproblematiek
leegstandofvanperis deruimtelijke
regio
in kaartbebouwing.Als
wordtgebracht
eigenaar
kwaliteit
en de leefbaarheid
van het landelijk
gebied
echtdeinindividuele
hetgedingdie ?
Vanuit
een
goed
beeld
van
de
problematiek
kan
gewerktworden
aan
een
gezamenlijke
aanpak
inspeelt op behoeften Devan provincie
eigenarenonderzoekt
en initiatiefnemers
kansen
ruimtelijkeagrarische
kwaliteitsverbetering.
of het zinvolopen percelen
en haabaarbiedtvoor
isagrarische
de groeivan
bedrjven
te
verbinden
aan
sloop
van
b
e
d
r
i
j
f
s
gebouwen
waar
bedrijfsvoering
is
gestaakt De provincie denkt daarbij aan een gebiedsgewijze aanpak, in samenwerking met gemeenten.
Deomliggende
provincie grondgaateirn vanagrarisch
uit , datgebruk
bij functiewijziging
op vrijkomende agrarische bedrijfspercelen de
b
l
i
j
f
t
.
Conclusie
Onderhavigfunctie
initiatianders
ef voorzietidan nwonen.
een functiewijziging vande overbodig
een (voormalig)
naar een
stedelijke
gewordenagrarisch
fsbedrijfsperceel
bebouwing
gesloopt.
Het initiatief speeltdaarmee
in op deeisDaarbijwordt
mogelijkheden
dvoorie worden
geboden
inbededrvanijPRS.
paragraaf3.2.2
wordtnader
ingegaan op naarde exacte
en die functie
gelden anders
eendanfunctiewijziging
eenIn(voormalig)
agrarisch
bedrijfsperceel
een
stedelijke
wonen.
Tevens
sluitde
ontwikkeling
bmogelijkheden
ij de duurzame verstedelikingsladder op grond waarvan eerst gekeken dientte worden naar de aan
uit de PRS. van herstructurering oftransformatie. Daarmee past de herontwikkeling binnen het beleid
3.22 Provinciale RuimtelijleVerordening 2013 2028 (herijking2016)
De Provinciale
Ruimtelike
Verordening
2013 (PRV) is op 4februari
2013 vastgesteld
de Provincialein
Staten
van Utrecht
enbijherikt
op 12 december2016.DePRV
regels ddoorie gemeenten
acht moeten
het opstellen
ruimtelijke
plannen.bevatregels
In algemene
de PRVstaan
regels die direct
naarnemende burgers.
In de PRVzvanbelangen
ihunjn alleen
opgenomen,geendie noodzakelijk
zijn
voordoorwerken
hetwaarborgen
van de provinciale
zoalsde algemene
opgenomen
onderwerpen
uit de Verordening
zijn voor het plangebiedvan
belang.in de structuurvisie. De volgende
Landelijkgebied
behoort idatn deeenProvinciale
Verordening
tot het landelijk
Ten eerste
bepaalt atkel
32Hetgeenvanplangebied
de Verordening
ruimtelijk
besluitvoor
zijn gebied.
aangewezen
bestemmingen
en regelseen voorongebreidelde
verstedelijkin
g bevatgronden
Om dediekwaliteit
en vitalitvoorkomen
eitalvans 'landelik
het landelijkgebied
gebied
waaiering
functies
Binnen tedezebehouden,
contextzmoetijn nieuwe
vormen
vanverstedeliki
nagvantienietf stedelijke
toelaatbaar.
Opde duitzondering
it verbodzijnworden.
de
verordening
uitzonderingen
mogelijk
.Voor
onderhavig
i
n
i
t
i
i
s
i
n
hoofdzaak
nin artikel
39Dezevanartikelen
de Verordening
van belang. Daarnaastwordteen
beroep gedaan op de uitzondering in iartkel38.
luiden respectievelik
als volgt
Artikel 3.8
Bestaandestedelijkefunctiesandersdan wonen
1. enEenregelsruimtelikbevattenbesluitdie voortoestaangrondendat:die zijn aangewezen als ' landelijk gebied' kan bestemmingen
a. zpercelen
bestemd voorspecifieke
functies een andereofstedelijke
functie krijgen,de niet
ijn de permanente
bewoning van eenstedelike
detailhandel,
voorwaarde
functiewijziging
naarrecreatiewoning,kantoor
aard en ontvang, opdatbasisbestaande
van een integraleonderafweging,
nlandschappelijke
iet leidt tot dateendetoename
vanwordende invloed
waardenbelemmerd;
behoudenop deen omgeving,
dat omliggende agrarischecultuurhistorische
bedrijven niet in enhun
bedrijfsvoering
worden
b. stedelike
functies worden
uitgebreidregime.met Vanmaximaal20
% van dewitbebouwingsmogelijkheden
onder
het
vigerende
planologisch
deze
maximale
h
reiding
kan
mits er sprakeindienis evanr sprake
een economische
noodzaak. Ooknoodzaak
het bestemmingsv
lak afgeweken
kan wordenworden
.
uitgebreid
is van een economische
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2. De toelichting op een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 'landelijk gebied
Artikel 3.9bevateen ruimtelike onderbouwing,waaruitblijkt dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan.
Functiewijziging (voormalig)agrarischbedrijfsperceelnaarstedelijke functieandersdan wonen
1. Eenen regelsruimtelijkbevattenbesluitdie voortoestaan
grondendatopdie zagrarische
ijn aangewezen
als ' landelijkwaarhet
gebied' kan bestemmingenis
bedrijfspercelen
beëindigdkrijgen,
de bedrijfswoning
en overige
bedrijfsgebouwen
een stedelijke functie,agrarischgebruk
niet zijnde
mitsis nietis voldaan
aangesitueerd
de volgende
voorwaarden:
a. wonen,
hethet bouwperceel
optimaal
en
uitgerustvoor
de
grondgebonden
landbouw of, in
gevalvan
een glas tuinbouwbedrijf,het bouwperceelligt niet in een concentratiegebied
g
l
a
s
tuinbouw,en
b. waarbijt
door sloope behouden
wordt de oppervlakte
van de fysiekofkarakteristieke
aanwezige bebouwing
historisch waardevolle
bebouwingmet n50iet %in gereduceerd,
de berekening
wordt
betrokken,
tenzij
hethet gaat
nieuwe
functie
voorziet
naaneenrecreatieve
kleinschaligebelevingsmogelikheden
woonzorgvoorziening, of
21.. waaraan
gaat omomin heteeneengebied
nieuwenadrukkelijk
functie ddiiee behoefte
bijdraagt ibestaat
f die op hun oorspronkelijke locatie
3. heteen gaatom
deobstakelvormden
hervestiging
van éénof deofkwaliteitvan
enkele bedrijvende oleefomgeving
ruimtelijk
aantasten en die
degaatnieuweom vestiging
locatie, vannabijbedriven
de kern, dgoed
inpasbaarhun zwerkzaamheden
ijn , of ernstig
4. hetopmaterieelzich
rijdend
voornamelijk
richten
opie hetvawege
landelijk
gebied,
of functiemetzwaar
5. eder isbetrokken
sprake vantwee
o
f
meer
boupercelen
waar
de
agrarische
i
s
beëindigd
bouwpercelen gezamenlijk wordt het vereiste slooppercentage van 50 %enwelop
gehaald
of
6. debebouwing,
ruimtelijkein kwaliteitwordt
andere
wijze verhoogddan dan50 %alleen
door sloop van
mate
ie eenop eenlager
slo oppercentage
rechtvaardigt
C. te handhaven
en nieuween bouwperceel
op te drichten
zo compact
gesitueerd
binnen hetvoormalige
enbedrijfsgebouwen
het bouwperceelworden
wordt evenredig
metmogelijk
de oppervlakte
gesloopte
gebouwen
verkleind;
d. de bestaande cultuurhistorische,
landschappelijke
worden
behouden, en
agrarische
bedrijvenbesluit
wordenvoor ngronden
iet in hunendienatuuwaarden
bedrjfsvoering
belemmerd.
2e.. deDebevatomliggende
toelichting
op
een
ruimtelijk
zijn
aangewezen
a
l
s
'
l
andelijk
gebied
Sub a ) een ruimtelike onderbouwing waaruit blijkt dataan de genoemde voorwaardenis voldaan.
Hetgedeeltelijk
bouwperceelZeisterweg
53
l
i
g
t
gedeeltelijk
i
n
de
reconstructiewetzone
extensiveringsgebied
en
in reguliere
de reconstructiewetzoneverwevingsgebied.I
nvande eendirectegoednabijheid
het bouwperceel
liggen
burgerwoningen,
waarbijhet
woon- envanleefklimaatschuurt
metduurzame
hetdiverse
bedrijfsbelang
de agrariër. Doornoodzakelijk.
hetstoppenbelang
de intensieve
is een nieuwe
functie
voor vanburgerwoning
het bouwperceel
De vaneigenaar
wenst deveehouderj
bvoort
edrijfstewoningte
blijven
bewonen
a
l
s
reguliere
en
wenst
z
i
j
n
dagrecreatieve
activiteiten
zetten
op
een
deel
vande grondgebonden
het perceel.Daarmeez
ijn er geende reële
mogelijkheden
bouwperceelt
e behouden
landbouw.Voor
resterende
grondenaannemersbedrijf
ismeereen ommooiehet oplossing
gevonden
in het voor
faciliteren
vanis éénde vanuitbreidingswens
vanbinnen
het naastgelegen
Legemaat&
Van Elst.
Overigens
de
voorwaarden
de
'
S
ubsidieregeling
sanering
varkenshouderijer'
dat
de
omgevingsvergunning
moetworden ingetakken via de gemeente en de vergunning Wet
natuurbescherming viamilieu
de provincie.
Sub b )
Tendienteerste
i
s
van
belang
dat
subde toelichting
b de oppervlakte
van de fysiek
aanwezige
bebouwing met50De%
te worden
gereduceerd. conform
gaat hetblijven
om derhalve
de bedrijfgebouwen.
gebouwen
A(bedrijfswoning)
enConform
B / C (bijgebouwen
bij opde artkel3.9
bedrijfswoning)
buiten de
berekening
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Daarnaastvan ides voor50 % onderhavig
datfunctiede Provinciale
ruimte biedt om af te
wiken
s ingevalvan
dien een belang
nieuwebestaat(
bijdraagt aanVerordening
recreatieve
waaraan
in het gebied-sloopei
nadrukkelijk
artkel3.9,
sub b onderbelevingsmogelijkheden
i ) . Met onderhavig
initiatief wordtvoorzien
in eennadrukkelijk
functiebehoefte
diebehoefte
bijdraagtaan
de recreatievelid 1 , belevingsmogelijsheden
waarin in
Woudenberg
en
omgeving
bestaat.Hetvoorste
deel
van
het perceelZeisterweg
kSolexen,
rijgt immersE- choppers
een functieten
onderOmmeerdie dagrecreatie
inookverband
metde
verhuur vanD+E 53
enbedrFatijfsMaxbehoevevan
e- kickbkes.
reden bijven
de bedrijfsgebouwen
behouden.
Deze
twee
gebouwen
worden
i
n
de
nieuwe
situatie
ingezet
ten
behoeve
van
dagrecreatieve
activiteiten
.Geletdeopberekening
het voorgaandegelaten.worden,Hiermeenaastwordtaangesloten
de gebouwen A Bop enéénC,vanookdedede
bedrijfgebouwen
Den E buiten
uitzonderingsmogelijkheden
uit de Provinciale Verordening.
situatieF+ bedraagt
de totaleProvinciale
oppervlakteVerordening
van deresterende,
1950 m ,
(bzIinjendderdeijfhuidige
s gebouwen
H +l ). Conform
mag hier bedrijfsgebouwen
50%
worden teruggebouwd
Zoals resteert
iGn +paragraaf22
lijft bedrijfsgebouw
met eenvanmoppervlakte
behouden.975 m².Daarmee
een terugaangegeven
te bouwen boppervlakte
van 762 Hm(975
. 213 m). van 213 m
Tenniet-agrarische
tweede wordteen
beroep
gedaan
op
de
(eenmalige)
uitbreidingsmogelijkheid
vooronder
zoals in deVerordening
opgenomen in artkel38.onderStedelijke
functiesmeermogen
worden
uitgebreidbedrijven,
metIn hetmaximaal20
% van de bebouwingsmogelijkheden
hetgeldtgeldende
bestemmingsplan
.Legemaat&
geldendeVan wijzigingsplan
'Ze sterweg
55,oppervlak
Woudenbergvan 2.544
em.r voorOp hetgrond van
aannemersbedrijf
Elsteen
maximum
bebouwd
artkel3.8 met508m².
PRV mogen deSamenbebouwingsmogelikheden
van het aannemersbedrijf derhalve worden
uitgebreid
de eerdergenoemde
denieuwesituatie
1270 mm aanmetbedrijfsgebouwen
aanwezig762 zmijn . op grond van artikel3.9 PRV, mag er in
Totoppervlakte
slot is vanvanbelang
dater
binnenbehoevehet plangebied
sprakeis eenis volledige
van een nogplanologische
niet gerealiseerde staldoorlopen
met een
2235
m.
Ten
van
deze
stal
en de stal Daarmee
is al vergund.is hetErreëelzijn derhalve
reeds investeringen
en de stal kanstal,ekprocedure
gebouwd.
om de oppervlakte
van50 de% -sloopei
noggedaan
niest zougerealiseerde
in momentworden
iederstal 1.117,5
geval m
deels,
mee
te
nemen
i
n
de
berekening.
Conform
de
van
een
dergelijke
terug
worden eenzeer
gebouwd. Omdat het niet gaat om fysiek aanwezige bebouwing is in overleg
bepaaldmogendat slechts
teruggebouwd,
zijnde 50 nr. beperkt deel van de oppervlakte van de niet gerealiseerde stal mag worden
50Geletm ) op. hetvoorgaande bedraagt de terug te bouwen oppervlakte in totaal 1.320 m (762 m + 508 m +
Subc)
agrarische
wordt bijgedragen
aanHetvoormalige
hetzo compact
mogelijkbouwvlak
situerenwordtfors
van de teverkleind
handhavenmetencircahet 2.100
nieuw m.op teDaarmee
richten bedrijfsgebouw.
Subd)
Methuidigehet situatie
initiatief isworden
geen
cultuurhistorische,
landschappelijke
en
natuurwaarden
geschaad.
nagenoeg
volledig verhard.Door
herbestemming
van dehetverkleinen
bestaandeIn de
vindenhet plangebied
er verdere
daarmeeingrepen
geen fysieke
in jhetuistlandschap
plaats.
Door
vanbedrijfgronden
het bouwlak
in het ingrepen
landschap
voorkomen.
Daarnaastwordt
achterzijde
bewustworden
niet landschappelijk
om daarmee
cultuurhistorische
beeld vandelange
fjnvormlige
beplantingselementen
langs ingepast
dekavelranden
niet te hetdoorbreken.
