
Beantwoording vragen SGP-fractie over agendapunt 6
Raadscommissievergadering van: 09-03-2023

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

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Op pagina 30 van het ontwerp bestemmingsplan staat dat uit de mobiliteitstoets 
blijkt dat te verwachten verkeersafwikkeling van Hoevelaar 2 niet tot knelpunten 
zal leiden. Gaat deze prognose over de aansluiting op de N224 vanuit Hoevelaar, of
ook over de doorstroming op de N224 zelf? Zo niet, heeft u ook inzichtelijk wat de 
gevolgen van de verkeersafwikkeling van Hoevelaar 2 voor de doorstroming op de 
N224 zal zijn?

Bij de start van de woonwijk, Het Masterplan, is onderzocht op welke wijze deze 
woonwijk aangesloten kan worden op de N224. Toen is, in overleg met de provincie,  
ook de keuze gemaakt voor een verkeersregelinstallatie en de lengte van opstel 
stroken, om zo doorstroming N224 en toegankelijkheid Hoevelaar te combineren. De 
mobiliteitstoets bij dit bestemmingsplan sluit daarop aan. Wel is van belang om ons 
bewust te zijn dat doorstroming bij de provincie Utrecht, anders dan bij de start van 
Hoevelaar, niet meer het belangrijkste aandachtspunt is voor de provincie, 
leefbaarheid en veiligheid zijn dat wel. 

Op pagina 17 staat dat het meest recente woningbehoefteonderzoek van 2020 
dateert. Kunt u aangeven waarom niet gebruik wordt gemaakt van de resultaten 
van het woningbehoefteonderzoek uit 2022? Als het WBO van 2022 zou zijn 
gebruikt, in hoeverre had dit geleid tot het anders indelen van woningen in deze 
wijk? 

Voor het bestemmingsplan is voornamelijk gebruik gemaakt van het WBO 2020 en de 
Woonvisie. Voor de grondexploitatie en het stedenbouwkundig programma is tevens 
gebruik gemaakt van de beleidsnotitie Woningbouw 2022 en tevens zijn de eerste 
uitkomsten van het  WBO 2022 toegepast. Daarmee  zijn  bepaalde type woningen 
(met name  sociale huur) bijgesteld op basis van de meest recente gegevens. Er zijn 
verschillen tussen WBO 2020 en 2022 maar niet zo groot dat het invloed heeft op dit 
globale bestemmingsplan. 

Hoevelaar 1 en Hoevelaar 2 beschikken niet over gebouwen met maatschappelijke 
functies (bijv. scholen, huisartspraktijk, etc.). Kunt u aangeven welke beleidskeuze 
daaraan ten grondslag ligt?

Voor de besluitvorming over het Masterplan Hoevelaar is uitgebreid onderzoek gedaan
naar de behoefte aan maatschappelijke gebouwen, toen was daar geen behoefte aan 
en werd door diverse betrokkene gewezen op het belang van concentratie rond de 
bestaande voorzieningen. Het bestemmingsplan fase 2 voorziet in de mogelijkheid 
voor het onderbrengen van 1.000 m2 maatschappelijke voorzieningen.

Op dit moment wordt door marktpartijen en een mogelijke exploitant verkend of er 
binnen deze mogelijkheid een kinderdagverblijf van circa 500 m2 ruimtelijk, technisch 
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en financieel haalbaar kan worden meegenomen.

Het onderbrengen van onderwijsvoorzieningen is niet aan de orde. Voor uitbreidingen 
van de scholen zijn door hen in een eerder stadium al andere keuzen gemaakt. De 
huisartsen hebben enkele jaren gelden gekozen voor nieuwbouw binnen de muren 
van het kerkelijk centrum aan de Lindenlaan.

Op pagina 36 van het ontwerp bestemmingsplan wordt gesteld dat de aanwezige 
veehouderijen over het algemeen nog voldoende uitbereidingsmogelijkheden 
houden. Hoe moeten we ‘over het algemeen’ interpreteren? 

Algemeen is in dit geval een verzamelterm omdat per onderneming sprake is van een 
verschillende situatie. De meeste bedrijven in de omgeving worden beperkt door de 
nu al in de omgeving aanwezige woningen, dan wel de specifieke geurverordening. 
Met deze tekst is vooral gezegd dat dit bestemmingsplan niet leidt tot een extra 
beperking. 

Is er binnen het ontwerp bestemmingsplan ruimte voor het plaatsen van een 
pakketautomaat?

Er is niet expliciet voorzien in een ruimte of bestemming voor het ophalen van 
pakketten. Afhankelijk van de aard en omvang zou het kunnen dat deze binnen 
overige bouwwerken zou kunnen vallen, maar dat is tot nu toe nog niet onderzocht. 
Het  bestemmingsplan kent dezelfde voorschriften als die elders in de bebouwde kom 
van toepassing zijn. 


