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Gemeenteraad WoudenbergT.a.v. mevrouw C. KockPostbus 16.3930 EA WOUDENBERG

Behandeld door 28 april 202206 23 85 84 16DoorkiesnummerOns kenmerk 2022/035 AMT-UT/IBOnderwerp Zienswijze ontwerpbestemmingsplanLaagerfseweg 46 te Woudenberg

Geachte mevrouw Kock,
Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan Laagerfseweg 46 in Woudenberg sturen
wij u deze zienswijze.
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt een kleinschalige uitbreiding mogelijk gemaakt
van de woonbestemming en het bouwvlak . Er zijn twee gedeelten van de aangrenzende
agrarische gronden aangekocht om in gebruik te nemen voor wonen . Daarbij worden de
huidige bijgebouwen gesloopt en een nieuw bijgebouw gerealiseerd .
Boringsvrije zoneHet gehele plangebied is gelegen in de boringsvrije zone Woudenberg (zie bijlage ) . De
boringsvrije zone is een gebied rondom de grondwaterwinning Woudenberg . Deze grond
waterwinning is de bron van de drinkwatervoorziening voor o.a. de gemeente Woudenberg .
De boringsvrije zone is onderdeel van een beschermingszone drinkwater zoals is opgenomen
in de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht . Hiervoor geldt de instructieregel
ruimtelijke bescherming grondwater (artikel 3.7 van de Provinciale Omgevingsverordening) .
Ook elders in hoofdstuk 3 van de omgevingsverordening zijn regels ter bescherming van het
grondwaterwinbelang opgenomen . Deze regels moeten voorkomen dat de bodemlaag die de
onderliggende waterwinning beschermt , wordt doorboord . Deze regels betreffen boorputten ,
open of gesloten bodemenergiesystemen , funderingswerkzaamheden of andere grondwerk
zaamheden beneden de dieptegrens van 10 meter.
Wij constateren dat in de verbeelding , toelichting en planregels van het ontwerpbestem
mingsplan het onderwerp drinkwater en deze boringsvrije zone ontbreekt en zo ook de
waarborgen hiervoor .
Wij verzoeken u om onderstaand tekstvoorstel in de toelichting op het ontwerpbestemmings
plan en in de planregels op te nemen , zodat duidelijk wordt dat bij activiteiten in het
grondwaterbeschermingsgebied regels uit de provinciale omgevingsverordening van

Oude Veerweg 1 , 8019 BE Zwolle . Postbus 1205 , 8001 BE ZwolleT 088-884 88 88 F 088-884 67 99 KvK Zwolle 050.69.581



Ons kenmerk 2022/035 AMT -UT/IB28 april 2022Datum

toepassing zijn . Daarnaast verzoeken wij u op de verbeelding een aanduiding toe te voegenvan ' milieuzone - boringsvrije zone'.
Tekstvoorstel plantoelichtingHet plangebied ligt in de boringsvrije zone Woudenberg . De boringsvrije zone is een gebiedrondom de grondwaterwinning Woudenberg . Deze grondwaterwinning is de bron van dedrinkwatervoorziening voor o.a. de gemeente Woudenberg . In de boringsvrije zonebeschermt een ondergrondse laag de onderliggende waterwinning .
Om te voorkomen dat activiteiten (zoals het toepassen van bodemenergiesystemen ) plaatsvinden die verontreiniging of lokale opwarming van het grondwater tot gevolg hebben , steltde provincie Utrecht in haar Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht regels terbescherming van de grondwaterkwaliteit voor de drinkwatervoorziening . Het betreft onderandere een verbod op boor- , grond- en funderingswerkzaamheden dieper dan 10 meteronder het maaiveld en het toepassen van bodemenergiesystemen . Onder voorwaarden zijnvrijstellingen op dit verbod mogelijk.
Daarnaast geldt voor iedereen in de boringsvrije zone de bijzondere zorgplicht (art. 3.12Interim Omgevingsvisie Provincie Utrecht ) . Dit houdt in dat verontreiniging van hetgrondwater moet worden voorkomen of, voor zover het niet kan worden voorkomen , zoveelmogelijk moet worden beperkt of ongedaan gemaakt . Het verdient aanbeveling datontwikkelingen worden afgestemd met het waterwinbedrijf.
Voorstel planregelsTer plaatse van de aanduiding 'milieuzone - boringsvrije zone ' zijn de gronden naast de voordie gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor het behoud van de beschermende laag in de bodem , de boringsvrije zone van het grondwaterwingebied Woudenberg.Op deze zone zijn de provinciale regels van toepassing .
Het roeren van gronden , zoals het maken van boorputten , grond- en funderingswerken,dieper dan 10 meter onder het maaiveld is niet toegestaan , tenzij hiervoor toestemming vande provincie Utrecht is verkregen .
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . Mochten er nog vragenzijn , neemt u dan alstublieft contact met mij op .

Met vriendelijke groet ,

Bijlage : Plangebied in de boringsvrije zone Woudenberg
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Plangebied (rood ) in de boringsvrije zone Woudenberg ( licht blauwe lijn , niet.
ingekleurd)
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