Sube)
Iinnitdeiatidirecte
omgevingmilieugevoelige
van het plangebied liggen geen agrarische bedrjven. Daarnaaststaat onderhavig
bedrjvenef geengeen nieuwe
sprake kan zijn . functies toe,waardoor van een (verdere) beperking van omliggende
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Litsnede kaart landeljk gebied "(bron:PRV)
Archeologische hoofdstructuur
Het plangebied
ligt binnendezede cultuurhistorische
met de aanduiding'archeologie'
. De PRV
schrijft
grondenaantasting
o.a. voorvanhoofdstuctuur,
dat ruimtelike inonwikkelingen
binnen deze gronden
mogelijkinziartkel
jn ,zolang1.7 vooronevenredige
het gebiedwordtvoorkomen.
In
samenhang
wordenonderzoek
in de regels
van eende waarden
bestemmingsplan
daarbijvoorwaarden
opgenomen
diegebouwen
bepalenofometdePRV
frestanten
archeologisch
noodzakelijk
i
s
.
Binnen
het
plangebied
z
i
j
n
bovengronds
geen
met cuHuurhistorische waarden die door voorliggende planontwikkeling
kunnen wordenarcheologische
geschaad.aanwezig
In paragraaf43
ondergrondse
waarden . wordt nader ingegaan op de mogelijkeaanwezige
Landschap Gelderse Valley
Uiteen delandschap
kaart'Landschap'
dat het isplangebied
vat binnen het'ontwikkeling
Geklerse Valle?
De PRV geeftdaarin.aan datIn
geen statischblijkt plaatje
: landschap
en dynamiek
het werkenmetlandschapskwaliteitwordt
uitgegaanis vanaltijdeenin samenspeltussen
beeld ( whoort
atzie je ).
functies
wat gebeurte
r ) en robuustegevonden
structuren(samenhang,relaties)
landelijk (gebied
moetaansluiting
worden bij de kernkwaliteiten.. Voor elke ontwickeling in het
Voor
het
landschap
Gelderse
Valleiw
i
l
de
provincie
Utrecht
de
volgende
kernkwaliteiten
behouden en
versterken
rijk gevarieerdebeken,kleinsgråtenchaligheid
stelselvan
en kanalen;
Grebbe
l
i
n
i
e
;
overgang vanVallei naar stuwwal(luwe Flank).
Deze kernkwaliteiten
hebben
de verschillende
van de enGelderse
Valleiverschillende
. Onderhavig
inbijgedragen
itiatiefinhoudt
rekening metdeelgebieden
dekernkwaliteiten
versterktdeze
. Door verkleining
vanaccenten
het bouwlak
het verlies
dehetoorspronkelijke
kleinschaligheid
vannwordt
deief Gelderse
Vallei.aanDoorhettegengaan
De hetsaneren
watergang 'Hvanvaneigraaf
loopt vandoorveehouderij
plangebiedis er heen
en blijft
metmeeronderhavig
i
i
t
i
a
t
onaangetast.
de
intensieve
dat meststoffen naar het oppervlaktewater atspoelen en daarmee hetwater vervuilen. geen risico
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Beschermingszone dinkwaterwinning
gt binnen de 'hetwaterwinbelang
beschermingszone tedrinkwaterwinning'
dient,functies
conform artkel
1.11Het plangebied
Provinciale liVerordening,
worden beschermdn .hetTerionderhavige
nplaatse
dien nieuwe
verontreinigingsrisico
vormendivoore eenhetverontreinigingsrisico
grond en oppervlaktewater.I
gevalwordeneen geen
inieuwe
nitiatief functies
juist eentoegestaan
potentiële verontreiningsbron
gesaneerd vormen
(intensieve. Daarnaast
veehouderij)wordtmet
. onderhavig
Overstroombaargebied
Hetconformplangebied
een kleinte worden
deel binnen
'overstroombaar gebied. Ter plaatse dient
artikel1.13ligt voorrekening
gehoudende aanduiding
met overstromingsrisico's.
Grote delenHetvan isdebelang
provinciedatUtrecht
liggen enin voverstroombare
van Nederrijn.
Eemmeer.
kwetsbare
itale objecten
engebieden
grootschalige
woonwikenLekdit enenookhetvoor
bedrijventerreinen
bestand
z
i
j
n
tegen
overstromingen.
Voor
buitendikse
gebieden
kleinschalige
en bedrijventerreinen.Door
een goed bedachte
locatiekis elzedegeldt' Handreking
en inrichting
kunnen
gevolgenwoonwiken
van een overstroming
aanzienlijk
beperktworden.I
n didet kader
OverstromingsrobuustInrichten
opgesteld.
B
i
j
hetverdere
ontwerp
van
nieuwbouw
wordt rekening
met de. richtijnen zoals gesteld in de handreking om gebieden met overstromingsrisico's
vgehouden
eiliger te maken
Overig
Verderbevatde
toelichting op hetenruihetmteltoepassen
ijke plan eenvanbeschrijving
vanenergiebronnen
de wijze waarop
is
gehouden
energiebesparing
duurzame
. Hier rekening
wordt nader
inmetparagraaf4.12
Totslot dientdat dedezetoelichting
mobiliteitstoets
te bevatten.
wordenop
hetingegaan
aantalverplaatsingen
beschreven
ruimtelijkeeenIontwickeling
tot igevolg
heeft. OokHierinwordtde
wijze
waarop
het
plangebied
wordtontsloten
beschreven.
n
paragraaf4.5
s
eenbeschrijving
van
de
verkeersaspecten opgenomen.
Conclusie
Gelet op hetvoorgaande is de functiewijziging in overeenstemming met de PRV.
3.3 Gemeentelijk beleid
3.3.1 StructuurvisieWoudenberg2013.2030 enoplegger
Op 23 mei 2013Op 24januari2019
heeft de gemeenteraad
vanWoudenberg
de StructuurvisieIn deWoudenberg
2013wordt
-2000
vastgesteld.
ruimtelikevisie
aangegeven
hoetot 2030.
de gemeente
denktis daarbijook
overdeis geconstateerd
ruimtede opleggervastgesteld.
likeinvulingvoorhetwonen,
werkene op enhoofdlijnen
recreërennog
voorvoldoet
dejaren
Met de oplegger
dat deMethuidigebetrekking
structuurvisi
wel
i
s
deze
geactualiseerd
op
een
aantal
onderdelen.
t
o
t
de
onderhavige
planlocatie staan de volgende relevante zaken opgenomen in de structuurvisie.
Voldoendebedrijven
uitbreidingsmogelijkheden bieden voorbestaande bedrijven en vestigingsmogelijkheden voor
nieuwe
Woudenberg
wilvoldoendevoornieuwebedrijven.
uitbreidingsmogelijkheden
blivenligbiedenvoor
bedrijven en
vestigingsmogelijkheden
accent
t daarbijop bestaande
beheer, revitalisering,
intensivering en / of herstructurering
van bestaandeHetterreinen.
In de Structuurvisie wordtstaatnietin denaderoplegger
ingegaanvan deop Structuurvisi
eventuele functiewijziging
vandat voormalge
agrarische
bedrijfspercelen.Wel
e
aangegeven
gemeente
naast
een sterkeen maatwerk
en multifucntionele
sector, ruimteaantalwilvrbieden
om doorvierkante
middelmeters
vanWoudenberg,
experimenten
in te spelenagrarische
op hetverwachte
ij te komen
aan
stallen.
Conclusie
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Onderhavig
initiatief voorzieti
een uitbreidingsmogelijkheidisvoorhet eeninitiabestaand
bedrijf,waarbij eenmet de
bestaand
bedrijfsmatig
terreinnwordt
Stuctuurvisie.Daarnaastkan
met dithergebruikt.Daarmee
initiatief maatwerk worden geleverdtief voorin overeenstemming
de vrijgekomen vierkante
meters
aan stal en
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Hoofdstuk 4 Uitvoeringsaspecten
In dit hoofdstukdezullenverschillende
de relevante uitvoeringsaspecten
besproken . Hierin
is
zoalsveiligheid.
florbaij enhetfaunaplan worden
en luchtwaliteit,en
is er aandacht
vooraandachtvoor
milieuzonering, verkeer en milieuaspecten
parkeren en externe
4.1 Rora en fauna
4.1.1 Wettelijk kader
Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 is de Wet1998natuurbescherming
in werkingen faunawetvervangen.
getreden. Deze wet Hetheeftdoelde is om met één
, de Boswetteenkunnen
de Flora
wetNatuurbeschermingswet
en minderwat welregelsen denietwetmagmakkelijker
toepassen.Ook Vanaf
2017 bepalen de
provincies
in hun gebied.
zorgen1 dejanuari
voorvergunningen
ontheffingen.in deDenatuur
Riksoverheid
blijft verantwoordelik
voorprovincies
het beleidvanafvandezegrotedatum
wateren,
zoals het enUsselmeer.
De Wet2000-natuurbescherming
regeltWetde bescherming
van Naturain een2000-gebieden.
Ter bescherminghet realiseren
van deze
Natura
gebieden voorzietde
natuurbescherming
vergunningenregime
oNatura
f verrichten
andere handelingen
die de natuurlike
kenmerken van eenvooraangewezen
2000-vangebiedprojecten
kunnenenaantasten.
Voorts
voorziet
de
Wet
natuurbescherming
i
n
de
bescherming
van
planten
en
diersoorten
binnen
en
buitenschade
de beschermdeondervinden.Voor
natuurgebieden. hetHetuitgangspunt
is dat beschermdein deplantengeen
werkzaamheden
openbareen diersoorten
ruimte is het
niet altijd nodigmogen
eenof ruimtelijke
vrijstel ing ontwikkelingen
of een ontheffinguitvoeren
aan tevanwagen.
Voor
onderbeschermde
anderereguliere
werkzaamheden
geldteen
v
r
i
j
s
t
e
l
i
n
g
voor
soorten
op
dat gehandeldop dewordtnationaal
volgensbeschermdesoorten
een goedgekeurdepergedragscode.
Verderworden
vvoorwaarde
rijstel ings regelingen
provincie vastgesteld.
Wanneer
het onmogelijk
aan strengmoetbeschermde
planten enworden
dierenaangevraagd.
tijdens ruimtelike
ontwickelingen
en inrichtingaanis schade
teeenvoorkomen,
alontheffing
tijd een ontheffing
voorwaarden
verbonden
v
r
i
j
s
t
e
l
i
n
g
o
f
een
z
i
j
n
afhankelijk
van de status vanDe de planten
en diersoorten die in het plangebied voorkomen.
Zorgelicht
Voorts
geldt bij uitvoering. vanDezewerkzaamheden
tennadelige
allen tigevolgen
jde een devoorfalgemene
zorgplicht(artkel1.11
Wet natuurbescherming)
schrijftvoordatdatwanneer
fauna
zoveelals mogelijk
voorkomen
moeten worden.soortDiatlsbetekent
tijdens paduitvoering
vanlora deen werkzaamheden
algemeen
beschermde
konijn,teveldmuis
ofIndiengewone
wordt aangetroffen
zij de ruimteeenen tijd
moetkrijgen
om
een
v
e
i
l
i
g
heenkomen
zoeken.
nodig
kunnen
aangetroffen
verplaatst worden naar een naastgelegen ruimte waar geen werkzaamheden uitgevoerdexemplaren
worden.
NatuurnetwerkNederland
Hetnatuurgebieden
Natuurnetwerk. HetNederland
(NNN natuurgebieden
) is hetNederlandsbeterverbinden
netwerk van metbestaande
en metnieuwhetaanomringende
te leggen
netwerk
moet
ekaar
en
agrarisch gebied.
NNNprovinciaalniveau
iggen onderandere
bestaande
natuurgebieden
en al e enNaturaverordeningen
2000
gebieden.
Het NNNIn ihets opdoorwerking.
uitgewerkt
en middels
ruimtelike
nota's
voorzien
vanjuridische
I
n
sommige
provincies
bestaan
e
r
naast
het
NNN
ook
nog
andere
groene zones die een zekere mate van bescherming genieten.
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4.12 Gebiedsbescherming
HetHabitatichtlijngebieden).I
plangebied maaktgeenn deonderdeel
uit vanvan heteenplangebied
Natura 2000-gebied
(VogetNaturaof 2000-gebieden, te
omgeving
ligt een gebieden
aantal
weten
hetBinnenveld,Rijntakken
en zKolland
& Overlangbroek.Alle
zijn aangewezenDeals
Habitatrichtlijngebied.
De Rijntakken
ihetjn daarnaast
ooknewerkaangewezen
als Vogelrichtlijngebied.
gebieden
maken
derhalve
deel
u
i
t
van
Europese
van
natuurgebieden
( Natura 2000) . De
afstand tot de betreffende Natura 2000gebieden bedraagt circa 9,5 kilometer of meer.
Eenvastgelegd
klein deelin devanProvinciale
het plangebied
maakt
onderdeel
u
i
t
van
het
Natuurnetwerk
Nederland,
zoals in
Ruimtelike
Structuurvisi
e
2013-2023
(heriki
n
g
2016
)
en weergegeven
navolgende figuur

Uitsnede kaart Watuur" (bron:PRV)
Beoordeling
Zoals
aangegeven
maaktde bestaande
een klein deelwatergang
van hetHeigraaf.
plangebiedDezeonderdeel
Natuurnetwerk
Nederland.
Ditbetreft
watergangaanuit vanbdelijfwatergang
thetongewijzigd
ook het
gebruk vankunnen
de gronden
meteffecten,
bjbehorende
bebouwing direct
grenzend
blijfent ongewijzigd.
Daarmee
dire deNatura
zoals areaalverlies
entevensversnippering,
worden
uitgesloten.Gezien
afstand
tot
omliggende
2000-gebieden
kunnen
verstoring
van
de
natuurgebieden
als de
verandering van dewaterhuishoudingworden uitgesloten.
Voorgaande
conclusie
wordt
bevestigd
i
n
de
Quick
scan
Wet
natuurbescherming
en
Provinciale
Ruimtelikee
Verordening die door Ecoresu
lvoorts
t is uitgevoerd
(Bijlage 2)effecten
. Vanwegeop voorde ligging
buiten GroeneNader
Contouren iWeidevogekerngebied
treden
geen schadelike
dezeplangebied
gebieden.
noodzakelijk.
aanvragen
vergunning
is niet nodig.
Hetgepland
bevindt
zichonderzoek
buiten des nietbebouwde
kom10 areenHetoefr 20bomen
zijn voorzoverivann eeneenbekend
geendeelwerkzaamheden
waarbij
houtopstanden
groter
dan
r
i
j
o
f
een
ervan
verwijderd
worden.
In dit geval
is de Wet natuurbescherming,onderdeel houtopstanden nietvan toepassing.
Stikstofdepositie
Sinds 2015 was het Programma Aanpak Stkstof(hierna: PAS) van kracht Het programma bevatte een
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integrale beoordeling vanDezedemaatregelen
bron en gebiedsgerichte
aanpak van de die
stkstofproblematiek.
werden getroffenmaatregelen
in en nabijdevoor deNatura2000-gebieden
onderdeel
zijn van het PAS.
AlsPASgevolgvan
de
uitspraak
van
de
Raad
van
State
van
29
mei
2019
(ECU
:
N
L:RVS20passende
19 : 1603) geldt het
voor geenvia hetenkelPASNaturadoor2000gebied meer.
t betekent
collectieve
beoordeling
de uitspraak
is komenDi2000te vervallen.ookworden
Metdat dede AERIUS
Calculator
kunnen ides in
effecten
ontwikkelingen
opgekeken
Natura
bepaald. effecten.
Door de uitspraak
het kadervanvanruimtelijke
dit bestemmingsplanook
naar degebieden
mogelijk te verwachten
Hetstkstofdepositieberekening
dichtstbijzijnde Natura 2000uitgevoerd
gebiedmetligt behulp
op een vanafstandde AERIUS
van ruim9Calculator.
kilometer.HieruitEr is beenlijkt dat de
gewenste ontwikkeling
als bouwfase
nietn leeridvoorwat
t tot een betreft
stikstofdepositie
2000-gebieden
hogerzowelis danin 0.00de gebruksmohaljaar.
het aspect op Naturais
stkstofdeposi
ediegeenbelemmeringen
voa deDaarnaast
re alDaarmee
is atie geldt
vanzihetjdatop
plan.deDelocatie
stikstofdepositieberekening
opgenomen
ivermindering
n tiBijlage
3 bivanstkstofemissie
j deze toelichting.
Zesterweg
aanzienlijke
zal
optreden
door
hetsaneren
van
de
intensieve53 een
veehouderij
4.13 Soortenbescherming
Quick scan Wet natuurbescherming en Provinciale Ruimtelijke Verordening
Om descaneffectenWetvannatuurbescherming
de voorgenomen enwijziging
deRuimtelijke
aanwezige Verordening
flora en faunaruimte
te bepalen
Quick
Provincialeopzoomti
uitgevoerdis in 2020
door een
Ecoresu
2) . Ditverkennend
n op de mogelike)
activiteitenlt (Bijlage
en op weke
wijze in hetkaderonderzoek
van de wetgehandeld
kan worden.schadelijke effecten door de
Uit de Quick scan blikt dat
De voorgenomenenontwikkelingen
kunnen vanleidende totschadelike
effecten op potentieel
aanwezige
verblijfplaatsen
functioneel
, steenuilen
veldonderzoek
is nodig.
Indienleefgebied
huismus,
ilhuismus
en/ o, fdientkerkuil
aanwezigkerkuil.
zijn enNadereen overtreding
vanwordeneen aangevraagd.
verbodsbepaing
wordensteenu
voorkomen
Overigeniet kanVogelrichtlijnsoorten
metjaarrondeen ontheffing
beschermdeof vergunning
nesten wordente niet
verwacht
Tijdelijkemetschadelike
door uitvoering
de werkzaamheden
nesten van(in
vogels
jaarrondeffecten
beschermde
nesten vanennooitwordenverstoord)
algemene
vogels zijn opdoorniettebezette
voorkomen
gebruk zijndeniettvogelnesten
in principe
buiten
het
broedseizoen
(buitenmogengrofweg
det eenperiodenegatief1 maart15op augustus)
. aanwezige
Devoortplantingsplaatsen
voorgenomene werken
ontwikkelingen
leiden
t
o
effect
potentieel
en ruige
vaste chwergvleermuis,
rust- en verblijfplaatsen
vangrootoorvleermuis
gebouwbewonendeen/ ofvleermuizen
(gewone
dwergvleermus,
gewone
laatvlieger)
Hierdoorkunnen
de
verbodsbepalingen
Art
35
l
i
d
2
en
4
(z
i
e
Tabel
1)
van
de
Wnb
worden . van
overtreden. Nader
Indien voortplantings-een verbodsbepaling
en vaste rust envanverblijfplaatsen
vleermuizen
aanwezigonderzoek
zijn en isdoornodig.dedienteen
werkzaamheden
natuurbescherming
ontheffingHabitatichijnsoorten
ofvergunning in bezitworden
tedeWet
zijnnietvoordat
metverwachtdewerkzaamhedenwordtovertreden
kan worden gestart. Overige
is worden.
geschiktNader(
voor steenmarter.
Dooris denoodzakelijk.
werkzaamheden
kanis hetpotentieelArt.3.10
lHetgeschiktvoor
id 1bplangebied
overtredenNationaal
veld ) onderzoekwaarvoor
beschermde
provincieVerder
eenplangebied
vrijstel ing.
geldt algemene
(spits)muizen
,egel, isoorten
pad en bruinein de kikker
en Utrecht
kleineal e timarterachtigen
Nader
onderzoeknaardeze
soorten
sgewone
nieteffectzoveel
noodzakelijk.Wel
geldtten
jde devoorkomen.
zorgplicht.
DitEr ihoudt
i
n
dat
indien
mogelijk
schadelijk
mogelik
dientte
worden
sduizendknoop
ook gekekenen reuzenberenklauw.
naar groeiplaatsen Er(voorzover
waameembaar)
van
exoten
a
l
s
Japanse
werden geen groeiplaatsen van deze soorten
aangetroffen.
. Losvan de onderzoeksresultaten, maar als duurzame inrichtingsmaatregel " ind usief bouwen
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voorvleermuizen
en vogels,en vogels
heeft hetin dehet ecologische
te houden
met de
wensen
vanvleermuizen
nieuweplangebied.
ontwerpvoorkeur
. Gebrukomgrondrekening
bijvoorbeeld
voorvleermuizen
broedvogels
binnen hetStaatvan
Overige
ook inbounkasten
vrijgehouden
worden
omsoortenDeen metverruigde
eenongunstige
Instandhouding,zoa
lkanvoorbeeld
s torenvak
en vaste
ringmus,rust
tene verwekomen.
vegetatie
op
het
gronddepot
i
s
een
mooi
voor
verblijfplaats
profiteert. voor ringmus. Dit biedt ook mogelijkheden voor muizen,waar de torenvak weer
4.14 vanAanvullendonderzoek
Geletilop, steenuil,
hetvoorgaande
dienten steenmarter.
er aanvulend Deze
onderzoek plaats tonderzoeken
e vinden voorwat
kerku
vleermuis
wordenbetrefthuismus.
utgevoerd
periode
-enoktober
aanvullendeaanvullende
onderzoekenvoor worden
parallel aanin dede
procedurenodigfebruari2021
uitgevoerd
zullen 2021.
in iedervanDedegevalworden
afgerond
de sloop-derhalve
en bouwwerkzaamheden.
Indien
wordteerstontheffing
Wet
natuurbescherming
aangevraagd.
Initiatiefnemer draagt
hiervoor zorg en neemt de verantwoordelijcheid dat voldaan wordt aan Wet natuurbescherming.
4.15 Condusie
Gelet op hetvorenstaande
dat er vanut de Florade hiervoor
en faunaregelgeving
geen
beperkingen
worden
opgelegdkan aaniworden
dezegeconcludeerd
nieuwbouwontwikkelingwanneer
genoemde
aanbeveingen
en maatregelen
n achtworden
genomen.
De genoemdeen aanbevelingen
en maategelen
zullen
worden
voorin paragraaf
de aanbevelingen
weke
voortvloeien
aanvulendovergenomen.
onderzoekaangevraagd
zoalsDit geldttevens
beschreven
4.1.4.waarbijwordtvoorzien
Indien maatregelen
nodig wordt ontheffing
van de
Wettuiitjdehetlinatuurbescherming
b
i
j
de
provincie
Utrecht
i
n
vervangende
jke en permanente verblijfplaatsen.
4.2 Bodemkwaliteit
4.2.1 Wettelijk kader
De WetwordenBodembescherming
schrijft
voor datvan indehetbodem
kader van eengrondwater
ruimtelik iplanologische
procedure
moet
aangetoond
degewenste
kwaliteit
n het (plangebied
zijn metdathetontwikkeling.
nieuwe gebruk. enDehetbodemkwaliteitkan
negatief) vanin imloed
zovereenstemming
ijn op de gewenstenieuwe
Indien
op
een
planlocatie
sprake
i
s
van
een
functiewijziging
zal
e
r
i
n
veel
gevallen
een
bodemonderzoek
moetenworden
op de planlocatie.
Door middelvan
onderzoek
in beeld
worden
gebrachtuitgevoerd
ofde bodemkwaliteit
en de beoogde
functie vaneenhetdergelijk
plangebied
bij ekaarkan passen.
Met voorliggend
ief zal hetalsgebruk
van desituatie
grondenworden
op hetdevoorste
deel vangronden
het plangebied
wijzigen
.Zowel
iinnidetiathuidige
in de nieuwe
betreffende
gebrukteen voorniet het
wonen
en
voor
dagrecreatieve
activiteiten.
Op
het
achterste
deel
van
het
plangebied
vindt
functiewijziging
plaats naarplaatseeen zullen
niet-agrarisch
bedrijf(aannemersbedrijf,
waarbij eenmensennieuweverbijven.
schuur/ loods
wordtgerealiseerd.
nietvoortdurend
of nagenoeg
Bodemonderzoek is Terdaarmee
niet noodzakelijk.
Desondanks
is doorvoortdurend
HunnemanMilieu
Advies een
verkennendbodemonderzoek
locatie Zeisterweg 53 ( Bijlage i4)n .combinatie met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd voor de
4.22 Resultatenonderzoek
Hetverkennend
bodemonderzoek
( in combinatie
met een verkennend asbestonderzoek
2019,
aanleiding
bestemmingsplanwijziging
en nieuwbouw op ) deis uitgevoerd
locatie . Hetin
onderzoeknaar heeft
doelvaneende voorgenomen
actueel
betrouwbaar
bodemkwaliteit.
Detot resultaten
van hetenonderzoek
luideninzichtte
als volgt:geven in de milieuhygiënische
Zintuiglik zijn inIndedevastemonsterpunten
bodem geen8 t/noemenswaardige
aan bodenvreemde. materialen
waargenomen.
m 10 is een laag metbijmengingen
menggranulaataangetroffen
In de actuele contactzone, ter plaatse van de " drupzone" en het overige terrein zijn geen tot een licht
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verhoogd
gehaltegehalten
aan asbestaangetoond
uaangetoond.
im beneden deIn hetinterventiewaarde)
. In deverhoogd
vaste bodemgehaltezijn
laanicht verhoogde
aanDe aangetoonde
koper en PAK(rgehalten
barium aangetoond.
vormen geengrondwater
aanleiding itots eennaderlichtonderzoek
Opgeenbasisbezwaren
van devooronderzoeksresultaten
i
s
de
actuele
bodemkwaliteit
afdoende
vastgelegd
en bestaan
de voorgenomen nieuwbouw op de locatie.
4.23 Condusie
Opbelemmeringen
basis van de ziresultaten
van
het
bodemonderzoek
b
l
i
j
k
t
e
r
vanuit
het
aspect
bodem
geen
jn voor onderhavig initiatief.
4.3 Cultuurhistorieen
archeologie
4.3.1 Wettelijk kader
1 juli 2016 is ende cultuurhistorische
Erfgoedwetvan kracht.
Doelstelling
van de wetis isvastgelegd
de bescherming en het behoud
vanVanaf
archeologische
In de Erfgoedwet
vanwordtnationaalbelangwordtomgegaan,
wiewaarden.
weke verantwoordelijkheden
daarin heefthoeen methoe hethet erfgoed
toezicht
geregeld.
Alsmee gevolgvan
deze
wetwordt
i
n
het
kader
van
de
ruimtel
i
j
k
e
ordening
het
het erfgoed
gewogenzoals al e andere aspecten die bij de voorbereiding van het planbehoudeen vanrol spelen.
4.32 Cultuurhistorie
Deaangemerktals
bebouwing inbeeldbepalend
het plangebiedofkentkarakteristiek
geen aanduiding
als rikes- obestemmingsplan.
f gemeentelika monument
en is niet
in het worden
geldende
De cultuurhistorisch
waardevolle
het omliggende landschap
De ingepast
achterzijde
het
perceel
wordt,elementen
net als bbeeld
ivanj hetwijzigingsplan
in 2013,beplantingselementen
bevust nietgerespecteerd.
landschappelijk
omvandaarmee
hetdoorbreken.
cultuurhistorische
van
lange
l
i
j
n
vormlige
langs
de
kavelranden
kan worden dat metpanden
de gewenste
ontwikkeling geen schade wordtniet te
toegebrachtaanGecondudeerd
bestaande cultuurhistorische
ofstructuren.
4.33 Archeologie
Gemeenten
zijn verplichtom
bij hetvaststellenarcheologische
van bestemmingsplannen
de grond aanwezige
dan welteverwachten
waarden. rekening te houden met de in
Voorts geldtte gebeuren.
een meldingsplicht bij het vinden van (mogelike) waardevolle zaken. Dat melden dient
terstond
In het kader vanbureauonderzoek
het wijzingsplan enZeisterweg
Woudenberg' isvoorer inde2012locatiedoorZeisterweg
Transecteen53 (Bijlage 5).
archeologisch
vekennend53 booronderzoek
Tijdens hetaanbureauonderzoek
is gebleken
het plangebied
aan de westandlandschappelijke
van de Gelderse Vallei is
gelegen
de voetvan
dein stuwwal
van deendatUtrechtse
Heuvelrug.Dergelijke
overgangszones
vormden
hetverleden
ook
i
n
het
heden,
aantrekkelijke
nederzettingslocaties.
ondiepe
ondergrond bestaat
uit afspoelingsafzettingen.
van deenkeerdgrondenDe
bodemvruchtbaarheid
en geohydrologische
eigenschappenHieropvanafzijndeterlatverbetering
e middeleeuwen
aangelegd.
Conduderend
heeft
hetonderzoek
aangetoond,
dat
het
plangebied
een
lage
archeologische
verwachting
heeft
nederzettingsresten
Mesolithicum
en het Neolithicum
plangebiedbeekeerdgrond,
heeftvanaf
het
Hobceenopgereduceerde
deel uitgemaakt
vanuiteenhetbeekdal.
Kenmerkend
isc.9.de. Hetkleihoudende
aangetroffen
sterk
en ijzervlekken
(matig)slechtgesorteerde
zand,
dehiervoor
lemige
top. Hetvangebied
het zandwashet
endushette voorkomen
van
tothoog
i
n
het
profiel(t
o
t
praktisch
i
n
de
bouwvoor)
nat
voorbewoning.
Daarnaast
i
s
de
bodem
i
n
het
plangebied
voorten
minste
weederde
verstoord
(boringen 1,2 en 3). Hiermee is ook de kans op intacte of -site fenomenen, zoals ritue le deposities
gering
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Naar aanleiding53 Woudenberg
van bovengenoemdarcheologische
onderzoek is besloten
om voor hetmeerplangebied
van hetwijzigingsplan
Zeisterweg
dubbelbestemming
op tetennemen
bescherming van archeologischegeenop dewaarden.
van de schuur/loods
behoeveter meer
van hetop rust.
aannemersbedrijfvindtplaats
grondenDewaarnieuwbouw
geenhet archeologische
dubbelbestemming
Derhalve
i
s
nader
onderzoek
niet
noodzakelijk.
Voor
overige
vinden
e
r
geen
graafwerkzaamheden
dieper dan 50 cm plaats met onderhavig initiatief.
Voor
de
gronden
d
i
e
niet
behoorden
t
o
t
het
plangebied
van
hetwijzigingsplan,
i
s
de
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 3 overgenomen conform het bestemmingsplan'Buitengebied Woudenberg 2010 .
434 Condusle
Met dede gewenste
ontwikkeling
cultuurhistorische
panden ofstructuren
nietbliaangetast
vindt
ontwikkeling
weliswaardat worden
beschermd archeologisch
gebied, maar
jkt uit Voorts
locatiespecifiek
onderzoek
erplaatsgeeneninarcheologische
belemmeringen
vanuit
cultuurhistorie
archeologie voorwaarden
onderhavigin deingrond
itiatiefziten.
. Er zijn dan ook geen
4.4 Luchtkwaliteit
4.4.1 Wettelijk kader
Wet milieubeheer
Nederland heeft(Wmde) .Europese
regelswet gehanteerde
ten aanzien vannormende luchtkwaliteit
invande Weteen
milieubeheer
De in dezeArbeidsomstandighedenwetvan
gelden
overal,geïmplementeerd
arbeidsplaats(hierop
toepassing)
. metIn deuitzondering
Wet milieubeheer
zijn
onder andere
regels enis degrenswaarden
fijnstof,
lood, koolmonoxide
en benzeen.opgenomen voorzwaveldioxide, stkstofdioxide en stkstofoxiden,
Omdat titel 5.2 Hierin
van dewordtWm gesteld
ingaat opdatderuimtelijke
luchtkwaliteit,plannenstaatdoorgang
dit ook welkunnenbekendvindenals indien
de 'Wetaan één van
luchtkwaliteit.
de onderstaande voorwaarden is voldaan:
. dede plannen
leiden niettot het overschrjden
een grenswaarde:
luchtkwaliteitverbeterttengevolge
vanmatedevanplannen
(perbij aansaldo)de concentratie
of blijft ten minste
dragenVanaf
niet inhetbetekenende
(NIBM
van NO2gelienjk : PM10
ideLuchtkwaliteit
n deplannen
buitenlucht.
in2009werkingwordttreden
vaneenhet)NIBM
Nationaal
op
1
augustus
onder
bidrageSamenwerkingsprogramma
een bijdrage van minder dan
3%
van
de
grenswaarde
verstaan;
• het project is opgenomen of pastbinnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL).
AMB en Regeling niet in betekenende mate MIBM )
DeWetals luchtkwaliteit
maaktonderscheidtussen
kleine ruimtelijkevan deprojecten.
Een project
klein
hettoename
niet in betekende
) leidt tgrote
ot eenenverslechtering
luchtkwaliteit.
De grensis
de NO2mate12en/oi(NIBM
fg /mPM10
met maximaal3%
van de grenswaarden
wellaanigt beenidej eengrenswaarden
toename
vanvanmaximaal
3 NO2jaarconcentratie
en/ofPM10)
. NIBM
kunnen
toetsing (of
voor hetin hetaspect
luchtkwaliteit
uitgevoerd
worden.projecten
Grotere
projectenzonderdaarentegen
kunnen
worden
opgenomen
NSLprogramma,mits
ook
overtuigend
wordt
aangetoond
dat
de
effecten van dat projectworden weggenomen door maatregelen.
Debepaalde
AMVB omvang
en Regelingwel oNIBM
bevatten
cmoetworden
riteria waarmeebeschouwd.
kan wordenHetbepaald
ofondereen andere
projectvande een
f
niet
a
l
s
NIBM
betreft
onderstaande gevallen, waarbij een project als NIBM wordt beschouwd:
Woningbouw:
= 1500 woningen (neteeno ) bgeliymatige
ij minimaal vekeersverdeing.
1 ontsluitingsweg, en = 3000 woningen bij
minimaal 2 ontsluitingswegenmet
• 200.000
Kantoorlocaties:
100.000 m brutobij vloeroppervlakte
bij minimaal 1 ontsluitingsweg,
m bruto-vloeroppervlakte
minimaal 2 ontsluitingswegen
met een gelikmatigeen =
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verkeersverdeling.
Woningbouw
0,0008aantalwoningen
+ 0,000012"bruto+ 0.000000
vloeroppervlak
kantoren in mÝenkantoren
= kantoorlocaties:
12 bij éénn montsluitingsweg
en 0.0004'aantalwoningen
bruto
1,2wijze,
bij éénbijvoorbeeld
ontsluitingsweg.
Ookmakenals datvloeroppervlak
hethetbevoegd
gezagprojectop eeniNIBM
andere=bijdraagt
doordeberekeningen,
aannemelik kanblijven.
geplande
kan
toetsing
van
luchtkwaliteitachterwege
Tevens ivans in beoogde
artkel5 vanhetBesluitNIBM
een anticumulatie
bepaling opgenomen,
die zegtdat
de in
effecten
ontwickelingen
i
n
de
omgeving
van
het
plangebied
moeten
worden
meegenomen
de beoordeling
van het betreffende
plan. Hiermee
wordtvoorkomenvan datverschillende
samen
toch in betekenende
mate bijdragen
aan verslechtering
de luchtkwaliteit. NIBMprojecten
4.42 Beoordeling
Deprojectuitbreiding
een aannemersbedrijfkan,
gezienis opdedebeperkte
omvang, aangemerktworden
een
dat nietvanidaardoor,
n betekenende
luchkwaliteit.
van hetdusaspectnietalsgetoetst
luchtkwaliteit
op grondmateOverigens
vanvandeinvloed
Regeling
noodzakelijkToetsing
. Er behoeft
tWoudenberg'
e worden aaniisnde2015
grenswaarden.
is in het NIBM
kader vanniopet hetwijzigingsplan
'Zesterweg
55een
de
vestiging
van
het
aannemersbedrijf
de
betreffende
locatie
ook
a
l
s
beschouwd.
4.43NIBMproject
Condusie
Hetdan ookprojectachterwege
kanwordenblijven.beschouwd als een NIBMproject Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan
4.5 Parkeren en verkeer
Zowelvanuit
de ruimtelijke
ordening
vanuitverkeer
en vervoer is Hetvoorste
een goede deelontsluiting
belang.
vooziententebehoeve
worden ianlsvoldoende
parkeerplaatsen.
hetvaninplangebied
kDaarnaastdient
een bestemming
regulier
wonen
enwekedagrecreatie.
Zoals ondervanmeerhoevente
paragraaf
2.1rijgtaangegeven,betreffen
dit bestaandevantenbehoeve
legale functies
niet(opnieuw)
getoetst.
Hetaantal parkeerplaatsen
van hetbeschikbaar
regulierderhalve
wonen
en woonfunctie
dagrecreatie ende
wijzigt worden
niet.
Deze
parkeerplaatsen
blijven
ook
i
n
de
nieuwe
situatie
voor
de
dagrecreatieve functie. Deze
Het achterste deeldientte
van hetworden
plangebied
krijgt een nieuwe functie ten behoeve van
getoetstOnderstaand
vaneen hetaannemersbedrijf.
parkeren.Vervolgens uitbreiding
worden de mobiliteitseffecten
in beeld gebracht. volgt eerst een overzicht
4.5.1 Parkeren
Aan de handparkeren
van de enkencijfers
'CROW 381) kantoekomstbestendig
pakeren' inuitde2018parkeersituatie.
(voorheen:'CROW
kencijfers
inzicht wordenverkregen
In 317ij
onderstaande
tabel is hetverkeersgeneratie'
benodigde
aantalparkeerplaatsen
is aansluitingwordtvoorzien
gezochtb
deeencategorie
'arbeidsextensief/
bmetezoekersextensief
esprake
rweergegeven.
plaatsevanvaneendeErnieuwe
uitbreiding
iins
schuur/
lmetoodsdevoorkencijfers
namebehorende
opslag. bErij, 'omdatt
iseiniggeenstedelijk'
werkplaat.Verder
rekeningnieuwegehouden
w
en
'buitengebied
.
Min 13 Aarta
Omschrijving
13.2 per 10 mbvo Tot11 min To1199 max
Arbeidsextensie
bezoekersextensief
0.8
Totaal aantal parkeerplaatsen
Tabelparkeren
Gelet op bovenstaande tabelvoorzijn deminimaal
11 parkeerplaatsen
benodigd.vanDecircauitbreiding
van Daarmee
het is
bestemmingsvlakbouwlak
bedrijfsfunctie
krijgt een omoppervlakte
er op eigen ter ein voldoende parkeergelegenheid
aanwezig
te kunnen vokloen 5.055
aan dem.parkeernorm
.
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4.52 Verkeer
Zoals
in paragraaf2.2
krijgen devitoea eente bestaande
voegen bedrijfgronden
aannemersbedrijf
Legemaat&
Van53Elstgaateenaangegeven
ontsluiting
trit naar vande vanZeisterweg.
Ook defunctie.
eigenaar
vanZeisterweg
gebrukeigenmaken
van deze ontsluiting ten uibehoeve
de dagrecreatieve
Dehandverkeersaantrekkende
werking
van381 deToekomstbestendig
toe te voegen bedrijfsgronden
is2018.eveneensZoalsteaangegeven
bepalen aanis de
van
de
kencijfers
van
'
C
ROW
parkeren
u
i
t
gezocht bij de categorie ' arbeids extensiefbezoekersextensief
metaansluiting
dekencijfersbehorende
' en 'buitengebied. Op basisen vanwordtde rekening
planopzetgehouden
is de
volgende
inschatting te maken.bij weinig stedelik
Mn 6.7Max. Aantal
Omschrijving
13.2 per 100 mbvol Tot.6262 min To76 max
3.0
Arbeids
extensiefbezoekers
extensief
Totaal verkeersbewegingen et maal
Tabel verleersyeneratie perdagnieune situatie
Opnieuwebasissituatie
van bovenstaande
berekeningverkeersbewegingen
resulteert het aantalalsverkeersbewegingen
inHierbij
maximaal76
van de toe tepervoegendagwerkingin devanbeoogde
bedrijfsgronden.
is nogin degeenextra
gehouden
metis . Rekening
degevolg
verkeersaantrekkende
de
intensieve
veehouderijdie
huidigeeenrekening
situatie
mogelijk
houdend
verkeersbewegingen
a
l
s
gevolg
van
intensieve
veehouderij
met
een
bouwlakmetGelet
vanderuimop het1 hectare,
zal
eontsluiting
r per saldoplaatsvindt
sprake zijnopvande enige
toenameZeisterweg
van het aantal
doorgaande
( N224)verkeersbewegingen.
, zal eendit nietgeringleidenen totverantwoord
een merkbareeffectfeit datde
toename.De
toename
van
het
aantal
verkeersbewegingen
heeft
op
de
verkeerssituatie.
4.53 Condusie
Voorgenomen initiatief zal niet leiden totverkeerskundige en/ of parkeertechnische problemen.
4.6 Geluidhinder
4.6.1 Wettelijk kader
Wegverkeer en railverkeer
al e (spoorwegen
– met geluidszones
uitzondering van30
km / h -wdeegengeluidshinder
en woonerven – bevinden
zich op grond
vanLangs
de Wet
waarbinnen
de ( spoorweg
getoetst
moetgeluidhinder
worden. enDe(Wvangh)breechtebinnen
van de geluidszone
is afhankelijkOp vanbasishetvanvanwege
aantal
rijstrokenispoorstaven
jurisprudentie
kadervan
een goedete worden
ruimtelike
ordeningof buitenstedelike
ook bij 30km /h-ligging.
wegen de aanvaardbaarheid
van de dient in het
geluidsbelasting
onderbouwd.
Industrielawaai
Gezoneerde industrieterreinen
hebben eenwordt
vaste degeluictzone
die wordtvastgelegd
middel van eenDe
bestemmingsplan.
Buiten de binnen
geluidszone
voorkeurswaarde
dB(A ) doorniet overschreden.
maximale Iontheffingswaarde
geluidszonewordt
bedraagt
55 dB( Avan50
) etmaalwaarde
situaties.
totweg endeDerailverkeer
vooris voorwegverkeerslawaai
industrielawaai
niet getoetsten voorspoorweglawaai
aannieuwe
de Lden
waarde
maarn vantegenstelling
aan1 januari
de etmaalwaarde.
dosismaatWghLdenvastgelegd.Voor
metkaderingang
2007
i
n
de
gewijzigde
industrielawaaiwordt
Lden in het
vande Wghvoorlopig niet ingevoerd.
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4.62 Onderzoek / beoordeling
Bij de vaststelling
van een bestemmingsplan
artikel76,
bestaande
geluids
gevoeligebestemmingen
gelegen
in dehoeven,
zoneonderzoek
vanconform
bestaande
wegenlidni3etWgh,igetoetst
te worden. De
verplichting
tothet uitvoeren
een akoestisch
nietwanneer
n het bestemmingsplan
geen mogelijkheden
worden vangeboden
voorhet realiseren
van geldtnieuwegeluidsgevoelige
objecten.
MetbedrijfwoningZeisterweg
onderhavig initiatief worden
geen
nieuwe
geluidsgevoelige
functies
mogelijk
gemaakt.
De bestaande
53 wordtimmers
herbestemd
als reguliere
burgerwoning.
aannemersbedrijf
en voorzieningen
ten behoeve
van dagrecea
zijn nietaan
te merkenEen vanals een
geluidgevoelig.ofopEvenmin
zietindustrielawaai
de beoogde
ontwikkeling
op detie aanleg
of reconstructie
(spoorweg
een zonevanuit
. Akoestischgeentoeonderzoek
het voorgaandegelden
de Wet geluidhinder
beperkingenis tenderhalve
aanziennietvanbenodigd.
onderhavigGeletinioptiatief .
geluidbelastingbehandeld
die door hetin paragraaf
aannemersbedrijf
DitDe aspectwordt
4.7. zelfwordt veroorzaakt op de omgeving is wel relevant.
4.63 Condusie
Vanuit de Wet geluidhinder zijn er geen belemmeringen voor onderhavig initiatief .
4.7 Bedrijven en milieuzonering
4.7.1 Wettelijk kader
Zowel
de ruimtelijke
ordening
als het milieubeleid
steltzich
doeldooreen milieuzonering.
goede kwaliteitvanOnderhet
leefmilieu
te handhaven
en tehetbevorderen.
Ditvangebeurt
onder tenandereruimtelijke
milieuzonering
verstaan
aanbrengenenerzijds
een voldoende
tussen recreëren
milieubelastende
bedrijvenwescheiding
of inrichtingen
functiesscheiding
wonen
anderzijds.milieubelastende
De ruimtelijke
bestaat functies
doorgaansen. Diemileugevoelige
uitonderlinge
het aanhouden
van eenals groter
bepaaldezienjn naarmate
afstand
tussen
en
mlieugevoelige
afstand
de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeftweemoetdoelen:
het voorkomen
of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere
gevoelige
functies;
het bieden vanvoorwaarden
vokloende zekerheid
aan bedriven. datzij hun activiteiten duurzaam onder
aanvaardbare
kunnen uitoefenen
Voor
hetgehanteerd.
bepalen vanDezedeuitgave
aan te bevateen
houden afstanden
en Milieuzonering uit
2009
lijst , waarinwordtvoorzijndeeenVNGuitgave
hele reeksten 'Bedrijven
van milieubelastende
activiteiten
(naarlijst geeft
SB coderichtafstanden
gerangschktrichtafstanden
gegeven
opzichte
functies.
De
voor
de
ruimtelijk
relevante
milieuaspecten
geur,vanmilieubelastende
stof,milieugevoelige
geluid en
gevaar.
De
grootste
van
de
v
i
e
r
richtafstanden
i
s
bepalend
voor
de
indeling
van
een
activiteiti
categorie
gaat
uit vann eenmilieu
gemiddeld
moderneendaarmeeook
bedrijvenuitgegaan
. Indienvanvoordeuiteindelikerichtafstand.Derichtafstandenlijst
bekendde daadwerkelijk
is weke activiteiten
concreetzullen
worden n
uitgeoefend,kan
gemotiveerdworden
te
verwachten
milieubelasting,i
plaats van de richtafstanden
Defunctie(afstanden
worden
gemeten
tussen
enerzijds
de
grens
van
de
bestemming
d
i
e
de
milieubelastende
en anderzijds demogelijk
uitersteissituering
grond vans ) toelaat
het bestemmingsplan
. van de gevelvan een milieugevoelige functie die op
HoeDe richtafstanden
gevoelig een gebied
is voor milieubelastende
activiteiten is medeten opzichte
afhankelijkvanvanhethetomgevingstype
omgevingstype.
rustige
woonwik ' danvan welde onderstaande
' gemengd gebied'richtafstandenlijstgelden
.
Richtatstandtot omgevingstype gemengd
tot omgevingstype rustige woonwijk en gebied
Milie categorie rRichtatstand
buitengebied
u
s
t
i
g
1
Om10 m
3010 mm
2
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332.1
0m
6020100mmm
4.1
20030010 mmm
23000 mm
426.1
800700 mm
62
100 m
636
1000 mm
7001000mm
1500
Richtafstanden en omgevingstype
Hiernaast
gelden
ten
aanzien
van
bedrijven
d
i
e
onder
de
werkingssfeer
van de Wet
mlieubeheer valen ,
deze Wet en haar uitvoeringsbesluiten als toetsingskader voor de toegestane
bedrijfshinder.
4.72
Onderzoek / beoordeling
Onderhavig
i
n
i
t
i
a
t
i
e
f
voorziet
aan
de
voorzijde
van
het
plangebied
i
n
een
reguliere
woonfunctie
met
mogelijkheden
voor dagrecreatieve
voorzieningen.
Ter plaatsebedrijfswoning
van dit deelZeisterweg
van het plangebied
nieuwe
functie
vormtwordtgeen
in het
kader
vandanmilieugevoelige
milieuzonering
reedstoegevoegd.
eenvoorhetherbestemmen
(milieu) gDeevoeligbestaande
objectalHets reguliere
aspect 'burgerwoning.
bedrijven en 53milieuzonering
vormt
ook
geen
belemmering
Bovendien
leict de
herbestemming,gelet
omliggende
functies. op het voorgaande, dan ook niet tot(extra) beperkingen ten aanzien van
De dagrecreatie
betreft geen nieuwe milieubelastende
functie,
maargetoetsteen legale
bestaande
functie ldeiiedt tot
(opnieuw
)positiefwordtbestemd.Derhale
hoeft
niette
worden
o
f
deze
functie
mogelik
milie uhinder voor bestaande functies in de omgeving.
Aanplaatsede achterzijde
van het plangebied
wordt weleen nieuwe
milieubelastende
functie gemaakt.
toegevoegd.Ter
de uitbreiding
van het aannemersbedrijf
Elstbestaande
mogelijk
tomgeving.
e wordenwordtgetoetst
of dezeis uitbreiding
mogeliksituatie
leidt totLegemaat&
milieuhinderVanDevoorbedrijvigheid
in Erde dienthet
Bij deregimetoetsing
de planologische
maatgevend.
dfuncties
ie zichde maximale
volgens
planologische
mag
vestigen
komt
aan
de
orde.
Er
wordt
derhalve
utgegaan
van
planologische invulling van de toegekende bestemming.
Onderhavig
in eenweggebiedN224datzich
t karakteriseren
ls ' gemengd
de noordzijdein plangebied
gt de drukkeisvangelegen
provinciale
en in deladirecte
omgeving aliggen
diverse gebied.
andere Aan
bedrjven
de linabijheid
woningen.
Het aannemersbedrijfLegemaat
&Van Elstalgemeen
valt conformmet eende VNGuitgave
'Bedrijvenvan enmeerMilieuzonering
worstcase
i
n
de
categorie
'
b
ouwbedrijven
bedrijfsoppervlakte
dan
2.000 m .
Daarmee bedrijfsbestemmingsgrens
valt het bedrift in milieucategorie
32de waarbijhet
geluid maatgevend
is . De richtafstand
vanafde
gevelvan
eenaspectmilieugevoelige
functie&Vanbedraagti
n
gemengdin gebied
De grondentot aanzelfstandig
waarmee
hetbeoordeeld.
aannemersbedrijf
Legemaat
Elst uitbreidt
worden
het kader50 vanmeter.milieuzonering
Ten eerste ikrijgen.
s daarbijvan belangzullendatdede(zware
toe te voegen bedrijfgrondenteneenbehoeve
eigen ontsluiting op de
Zeisterweg
bedrijf, geen gebrukHierdoor
maken van de bestaande) verkeersbewegingen
ontsluiting aan de Zeisterweg 55. van dit deel van het
Tenzullentweede
i
s
van
belang
dat
de
bestaande
bedrjfsgronden
aan
de
Zeisterweg
zelfste extensiever
worden
gebrukt
vergroting
van de bedrijfsoppervlakte.
Dit heeftvan eder56meenieuwe
maken dat in de
nieuwe
situatie
hetde bestaande
grootstedoor deeldeontsluiting
van het vrachtverkeer
gebruk56 zalontlastmaken
Daarmee
wordtde omgeving
aanTen debehoevevan
Zeisterweg
en zalzal hethier aannemersbedrijf
minder ontsluiting.
potentiële
hinder
voor
aan
de
orde
z
i
j
n
.
de
uitbreiding
Legemaat& Van nieuwe
Elst eenafwkkeling
nieuwe melding
Hierin zal. de
bovengenoemde
van de Activiteitenbesluit
verkeersbewegingenmoeten
wordendoen.vastgelegd
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In de directereguliere
omgevingburgerwoningen,te
van de toe te voegen
vormvan
weten:bedrijfsgronden liggen enkele milieugevoelige functies in de
• Zeisterweg
Zeisterweg 41;56A53 ;
Zeisterweg
. Zeisterweg 57
ZeistereyZeisteiweg
41 57A
DeZeisterweg
kortste afstand
tussen de toe71 meter.
te voegenDe afstand
bedrijfsgronden
bijbehorende
bebouwing
en de woning
41 bedraagtcirca
tussenruimdemetvoklaan
nieuwe
ontsluiting
en de woning
Zeisterweg
wordt
aan devanrichtafstand
van50 meter
enen magleefklimaat
ter 41plaatsebedraagtvan decircawoning120 meter.
ZeisterwegDaamee
41 derhalve
worden uitgegaan
een aanvaardbaar
woon
Zeisterey 53
DeZeisterweg
kortste afstand
tussen
de
toe
te
voegen
bedrijfgronden
met
bijbehorende
bebouwing
en
de
woning
53 bedraagt circa
5850 meter.
afstandwordttussenvoldaande nieuwe
ontsluiting en vande woning
meter.53 DeDaarmee
meter enen mag
tZeisterweg
er plaatsevan53 bedraagt
de woningcircaZeisterweg
derhalve worden
uitgegaanaan vande richtafstand
een aanvaardbaar50 woon
leefklimaat
Zeisterne 554
De kortste afstand
tussen circade toe67 temeter.
voegen bedrijfgronden
bijbehorende
bebouwing
en de woning
Zeisterweg
56A564 bedraagt
afstand tussen metdevoldaan
nieuwe
en de woning
Zeisterweg
meter. DeDaarmeewordtruim
aanontsluiting
de vanrichtafstandvan
50 meter
en magenterleefklimaat.
plaatebedraagt
vandecircawoning62 Zeisterweg
55A derhalve worden uitgegaan
een aanvaardbaar
woonZeisterey 57
De kortste afstand
tussencircade toe112 temeter.
voegenDe bedrijfsgronden
bijbehorende
bebouwing
en de woning
Zeisterweg
57 bedraagt
afstandwordttussenruimmetdevoklaan
nieuwe
en de woning
Zeisterweg
aanontsluiting
devanrichtafstand
van50 meter
mag ter 57plaatsebedraagtvan decircawoning110 meter.
ZeisterwegDaamee
57 derhalve worden uitgegaan
een aanvaardbaar
woon
enen leefklimaat
Zeisterney 57A
DeZeisterweg
kortste afstand
tussen
de
toe
te
voegen
bedrijfsgronden
met
bijbehorende
bebouwing
en
de
woning
57A57A bedraagt
circa 125 meter.
afstandwordttussenruimdevoldaan
nieuwe aanontsluiting
en de woning
Zeisterweg
meter. DeDaarmee
devanrichtafstand
van 50 meter
en magenterleefklimaat.
plaatsebedraagt
van de circawoning121Zeisterweg
57A derhalve
worden uitgegaan
een aanvaardbaar
woon4.73 Condusie
Gelet
op
hetvoorgaande
vormen
de
omliggende
milieugevoelige
functies
geen
belemmering
planmilieugevoelige
besloten uitbreiding, waardoor
en milieubelastende
functie . Andersom
voorziet hetvoorplanomliggende
niet ivoorn nieuwede in dit
er geen milieutechnische
milieubelastendefuncties
functies.
worden datordening.
deproblemen
voorgenomenontstaan
ontwikkeling in
overeenstemming
is te achtenGecondudeerd
met een goedekan ruimtelijke
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4.8 Eterne veiligheid
4.8.1 Wettelijk kader
Sommige
brengen
risico'sricht opzichzwareop hetongevallen
met mogelijk
grote gevolgen
de omgeving
metonderzichmeermee.activiteiten
Externe
veiligheid
deze risico's.
HetDergelijke
gaatvoordaarbijactiviteiten
om
productie,opleggen
opslag,transport
en het beheersen
gebruk
vanvangevaarlike
kunnen
een debeperking
aanaande deomgeving.
Door voldoende
afstandisstoffen.
totde ruimte
de risicovolle
activiteiten
aanriksbeleid
te houden
kan
voldaanworden
normen
.Aan
de
andere
kant
schaars
erop gerichtdemoeten
schaarsedusruimte
zo efficiëntafgestemd.
mogelijk Dete wetgeving
benutten. Hetrond ruimtelijk
beleiden heten richthet
externe
veiligheidsbeleid
goed
worden
externe
veiligheid
zich op derisicovolle
volgende( Bevirisico's:)inrichtingen;
vervoer
stoffen
vervoer gevaarlijke
gevaarlijke
stoffen dooroveronderscheid
weg,buisleidingen;
water of spoor. de begrippen kwetsbaar en beperkt
Daarnaastwordt
er in de wetgeving
kwetsbaar en plaatsgebonden
risico en groepsrisicogemaakttussen
.
Kwetsbaaren beperkt kwetsbaar
kwetsbaar zijn onder
meer woningen, onderwijsen ).gezondheidsinstellingen,kinderopvang
dagverblijvenen
grote
kantoorgebouwen
(>1500
m
Beperktkwetsbaar
n onder meer
kleineen wordt
kantoren,winkels,
horeca externe
en parkeerterreinen.De
wat onderzij(beperkt)
kwetsbaar
verstaan is in het Besluit
veiligheid inrichtingenvolledige(Bevi)lijostpgenomen
Plaatsgebonden risico en groepsrisico
Het plaatsgebonden
risico wordt
uitgedruktis innieeent toegestaan
contour van. Het10-9realiseren
als grenswaarde.
realiseren van
kwetsbare
objectendezebinnen
vanbeperkte
beperktHetkwetsbare
kwetsbare
objecten ibinnen
contourdezeeenis icontour
n richtwaarde.
principe ook Mitsniettoegestaan.
Echter,kanvoorworden
objecten
contour
goed gemotiveerd
afgeweken van deze
Waarde
tots dedeze10 10contour.
Hetpersonen
groepsrisico is gedefinieerd
als degevolgcumulatieve
per jaar datten
minste 10, 100vanof1.000
rechtstreeks
vaninrichting
hunkansen
aanwezigheid
het invloedsgebied
eens . Het
inrichting enoverlijdenals
een ongewoon
voorval binnen
waarbijeenin gevaarlike
stof betrokken
groepsrisico
wordt
nietaantallen
in contouren
vertaald,d(xie maar
wordtweergegeven
in een grafiek.
Idatn deeengrafiekidergelike
wordt
degroepgroepsgrootte
van
slachtoffers
-a
s
)
uitgezettegen
de
cumulatieve
kans
slachtoffer
wordtvan
een
ongeval(y
as)
.
Voor
het
groepsrisico
geldtgeen
grenswaarde,
maar
zogenaamde
oriëntatiewaarde.
Daarnaastmogelijkheden
geldtvoor heter zigroepsrisico
een verantwoordingsplicht
. Het eente
bevoegd
gezag
moet
aangeven
weke
j
n
om
het
groepsrisico
i
n
de
nabije
toekomst
beperken,
moet aangeven
op weke manier
hulpverlening,zelfredzaamheid
en bestrijdbaarheid
ingevuld.Hethetbevoegd
moettevens
derisico's verantwoord
zijn, engeldthoe
de zijn
veiligheidsregio
moet indegezag
zijnaangevenwaarom
gesteld
te geven. Hierbij
hoger het groepsrisico,
hoe gelegenheid
groter het belang
van eeneengoedebrandweeradvies
groepsrisicoverantwoording.
Psicovolle (Bevi-Newichtingen
meestrisicovolle opbedrijven
is het Besluit
veiligheidvoorinrichtingen
(Bevi)
vanVoorde
belang.omgevingvan
HetHetBeviBeviislegtdeveiligheidsnormen
aan bedrijven
die eenexterne
mensen
de inrichting.
opgesteldbedrijven,te
om de risico's,waaraan
inrishunicootvomen
leefomgeving
worden buitenls
heeftt
blootgesteld
vanwegeeen minimaalaanvaard)
risicovolle
beperken. Het burgers
besluitte bieden.
groepen
burgers
beschermingsniveau
Viadoeleenzowelindividuelea
bijhorende
ministeriële
regeling
(
R
evi)worden
diverse
veiligheidsafstanden
t
o
t
kwetsbare
en
beperktkwetsbare
objecten
gegeven.Aanvullend
op het Bevizijnveiligheidsafstanden
in hetVuurwerkbesluiten
(Besluitinrichtingen
algemene
regels inrichtingen
milieubeheer)
genoemd hetActiviteitenbesluit
die rond minder risicovolle
moeten
worden aangehouden.
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Vervoergevaarlijle stoffen doorbuisleidingen
tot het beleid en buisleidingen
de regelgeving voor hetvervoer
van gevaarlijke
stoffen door buisleidingen
iMets hetbetrekking
Besluitexterne
en de Structuurvisi
evanbuisleidingen
structuurvisi
e bevat eenveiligheid
lange termijnvisie op het(Bevtt)buisleidingentransport
gevaarlijke vanstoffen.belang. Deze
Het Bevbgeteden.Het
en de bijbehorende
Regelingonderexterne
veiligheid
buisleidingen (Revb moetenworden
) zijn op 1 januariaangehouden
2011 in
werking
Bevb
regelt
andere
weke
veiligheidsatstanden
stoffen.Op opbasisbasisvanwaarvan
het Bevbwordt
verplicht
brondij debuisleidingen
vaststelling
vanofmeteeneengevaarlijke
bestemmingsplan,
de aanleghetvoor
vanvooreengemeenten
buisleiding
ofeen om
kwetsbaar
object
r
i
s
i
c
o
verhogend
object
mogelijk
i
s
,
de
grenswaarde
het
plaatsgebonden
risico in achtte nemen en het groepsrisico te verantwoorden.
Vervoergevaarlijke stoffen over weg, wateren spoor
Hetdaarvan.Zo
Besluitexterne
transportoutes rond(Bevt)stelt
regels aan transportroutes en de omgeving
moetafwegingeenveiligheid
basisveiligheidsniveau
transportassen
transparante
van het groepsrisico worden
gewaarborgd. (plaatsgebonden risico ) en een
Alsverhoogt
onderdeel
van
het
Bevt
i
s
op
1
a
p
r
i
l
2015
tevens
het
basisnet
in werking
getreden . Het basis net
de veiligheid vangevaarlike
mensen dstoffen
ie wonen of werken
in de buurtvan
enrisivaarwegen)waarover
regelingrinietjksliinfrastructuur(auto-,spoor
gt Bovendien
vastwat demaximale
co's voorervooromwonenden
zijn . Die worden
begrenzingvervoerd.
was erIn totde nutoe
zorgt het
basisnet
gevaarlijkemogen
buitenland
vervoerddat kunnen
bijvenstoffentussen
worden. de belangrijkste industriële locaties in Nederland en het
eenvan eenbestemmingsplan
betrekking heeftgevaarlike
op een gebied
datmoetgeheelin detoelichting
of gedeeltelik ingegaan
gelegen iworden
s binnen
200Indien
m
(
b
asis
net
transportoutevoor
stoffen,
op de dichtheid vanpersonen
in rekening
het invloedsgebiedvan
ta i)jdisntidatp waarop
hetreedsplan
wordtvastgesteld.
gehoudende transportoute
met de personenop hetdieredelikerwijs
gebied
,b )inHierbijmoet
datgebiedte verwachten
opgrondvanworden
het geklendebestemmingsplan
teverwachten
zaanwezigz
idatjn planen c)betrekking
deijnredelijkerwijs
verandering
van
de
dichtheid
van
personen
i
n
het
gebied
waarop
heeft
4.82 Onderzoek/ beoordeling
Hetbedrijfsgebouw
initiatief voorzieti
n
hettoevoegen
van
een
beperkt
kwetsbaar
object
i
n
de
vormvan
een
nieuw
Daarmee
deontwikkeling
getoetst dientvan hette worden
de wetgevinginrichtingen
omtrent en /of
externe veiligheid. gevaarlike
. Voor dedientbeoordeling
of in de omgeving
plangebiedaan risicovolle
transportroutes
toont
een uitsnede van dezestoffen
kaart. aanwezig zijn, isde risicokaart geraadpleegd. Navolgende afbeelding
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Ett
Litsnede risicokaart met aanduidingplangebied (bron : www.risicokaarts! )
Transport gevaarli'le stoffen
ligevaarlike
gt in de directestoffenomgeving
hoofdvaarweg
of spoorbaan,
waarovervoortransport
vanErplangebied.
plaatsvindtvanin of hetErnabijiplangebied
s dushet plangebied
voorwatgeenbetreft
aspecten
geen beperking
bevindtzich
geenvandezebuistransportleiding
metN224(eenZeisterweg)
PR 10 het
contour. Het Ookplangebied
ligt welbinnen
hetplaatsvindt
invloedsgebied
de ongeval
provincialepla wegts vinden
waarovertransportvan
gevaarlijke
stoffen
.
Er
kan
een
waarbij
vloeistoffen
vrijkomen
d
i
e
en
BLEVE
(Boiling
l
i
q
u
i
d
expanding
vapour
explosion)
kunnen
veroorzaken
.
Een BLEVE kan tot 345 meter reken waarbinnen gewonden kunnen vallen.
Alsplangebied.
gevolgvanHetdeis beoogde
onwikkeling
is er datgeen10%toename
vanoriënterende
het aantal waarde
personenwordtbinnenoverschreden
het of
niet aannemelik
vaneen debeknopte
hetop basisvan
groepsrisicoartikmeteldaardoor
10%
toeneemt.
Daaromvolstaat
verantwoording
van
het
groepsrisico,
12 van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) .
Inrichtingen
in de nabjheidplanontwickeling
van het plangebiedgeenzijnrisicovolle
geen EV- relevantie inrichtingen gevestigd.Anderzijds is de
voorgenomen
ontwikkeling geen gevaarvoor de omgeving. inrichting in hetkadervan de BEVI en vormt de gewenste
4.83 Verantwoording
Zoals
volstaatexterne
in dit geval een beknopte
verantwoording
groepsrisico
op basis van
artkelaangegeven
12besteedt
van het aanBesluit
transportoutes
(Bevt). Ervandienthetonder
meer aandachtte
worden
de aspectenveiligheid
bestrijdbaarheid
en zelfredzaamheid.
Effecten
Op de N224(Zeisterweg)
kan eenexplosion)kunnen
ongeval plaats vindenveroorzaken.
waarbijvloeistoffen vrijkomen die en BLEVE
(Boiling
liquid expandingvapour
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Bestrijdbaarheid
De bestrijdbaarheid
van devoeren
inzetbaarheidom daarmee
van hulpverleningsdiensten,
ij in
staatzijn
hunHierbijkan
taken isgoedafhankelik
uit tekunnen
verdereaanwezig
escalatiezivanjn ivann eenhoeverrez
incidentte
voorkomen.
gedachtworden
aan hetenvoldoendel
adequaat
de brandweerzorgnorm
onder brandweer
geschaard.deTenaanvalswegen
aanzien zoals
vanen
debluswatervoorzieningen,maarook
aspecten inbereikbaarheid
en bluswatervoorziening
hanteertwordthier
de regionale
richtlijnen
beschreven
de
NVBR
publicatie
"Handreki
n
g
bluswatervoorzieningen
berekbaarheid'
en
het
bouwbesluit 2012
Hetoptreden.
is van Eenbelanggoededat berekbaarheid
de hulpdienstenvantijdenshet plangebied
een ramp of eenookzwaarde risongevalvoldoende
kunnen
iachtco bronde iVeiligheidsregio
s hierbij vansnelessentieel
belang.
Omdat voldoende
er een minimale
veranderingsituatie.
is binnen hetalsplangebied,
de
berekbaarheid
in de bestaande
Voorts
dient
de
brandweer
snel
te
kunnen
beschikken
overvoldoende
bluswater
om
een
incident
adequaatte
kunnen
bestrijden
.
De
Veiligheidsregio
Utrecht
heeft
aangegeven
dat
e
r
i
n
de
huidige
situatie in voldoende mate is voorzien in bluswatervoorzieningen.
Zelfedzaamheid
Brisicobron
ij zelfreczaamheid
het om detemogelijkheden
in het ongeval
invloedgebied
van een
omzichzelfigaatn veiligheid
brengen indienvoorpersonen
een ramp ofzwaar
plaatsvindt.
Ihetn hetadviesgevalaanzichdeeenpersonen
BLEVEinvoordoet
naar aanleiding
van eenvanongevalop
de provincialedeweghittestraling
(N224), is
het
plangebied
om
te
vluchten
de
bron
af.Wanneer
hier te groot voor is , is het belangrik dat personen dekkingzuidelijkerichtingoverdewelandenvluchten.Bij
zoeken of schuilen in een aangewezen
gebouw.Bijonderhavigplankanmenvandebronafin
een&Vante grote
hittestraling
kan
men
schuilen
i
n
de
bedrijfsbebouwing
van
hetaannemersb
e
d
r
i
j
f
Legemaat
Elst dan welin indezuidelijke
bebouwingrichting
van Zeisterweg
de bedrijfbebouwing
vluchten . 53. In gevalvan brand kan men onder dekking van
Om te zorgen datom dezichpersonen
in hettegetroffen
osf eenbedreigde
gebied
beter op de hoogte
zijn belang.
van de De
mogelijkheden
i
n
veiligheid
stellen,
i
goede
risicocommunicatie
van
groot
bewonersgeïnformeerd
vanZeisterwegover 53de enmogelike
de werknemers
vanenhethandelingsperspectieven
aannemersbedrijf Legemaat&
Elstzullen
worden
scenario's(verhuur
daarbij.FatVanDaarnaast
in het bedrijfsnoodplan
van de nevenactiviteiten
van Solexen, E-terchoppers,
Max wordtweg
ekickbkes)
rekening gehouden
met ides zalmogelijke
ongevalsscenario's
plaatsehoevanenzij dezichzelf
provinciale
(N224)
.
Het
personeeldataanwezig
op
de
hoogte
z
i
j
n
van
de
informatie
eventuele richting
bezoekersdaninwelte
veiligheidschuilenkunnenin debrengen.
Bijvoorbeeld door van de bron af te vluchten enin
zuidelike
Elst of in de bebouwing
van Zeisterweg 53. bedrijfbebouwing van het aannemersbedrijfLegemaat &Van
I4.8.4n zijn algemeenheid geldt dat de aanwezige personen in het plangebied zelfredzame personen zijn .
Condusle
Er bestaatvanuitvanhetthema
externelaatzien
veiligheiddatgeende rbelemmering
voor de voorgenomen onwikkeling.De
verantwoording
het groepsricio
isico's aanvaardbaarzijn.
4.9 Kabels en leidingen
Planologisch
relevante
leidingen
en
hoogspanningsverbindingen
dienen
e worden gewaarborgd.
dient
rond dergelijke
leidingen rekening te worden gehouden metzones twaarbinnen
mogelike Tevens
beperkingen
worden
vervoerd:gelden . Planologisch relevante leidingen zijn leidingen waarin de navolgende producten
gas, olie , olie producten,
chemische producten, vaste stoffer'goederen;
aardgasleidingen
defensiebrandstoffen;afhankelijk van druk :
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warnte
en afvalwater,ruwwater
de drink- en industiewatervoorziening met
een diameter
groter of gevanlijk bestemmingsplan
aan of18halffabricaatvoor
inch. 'Buitengebied
en verbeelding
is op te maken
datUitTer deebescherming
r toelichting
een planologisch
relevante
leidingwatertiooleiding
in het plangebied
aanwezig
iWoudenberg
s . Dit betreft een2010rioolpersleiding.
van
de
betreffende
i
s
de
dubbelbestemming
overgenomen uit het bestemmingsplan 'Butengebied Woudenberg 2010 . 'Leiding - Riool
Voorachterhalen
de verdereof errerelevante
alisatie vankabelshet planen leidingen
zal in dienin nodig
een
KLCm
elding
gedaan
worden
het plangebied of in de directe omgevingomte
daarvan
aanwezig zijn .
4.10 Water
4.10.1 Hleiding
Water
en principes
ruimtelijkein ordening
hebben
veel metenekaar
te maken.beperkingen
Aan de ene kant is water
sturende
de ruimtelvoorstadsuitbreiding.Aan
ijke ordening
kan daarmee
aan hetéén vanin hetde
ruimtegebruik
ls locaties
de andere kant kunnenopleggen
ontwikkelingen
ruimtegebruk zoaongewenste
effecten hebben op de waterhuishouding.
niveau
heeftwater geeft
een eigenwatplaatsde gevolgen
gekregenziijnn devanruimtelijke
besluitvorming
viaOpde waterhuishouding
deEuropees
verpichteen 'wnationaal
atertoets'
. Een watertoets
plan voor
in het betreffende
gebied.Zo'naanwaterparagraaf
moetsindsis de1eenrelatie
januariruimtelik
2003 worden
tussen
opgenomen
bij ruimtelijke
de watertoets
planvorming iopn dehettoelichting
gebied vande
ruimtelikeplannen.
ordeningDoelvan
en de waterhuishouding
te versterken.
Eenvan informatie
watertoetsenis randvoowaarden
verplicht als het gaat
om
een
functieverandering
en/o
f
bestemmingswijziging.
Op basis
vanuitwaterbeheerder,
hetwaterbeleid Deen waterparagraaf
relevante bodemgegevens
worden
wateraspecten
uitgewerkt in eenen randvoorwaarden
waterparagraaf.
beschrijft
het huidigede verschillende
watersysteem
alsmede de mogelijkheden
watersysteem
. De waterparagraafwordt
afgestemd met de waterbeheerder.voor hettoekomstig
4.102 Beleidskader
Op verschillende bestuursniveaus
jaren beleidsnota's
verschenenontwickeling
aangaanderelevante
de
waterhuishouding.
Deze paragraaf zijngeeftdeeenafgelopen
overzichtvan
de voor onderhavige
nota's.
De Europese Kaderrichtijn Water (2003)
DeerfgoedEuropese
Kaderrichtijnbeschermd
Water gaater vanuitdatwatergeen
gewonede handelswaar
maargebaseerd.
een
dat moetworden
Het hoofddoelvan
richtlijn is daaropis ,overgangswater,
De Kaderrichtijn
Water geeftDat hetmoetkaderertoeenvoorverdedigd.
vanecosystemen
landoppervlaktewater,
kustwater
en afhankelik
grondwater.
leidende bescherming
dat: aquatische
enworden
gebiedenbehoed;die
rechtstreeks
zijn
van
deze
ecosystemen,
voorverdere
achteruitgang
emissies
wordenwaterbronnen
verbeterd; duurzaam
gebruk van water wordt bevorderd op basis van bescherming van
beschkbare
dede verontreiniging
van grondwater.op lange termijn: er wordtgezorgd vooreen aanzienlike vermindering van
Vierde Nota Waterhuishouding Ministerie van Verkeeren Waterstaat, 1998)
De Vierde Nota
Waterhuishoudingis geeft
het waterbeheer
voorhetNederland,
nu en i/n de
toekomst.
een vehetiwatersystemen
lig kader
en goedvoorbewoonbaar
in standgebrukhouden
versterken
vanDe hoofddoelstelling
gezondede veerkrachtvan
en veerkrachtige
, waarmeelandeendientenduurzaam
blijft
gegarandeerd'
de watersystemen
dewaterconservering
buffering
te worden. Om bevorderd
en de afwenteling
van (water-)te vergroten
problemen op naastgelegen
gebiedenente
worden
beperkt.
Waterbeleid in de 21e eeuw(2000)
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De hoge waterstandenook meer
in de rivieren
in 1995buienenworden
1998 en de klimaatscenario's
waarin
naast de aandacht
zeespiegelstijging
geleidkwetsbaarvoorwateroverlast
tot vernieuwde
voorwater.
met enzijnheviger
lagein hetgeding.Maar
ligging en hoge voorspeld
versted
elijhebben
k ingsgraad
en de veligheidNederland
isverdroging.
in deis toekomst
ook 21edoorde
drogere
zomers
is er het derisregering
ico van
watertekorten
en
De
commissie
"
W
aterbeheer
eeuw
heeft
i
n
opdrachtvan
gemaaktdatweanders
moeten omgaan
met water enmoetruimte.
Ruimtebehouden
die nu beschikbaar
voorduidelik
de bescherming
tegennietsluipenderwijs
overstromingen
en wateroverlast
ten minste
blijven.voorDe is
aanwezige
ruimte
mag
verloren
gaan
b
i
j
de
uitvoering
van
nieuwe
projecten
infrastuctuur,woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen .
Provincie Utrecht
In het Bodem.
van deop provincie
provincie
komende
jaren Watersamen enmetstaatMilieuplan
haarbeschreven
partners2016wi-iln2021bereken
het gebiedUtrechtstaat
van bodem, watde
wateren enMilieuplan
milieu. deDe2016 uitwerkingvan
de uitvoeringsagenda
2021.
De provinciedit beleid
Utrecht richtzich
op het behouden
en verbeterenBodem-,Watervan een aantrekkelijk
woon, werk
en leefklimaat
De provincie Utrecht
nodig voor het waarborgen
van een
aantekelijke
woon, achtwerk-een: en duurzaam
leefomgeving.en robuustwatersysteem
Op basis vaneen toekomstverkenning
onderscheidtde
provincie
drie hoofdthema's
• Veiligheid:
met aandacht voor preventie, gevolgenbeperking en rampenbeheersing bij
overstromingen;
. water
kwaliteitenkwantiteit:met
aandacht voorvoldoende en schoon oppervlakte en grondwater en
vooren natuur;
Gebrukontwikkelt
Beleving:
met aandachtmetvoorde waterschappen
mooier water,veiduurzame,
lig vaar enrobuuste
zwemwater.watersystemen,
Dedie provincie
in samenwerking
extremesituatieszoals
langdurigegebieden
droogte open deeenlangeteveeltermijn
aanwaterin te kunnen
gerealiseerd
door in de verschillende
zetten. opvangen . Deze worden
Hetgrondwaterstand
beleid van detoeProvincie
Utrecht
i
s
e
r
op
gericht
om
geen
permanente
kunstmatige
in de
te staan. Bij ondergrondse
betekentrekening
dit dat eingrepen
rmeegeente bemaling
is toegestaanin vormvan
om grondwateroverlastte
voorkomen.of halfverdiepte
Hier dient bibouw
j het ontwerp
worden
gehouden
waterdichte constructies.
Waterbeheer 21e eeuw(WB21)
Hetthemaer beslissingen
'water als ordenend
loopt
als een gebied,
rode draad door het gehelewekeplan. gevolgen
Dit houdt ien dat
voordat
wordenDitwprincipe"
genomen
op ruimtelik
hebben voorwatersystemen.
aterplanvaltonder
het regimeer vanwordtde bekeken
nieuwe waterwet (22decdi2009)
.
Waterbeheerprogramma 2016- 2021 Waterschap Valleien Vetrne
Het algemeen bestuurvanvastgesteld.
waterschapIn Vallei
en Veluwe heeftop 30 beschrijft
septemberhet2015waterschap
het haar
waterbeheerprogramma
hetwaterbeheerprogramma
ambities
en doelenhetzuiveren
voor het waarborgen
van de waterveiligheid,hetzorgen voorvokloende en schoon
oppervlaktewater,
innovatiemogelijkheden
. van afvalwater en hetverder onwikkelen van de vele samenwerkings- en
Denormenwatebeheerder
heeft
het
bovenregionale
oppervlaktewaterbeleid
naar regionale richtlijnen
,
vergunningsvoorschriften.
van verhardTen aanzien
oppervlakvanvertaald
dienthet akoppelen
gecompenseerd
door het enrealiseren
vanvoldoende
extaToename
waterberging.
vanIndiente worden
verhardoppervlak
vandaken
het rnaario l heefthetwaterschap
eenwordtkoppelbeslisboom
opgesteld.
hetwordt
regenwater
van
de
het
oppervlaktewater
afgevoerd,
o
f
i
n
de
bodem
geïnfiltreerd
mag er geen gebruk
gevebekleding
en goten.worden gemaakt van uitogende materialen,zoals koper, lood en zink, voordak
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4.10.3 Watertoets
Omals bijlage
hetvoornemen te toetsen gevoegd
aan hetwaterbeleid,6) . Initiatiefnemer
is de digitale watertoetsrekeningutgevoerd.
Het resultaat is
uitgangspuntenbij dezeen toelichting
adviezen. De volgende(Bijlage
onderwerpen zijn in iederhoudtgevalvan
belang:met de aangegeven
Wateryangen
loopt een bedrijfsperceel
Awatergang metZeisterweg
bijbehorende
'HDoor
eigraaf.het plangebied
Biijnihet(voormalige)
53 looptbeschermingszone.
de plaatse
watergangvan vdeia Ditbetreft
een duiker.deenMetin de
onderhavig
tiatidaarvan
ef blijft devindenbetreffende
watergang onaangetast.Ter
directe
nabjheid
geen fysiekeingrepen
ofwijzigingen
plaats.
Opvandit watergang
deel vanwonen
het en
plangebied
worchtenkel
juridischplanologisch
de
functie
gewijzigd
ten
behoeve
regulier
dagrecreatie.
blijft, net als iinn verband
de huidigemetsituatie,
voor onderhoud
overige wordenDedewatergang
de Awatergang
geborgdberekbaar.
in het Voor het
bestemmingsplan
doorwaterschapsbelangen
de bestemming Water'over
te nemen.
L

Legger Watersysteem (bron:Waterschap Vallei en Veluwe)
Watercompensatie
Aanleg
oppervlak leidttontstaat
ot versnelde
naar watergangen.
voorkomenvan nieuwverhard
dat hierdoor
wateroverlast
kan aanlegafvoervanvanextrahemelwater
waterberging
noodzakelijk ziOmjn . teZo
wordthetverlies
van berging
in de bodem gecompenseerd.
Met de herontwikkeling
van hetperceel
Zeisterweg
53huidige
zal desituatie
oppervlakte
aanvolledig
bebouningverhard.De
persaldo
afnemen.Verder
i
s
het
perceel
Zeisterweg
53
i
n
de
nageoeg
ontwikkeling Daarnaast
leicht tot enige toename
door aanaanlegde vanachterzijde
de nieuwe ontsluitingterop de
Zeisterweg.
mogelikwaarvanenigeverhard
extaoppervlak
erfverharding
plaatse
vanverharding,
de onverhardezalwordtdegronden
de nieuwe
bedrijfsbestemming
optijdrustbeperktGeletgerealiseerd
op detoreeds
bestaande
totale
toename
van
hetverhard
oppervlak
a
l
blijven
t maximaal
1.500 m. Daarmee is geen watercompensatie benodigd.
Bovendien is53inWoudenberg
2012 door hetWaterschap
Valleivergroting
en Veluwevangoedkeuring
Zeisterweg
waarmee een forse
hetverhardverleend
oppervlakaanzouhetzijnwijzigingsplan
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gerealiseerd
is metDeonderhavige
functiewijzigingde metvarkenshouderij
bijbehorende gaatverkleining
niet meer aan.Datde orde.
beoogde uitbreidingvan
immersvanniethetdoor.bouwlak juist
Rolering
Door
het
plangebied
loopt
een
rioolpersleiding
met
bibehorende
beschermingszone.
Ter plaatseplaats.
van de
rioolwaterleiding
directegevolgen
nabijheidvoordaarvanvinden
geen
fysieke ingrepen
Daarmee heeftheten planin deingeenverband
de aanwezige geborgd
rioolpersleiding.
Voor hetofwijzigingen
overigeworden
waterschapsbelangen
metovertede rioolwaterleiding
in hetbestemmingsplan
doorwordt,de denet
dubbelbestemming
'LeidingRiool
nemen.
Het
hemelwater
van
de
nieuwe
schuutloods
als van de te slopen stallen in de bestaande situatie, afgekoppeld naar het oppervlaktewater.
Algemene aandachtspunten
Vasthouden - bergen - afvoeren
deel van hetwordthemelwater
binnen hetof hetplangebied
wordtvastgehouden
en/Eenofbelangrijk
geborgen principe
en duswaterzuiveringsinstallatie
nietis datdirecteen afgevoerd
de riolering
oppervlaktewater.
Hiermeeen
worchtbereikt
beternaarfunctioneert,
verdroging
wordttegen gegaan
piekafvoeren idatn hetdeBijlozing
oppervlaktewater
(met eventueel
in benedenstrooms
wordtvoorkomen.
op oppervlaktewater
zal wateroverlast
hiervan een melding
gedaan moetengelegen
wordengebieden)
bij het
waterschap
Grondwatemeutaalbouwen
Omgrondwaterstand
grondwateroverlast
t
e
voorkomen
adviseert
het
waterschap
om
boven
de
gemiddelde
hoogste
(GHG) te ontwerpen.
Dit betekentvandatdeaspecten
zoals ontwateringsdiepte
nfiltratievan
vangrondwater
hemelwater,
beschouwd
worden
Hetstructuree
l onttrekkenadviseert
/ enidraineren
is geen
oplossingten aanopzichte
en moet
worden GHG.
voorkomen.
de
initiatiefnemer
dan ookduurzame
om voorafgaand
de ontwikkeling
eenin eerste
goed Hetwaterschap
beeld
te krijgen
van voorde heersende
grondwaterstanden
en
GHG.
Eventuele
grondwateroverlast
i
s
instantie
een
zaak
de
betreffende perceeleigenaar.
Schoon houden - scheiden - schoon malen
Omatstromende
verontreiniging van bodem,
grond en/ ofraaktoppervlaktewater
voorkomen
belang dat het
niet verontreinigd
Ditkan door tedenadere
eisen iosf hetvan
randvoorwaarden
aan bijvoorbeeldhemelwater
de toegepaste
(bouw )materialen.Wijvragen
initiatiefnemer
de beslisboom voorte stellen
het
onzeakoppelenvanverhard
website. oppervlak van ons waterschap toe te passen. Deze beslisboom is te vinden op
4.104 Condusle
Vanuit hetvooroverleg
aspect waterzal hetzijnwaterschap
er geen belemmeringen
In hetkader van het
wettelijk
op de hoogtevoorwordenonderhavig
gesteld invaniti atief.de planvorming.
4.11 Merbeoordeling
4.11.1 Wettelijk kader
In de Besluit
milieueffecrapportage
is opgenomen
datvoorop hetbasismilieuvan zalselectieaiteria
worden
activiteit belangrike
nadelige
gevolgenwaarvoor
of nietvastgesteld
onderdeeldienttevan
de bijlageofis debevat
en besluiten
het1 vanmakenonderdeel
vanhebbeneen vanm.e.t.-beoordeling
verplicht
. Vooractiviteiten,
eke actiofersprake
viteplannen
it die genoemd
wordti
n kolomnadelige
het activiteiten
Besluit m.e.t.e
moet
beoordeeldworden
i
s
van
(
m
ogelike)
milieugevolgen.
Voor
onder
debeoordeling.Dezemotivering
drempelwaarde zoals genoemddientinquakolominhoud2 vanaanonderdeel
D vallen, volstaatbeoordeling,maar
een vormvrje diheeft
met:vornvereisten.
geen
Voorliggend initiatief kan gezien wordente sluiten
als 'ste bijdem.e.t.delijk ontwickelingsproject (D 11.2)
.
De gewensteIn eenontwikkeling
ruim onder dedientdrempewaarde,
waardoorbesteed
een vornvije
volstaat.
vormvrijemetblijft beoordeling
aandachtte worden
aan driem.e.crit.e-ribeoordeling
a die zijn
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opgenomen
in Bijlage
richtlijn 'betreffende milieubeoordeling van bepaalde openbare
enparticuliere
projecter'Il .vanvanDitzdehetijnEuropese
achtereenvolgens
project en de kenmerken
potentiële effect de kenmerken van het project, de plaats van het
4.112 Vormvrije mer beoordeling
Kenmerken van hetproject
HetininWoudenberg
itiatief ziet op naareen eenfunctiewijziging
van het(voormalig)agrarisch
bedrijfsperceel
aan de Zeisterweg
53terwijl
sprake van eenzietgeringe
plangebied.
er geen cumulatie is metstedelijke
anderefunctie.
projecten.Er isDeontwikkeling
niet opomvangvan
productie hetvanafvalstoffen
en/milieugevoelige
of verontreiniging.Hinderwordt
functies. ondervangen doorvoldoende afstand te houden van nabijgelegen
Plaats van hetproject
Het plangebied
is gelegenvanineenhet Natura
buitengebied van de Hetgemeente
Woudenberg. Het plangebiedhabitatligt nietligt op
binnen
de invloedssfeer
ruimarcheologische
9 kilometer
afstand. De ontwikkeling2000-leidgtebied.
verder niettotdichtstbijzijnde
een aantastingstikstofgevoelige
van historische, culturele of
belangen.
Kenmerken van hetpotentiële effect
Hetmilieu.projectheeft
i
n
samenhang
met
de
hiervoor
genoemde
criteria
geen
aanzienlike
hetop
Evenmin
r sprake vanDooreen hetgrensoverschrijdend
iseffecten
gering,tenopgeletbehoeve
van hetis eplangebied.
verwijderenvanvanruimeenkarakter.De
agrarischewordtcomplexiteit
bedrijfsbestemming
vandede onvang
een intensieve
met eenis ookbouwlak
een kwaliteitsverbetering
directe
omgevingveehouderij
bereikt. Daarbij
van belang dat het1 hectare,
bouwlak aanmerkelijk
wordtverkleind.voor
4.113 Condusle
Degeenkenmerken
potentiële effectente verwachten
van de ontwikkeling
het voorgaande
aanleiding, plaat
ernstigeen milieugevolgen
die het nodiggevenmakenop basisom eenvan m.e.tprocedure te
doorlopen.
4.12 Duurzaam bouwen
Dehet klimaatveranderingen,
de
endigheid
van
de
fossiele
brandstofen
het
daarop
anticiperende
Rijk provincies en gemeenten vragen er om dat actief gekeken wordt naarduurzaamheid inbeleid van
nieuwbouwplannen.
duurzaam bouwen. Het betreftthema's zoals CO2- en energiebesparing, duurzame energie en
Hetniet ontwerp
schuur/
loods ten aanbehoeve
van het wetgeving
aannemersbedrijf
is op dvanit moment nog
bekend. vanIn hetde plannieuwe
voklaanworden
de nieuwste
op het gebied
duurzaamheidseisen.
Dezalduurzaamheidsaspecten
omgevingsvergunning verder
worden uitgewerkt zullen in hetkadervan de aan te vragen
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Hoofdstuk 5 Juridische planbeschrijving
5.1 hleiding
IHetn eenonderhavige
bestemmingsplan
zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden
voor eenhoofdlijnen
bepaald gebied
opgenomen.
gebiedop
grond en te
beleggen) in samenhang
meteenbestemmingsplan
bestemming. Hetregeltdeinrichting
juridische deel vanvanhethetbestemmingsplan
bestaatdooruit dedeverbeelding
(kaart
nader toegelicht. met de regels. In dit hoofdstuk wordthetjuridische deelvan het bestemmingsplan
DeIMROregels2012en(Iverbeelding
z
i
j
n
opgesteld
conform
de
RO-standaarden
2012,waarbij
i
n
het
bijzonder
het
nformatiemodel
Ruimtelijke
ordening)
SVBP 2012gezocht
(Standaardbij hetVergelijkbare
Bestemmingsplannen)
zijn .VoorvanWoudenberg
de regelsen ides aansluiting
geldende
bestemmingsplanversie
voor vanhet2014)belang
buitengebied
'BuitengebiedWoudenberg
2010
(geconsolideerde
HetDe verbeelding
bestemmingsplan
'Zeisterweg 53 Woudenberg
bestaat bindende
uit een verbeelding,
een toelichting
regels
vormen
het juridisch
hetregels
plan.OpenVerbeelding
en .
regels dienen
teenallendebinnen
tijde ihetntezamen
onderlinge
samenhang
te wordenBinnen
beziendeeleenen vanbestemming
toegepast.
de verbeek
krijgen
al e gronden
plangebied
eenbetekenis
bestemming.
kunnen
naderezijlning
aanduidingen
z
i
j
n
aangegeven
.
Dejuridische
vandeze
bestemmingen
en
aanduidingen
terug
te vindenmaarinisdeslechts
regels.opgenomen
Een gedeelteomvande deleesbaarheid
informatie op deenverbeelding
geen juridischte
betekenis,
oriëntatieenopheeftlidejnenverbeelding
vergroten,zoals
kadastrale/
BGT ondergrond. Alle letters,vanaanduidingen
worden verklaard in
de legenda op deeenverbeelding.
Debouwregelsen gebruksmogelijkheden
bepalen de gebruismogelijheden
van
de
gronden
binnen
het
plangebied
enhetgeven tevens de
met betrekkingijtnot opgebouwd
bouwwerkenconform
aan. Dederegels
vanSVBP
bestemmingsplan
Zeisterweg
53
Woudenberg'z
door
de
voorgeschreven
systematiek en omvatten inleidende regels, bestemmingsregels, algemene2012regels de
vergangs- en slotregels
5.2 hleidende regels
De inleidende regels bestaan uit de volgende artikelen .
5.2.1 Begrippen
IDezen de begripsregels
wordenomomschrijvingen
gegeven vante voorkomen
de in het bestemmingsplan
gebrukte begrippen.
wordendieopgenomen
interpretatieverschillen
.Alleen die begripsregelsworden
opgenomen
vatbaarz
ijn . gebruktworden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg
5.22 Wijzevan meten
Omgegevenop eenwateenduidige
manier begrippen
afstandenwordtverstaan.
en oppervlaktenDitet artkel
bepalen,geeftwordtaaninhoede wijze
de diverse
lengte,vanmeten
breedte,uitleg
hoogte, dieptewaarinonderen maten
oppervlakte
e.d. vanvoorkomen
gronden enworden
bouwwerken
wordtgemeten. Tenof deberekend.Alle
en waarden
in eendit artkelverklaard
aanzien vanOokde wijze
vanbegrippen
meten
op
deverbeelding
geldtsteedsdat
het
hartvan
l
i
j
n
moet
worden
aangehouden.
voor
de wijze van meter worden in de SVBP 2012 richtlijnen gegeven.
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5.3 Bestemmingsregels
5.3.1 Opbouwbestemmingen
Debetekent
gronden vanhethetgebrukgehelevandegronden
plangebied hebben
positieve bestemming.
Eendirectpositievemogelijkbestemming
voorgebouwen
deeenverschillende
bestemmingen
is .
Bovendiendatbetekent
het dat oprichting vanhebben
directwekemogelik
nadat burgemeester
wethouders
een omgevingsvergunning
verleend,
dient tDeies voldoen
aanvanonder
meeren de regels
vanziet hetbestemmingsplan,
hetBouwbesluiten
de
Bouwverordening.
opbouw
de bestemmingen
er in beginsel als volgt uit
Bestemmingsomschrijving:
. Bouwregels;
Nadere eisen:
Afwiken
de bouwregels ;
Specifiekevanvangebruksregels;
Afwijken
de gebruisregels:
Omgevingsvergunning
voorhet
uitvoerenvanvanwerken,
· Omgevingsvergunning
voor hetslopen
een bouwwerk;geen bouwerk zijnde, ofwerkzaamheden;
5.32 Wijzigingsbevoegdheid.
Bestemmingen
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden - Reliëf
bestemmingvan 'Agrarisch
metwaarden
-oostzijde
Landschapswaarden
- Relëtbetrefthetinhoofdzaak
geldtvoor gronden aan dede noord
enDegronden
oostzijde
plangebied.
van het plangebied
waarop dehetagrarische
verkleining
vanAanhetddeiebouwlak
Aanbestemmingsplan
de noorzijde vanal dehetbestemming
plangebied betreft
onbebouwde
gronden
ook in - hetplaatsvindt
'hetnieuwe
Agrarisch
met waarden
- Landschapswaarden
Reliëfgeldende
kennen.
Op een deelfunctie.
van dezeOmgronden
wordt de
ontsluiting
gerealiseerd
voor
de
bedrijfsfunctie
en
de
dagrecreatieve
dit planologisch
mogelijk
te
maken
i
s
binnen
de
bestemming
'
A
grarisch
met
waarden
Landschapswaarden
- Reliëf een
ifunctieaanduiding
s gemaakt ontsluiting'toegevoegd,waarmee ontsluiting van aanliggende bestemmingen mogelijk
Bedrijf
bestemming
'Bedrijf geldtvoor
het achterste
van hetperceel
Zeisterwegbij 53de waarregelsdevanuitbreiding
vanDebestemming
hetaannemersbedrijf
Van Elst ideels voorzien.
aangesloten
de
' BDoor
edrijfdeuitfunctieaanduiding
hetLegemaa
geldendet &bestemmingsplan
voor Erhetbedis buitengebied
van igemeente
Woudenberg.
'specifiekevormvan
rijf - bouwbedrijf
s ter plaatse
uitsluitend
een
bouwbedrijftoegestaan.
E
en
bedrijfs
w
oning
i
s
meteen
functieaanduiding
uitgesloten. Deis
oppervlaktevastgelegd
aan gebouwen
overkappingen, als mede de maximale
goot en bouwhoogte,
metmaximale
een aanduiding
op de enverbeelding.
Water
De watergang ' Heigraat in hetplangebied is als zodanig bestemd.
Wonen
De bestemming
hetvoorste
deel vanwaarbinnen
het perceeléén Zeisterweg
Voor de. Binnen
bestaandede
woning
ZeisterwegWonen
53Wonen
is eengeldtvoor
opgenomen,
woning is t53.o egestaan
gehele
bestemming
gbouwlak
elcmetht tevens
de functieaanduiding
'denagrecreatie'waarmee
bestemd
zijlegale
n voor functie
dagrecreatie
bijbehorende
voorzieningen
ondergeschikteen FathorecaMaxde gronden
. e-kickbikes
Hiermeetevens
is de
bestaande
ten
behoevevan
de
verhuurvan
Solexen,E-choppers
positief bestemd.tevensOmdatnietdealdagrecreatie
op dit moment nietof kleinschalige
als hoofdtfunctiebedrijfsmatige
op het perceelactivkaniteitworden
aangemerkten
te
typeren
valt is ervoor gekozens aan-huis-gebondenberoep
om dagrecreatie als mede-functie
op hetperceeltoe te staan.
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Voor
wattenzijbetreftmetde deoppervlakte
aan bijgebouwen'maximum
en overkappingen
van 80 m per
woning,
maatvoeringsaanduiding
oppervlakteen geldtoverkappingen
(m)eenandersmaximum
isalsbepaald.
is de bestaande
bedrijfsgebouwen, bijgebouwen
maximumIn dit geval
oppervlakte
op deoppervlakte
verbeeldingaanopgenomen.
Leiding - Riool
De ruimtelijkmete relevante
io waterleidingis indezehetplangebied
bestemd. Aangezien
samenvalt
andere rbestemmingen
bestemmingis aallss zodanig
dubbelbestemming
opgenomen.de leiding
Waarde - Archeologie - 3
Voor
de
gronden
d
i
e
niet
behoorden
t
o
t
het
plangebied
van
hetwijzigingsplan
'
Z
eisterweg
53
Woudenberg'
uit 2013/2014,i
s dedubbelbestemming
- Archeologiemet - middelhoge
3 opgenomen.De
dubbelbestemming
Waarde -Archeologie
-3 is gerichtWaarde
op de gebieden
verwachtingswaarde.
5.4 Algemene regels
5.4.1 Anti- dubbeltelregel
Eenbepaaldeanti- dbouwwerken
ubbeltelregel nietwordtmeeropgenomen
om te voorkomen
wanneer volgens
bestemmingsplan
een bepaald
deel van eendatbouwperceel
mogeneenofbeslaan,
opengebleven
terrein ook nogeis wordtgesteld.
eensdanmeetelt
bij hettoestaan
ander gebouw
bouwwerk.hetaan de in
waaraan
soortgelijke
opgenomen vananti-eendubbeltelregel
is gelikcluidend
het Besluiteenruimtelijke
ordening voorgeschrevenDe formulering.
5.42 Overigealgemene regels
Voor
het hele plangebied
geldt een aaantal
algemene
regels. Hetin hetgaatbestemmingsplan
hier om algemenegeregelde,
bouw en
gebruksregels,
f te wiken
van bepaalde,
behandeld.
onderwerpen,
enmogelijkheden
procedureregelsomworden
5.5 Overgangs en slotregels
5.5.1 Overgangsregel
In deze overgenomen.
regels wordthet overgangsrecht,zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening en de
Wabo,
5.52 Stregel
AlsDezelaatste
zoals voorgeschreven
regel wordtde
geeft aan slotregel
hoe het planopgenomen,
kan wordenook aangehaald
. in het Besluit ruimtelike ordening.
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Hoofdstuk
6 Economische en maatschappelijke
uitvoerbaarheid
6.1 Economischeuitvoerbaarheid
De planontwikkeling
komt
voor irekening
van deordening.
initiatiefnemer.
De ontwikkelingvan zalhetplan
geschieden
hetgeengeheel
s in deWeten risico
Ruimtelike
De deverwezenliking
s dande ookprocedure
nietconform
afhankelijk
vanbepaald
gemeentelijke
Degeldende
kosten voorleges.Voor
ambtelike
afhandeling
vaniplanschade
verrekend
op basis vaninvesteringen.
wat betreft
zal ookdeworden
gemeente
methaalbaar
initiatiefnemer
eende daarvoor
planschadeverhaalsovereenkomst
afsluiten. Het
plan
wordtdan
economisch
geacht
6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Voor
onderhavig bestemmingsplan wordt de uniforme voorbereidingsprocedure gevolgd als bedoeld in
hoofdstuk
ordening. 3.4van de Algemene wet bestuursrecht, in samenhang met hetgestelde in de Wet ruimtelijke
6.2.1 Overleg met omwonenden
iDitn hetbetreftkadervan
onderhavigebewoners
planontwikkeling
initiatiefnemer41, 56Ade direct
de eigenaren/
van de percelenheeftZeisterweg
en 57.onwonenden
Deze percelengeïnformeerd.
liggen
binnen de invloedssfeer
van het plangebied.
De eigenaren/hebbenbewoners
vande functiewijziging
de percelen Zeisterweg
41 en 55AZeisterweg
hebben 53.aangegeven
dat zij geenbewoners
bezwaren
tegen
van
het
perceel
Met
de eigenaren/
vanhiervanhetperceel
Zeisterweg
57
i
s
i
n
november2020
en
februari2021
contact
geweest.
Een
verslag
is in Bijlage 7 toegevoegd.
6.22 Overleg met overheidsinstanties
Het Besluit ruimtelijke
ordening ( artkel 3.1.1)
dat burgemeester
wethoudersgemeenten
bij de en
voorbereiding
van een bestemmingsplan
overleggeeftaan
de besturenzijn vanbijendebetrokken
waterschappen
van provincie
envoeren
Rik dimetewekebetrokken
ordening ofworden
belasten zinmetijkennis
n metdiensten
degesteld
behartiging
inomhette planreageren.
in hetzorggedingvoordezijn. ruimtelijke
De
instanties
en krijgenvan belangen
de mogelijkheid
In het kaderontwerpbestemmingsplan
van het vooroverleg ex artkel3.1.1
.53Besluitruimtelike
ordening
(Bro)
is op het van de
(concept)
'Zeisterweg
Woudenberg
een
reactie
binnengekomen
volgendeinstanties:
Veiligheidsregio Utrecht
Onderstaand zijn de Provincie
reacties perUtrecht
instantieWaterschap
samengevatValleien envanVeluwe
een reactieen devoorzien.
1. Provincie Utrecht, 17 maart 2021Zeisterweg 53', geeft de Provincie geen aanleiding opmerkingen
tHet(conceptonwerpbestemmingsplan
eStuctuurvisi
plaatsen ine hetkader
van
hetprovinciaal
belang
zoalsdat
i
s
opgenomen
in de Provinciale Ruimtelike
2013 (heriking 20132016 ).2028(heriking 2016) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening.Provincie Utrecht
Reactie
Deontwerpbestemmingsplan.
reactie wordtvoor kennisgeving aangenomen en leicht niettot aanpassingen aan het
2. WaterschapValleienValleiVeluwe
en Veluwe
heeft op 15 februari2021 aangegeven
de dubbelbestemming
'HetWaterschap
Lleiding.
eiding Het- Rioolvoor
conform dedatwerkelijke
ligging van de
Waterschapde riooltransportleiding
vraagt of het mogeliknietisisdeopgenomen
dubbelbestemmingjuist
op te nemen.
Reacte
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Deovergenomen
positie van uidet hetdubbelstemming
' Leiding - Riool' B(uitengebied
met bijbehorende
hartlijn 2010.
leiding - riool)onderzoek
is
Woudenberg
de werkelike
ligginggeldendevan debestemmingsplan
rioolleiding
heeftIn inderdaad
uitgewezen
dat dezeis opdeNadereenhartijnandere
dannaarrio l hetaangepast
geldendenaarbestemmingsplan
suggereert.
dit ontwerpbestemmingsplan
leidingplekhet- ligt
de
werkelijke
ligging
van
de
persleiding
.
D
aarnaast
i
s
aan
weerszijdenvanuit
hart van deleiding een beschermingsstook opgenomen van in totaal8 meter( 4 meteraan beide zijden)
.
3
.
Veiligheidsregio
Utrecht,4
maart
2021
Veiligheidsregio
Utrechtveiligheid.
heeft opDe 4Veiligheidsregio
maart2021 eenadviseertom
reactie gegeveneen tenbeknopte
aanzienverantwoording
van de beoordeling
vanDegroepsrisico
het aspectop externe
vanvan hetde
t
e
nemen
i
n
verband
met
de
ligging
van
het
plangebied
binnen
het
invloedsgebied
provinciale weg N224(Zeisterweg).
Reactie
Naar
van de reactieopgenomen
van de Veilgheidsregio,
inhoudelijk op aangepast Er
is eenaanleiding
extra subparagraaf
waarin het groepsis rparagraaf48
isico beknoptihiers verantwoord.
6.2.3 Zienswijzen
'Zeisterweg
heeft ter inzage gelegen van PM 2021 tot en
metHet ontwerpbestemmingsplan
PM 202 1. Digitaalwas hetplan
in te zien53 Woudenberg,
via www.ruimtelikeplannen.nl
(NL.IMRO
analoog
exemplaarlagin deinStaatscourant.
dezelfdeperiode ter visie op het
gemeentehuis0351.BP2021zeis
vanWoudenberg.163-001)
Het plan. Eenis tevens
gepubliceerd
Ervis zielegging
ijn PM zienswijzen
op
het
ontwerpbestemmingsplan
ingediend,
binnen dein termijn
zienswijzen en . ambtshalve wijzigingen (eveneens allenopgenomen
bijlage PMvanter)zijn
verwerkt in het. Dezebestemmingsplan
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