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“Bedrijventerrein”van de gemeente 
Woudenberg 

 
Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht over de goedkeuring van het bestemmingsplan 
"Bedrijventerrein”, dat bij besluit van 25 september 2008 door de raad van de gemeente Woudenberg is 
vastgesteld. 

I.   Beslissing. 
In onze vergadering van vandaag hebben wij besloten: 
 
A.  1. Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ van de gemeente Woudenberg goed te keuren met 

uitzondering van het bepaalde onder 2. 
 2. Goedkeuring te onthouden aan:  
 - Artikel 5, lid 7, sub 2 en 
 - Artikel 11, lid 7, sub 3 van de planvoorschriften. 

3. Gelet op artikel 11, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verklaren dat de besluiten tot 
wijziging op grond van artikel 4 lid 9, artikel 5 lid 10, artikel 6 lid 8, artikel 7 lid 7, artikel 10 lid 7, 
artikel 11 lid 7, artikel 12 lid 8 en artikel 13 lid 8 van de planvoorschriften niet ter goedkeuring 
hoeven te worden aangeboden, mits hiertegen geen zienswijzen zijn kenbaar gemaakt. 

 
B. 1. De bedenkingen van Pot Jonker Seunke advocaten, Postbus 280, 2000 AG te Haarlem 
 namens mevr. J.W. de Lange-Versteeg, ’t Schilt 2, 3931 VH te Woudenberg ongegrond te 

verklaren. 
2. De bedenkingen van G. Pater, Zegheweg 8, 3931 MR te Woudenberg ongegrond te verklaren.  
3. De bedenkingen van W.S.M. Colasse en C. Hennevelt, Middenstraat 24, 3931 HJ te Woudenberg   

buiten beschouwing te laten. 
4. De bedenkingen van Achmea rechtsbijstand, Postbus 58234, 1014 HE te Amsterdam namens de 

heer R. van der Heijden, De Wetering 19, 3931 RE te Woudenberg ongegrond te verklaren. 
5. De bedenkingen van J. ter Maten, De Nort 19, 3931 NE te Woudenberg buiten beschouwing te 

laten. 
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Deze beslissing is gebaseerd op de hierna volgende overwegingen.  
 

II.  Beschrijving en doelstelling van het plan. 
De gemeente Woudenberg wil de bestemmingsplannen ‘Omgeving Station’ en ‘Industrieterrein Oost’ 
actualiseren en heeft daarom het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ opgesteld. 
De vorige bestemmingsplannen zijn op onderdelen sterk verouderd en dienen aangepast te worden aan de 
huidige wet- en regelgeving. De gemeente Woudenberg wenst niet langer te wachten tot er duidelijkheid 
ontstaat over de uitbreiding van het bedrijventerrein. De hiertoe aangewezen gronden behouden derhalve 
een agrarische bestemming in het bestemmingsplan.  
 
Het plan biedt een kader om de gewenste ruimtelijke karakteristiek te behouden en daar waar mogelijk te 
versterken. Daarom is gekozen voor een consoliderend plan en een gedetailleerde wijze van bestemmen 
voor de woonomgeving. Voor de bedrijfsbestemmingen is het plan flexibel. 
 
Uitgezonderd een opgenomen zone met de aanduiding ‘Volumineuze detailhandel’ en een aanpassing van 
de bestemming van de voormalige spoordijk, worden geen nieuwe ontwikkelingen toegelaten in het 
gebied. Wel worden de bouwmogelijkheden (hoogte) van bedrijven verruimd. Op grond van de geldende 
wetgeving zijn voor bedrijfsbestemmingen een milieuzonering en categorieën opgenomen, welke kunnen 
afwijken van de huidige bestemming. De percelen zijn bestemd aan de hand van het huidige gebruik. 
 

III.  Totstandkoming van het plan. 
Het plan heeft als ontwerp met ingang van 7 mei tot 17 juni 2008 gedurende zes weken ter inzage 
gelegen. De gemeenteraad heeft het plan gewijzigd vastgesteld op 25 september 2008. Het vastgestelde 
plan heeft met ingang van 22 oktober tot en met 2 december 2008 gedurende zes weken ter inzage 
gelegen. Het plan is op 21 oktober 2008 ter goedkeuring verzonden en op 22 oktober ontvangen. 
 
De in de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorgeschreven procedure is op correcte wijze toegepast. 
 
Over het plan en de daartegen bij ons ingediende bedenkingen heeft de Provinciale Planologische 
Commissie (PPC) bij brief van 13 maart 2009 een advies uitgebracht. Deze commissie kan met het plan 
instemmen. 
 

IV.  Aanvaardbaarheid van het plan en de voorschriften. 
Het provinciaal ruimtelijk beleid is neergelegd in het Streekplan Utrecht 2005-2015. Op de plankaart 
hiervan heeft het oostelijke gedeelte van het bestemmingsplangebied de aanduiding ‘bedrijventerreinen en 
kantoorlocaties’. Dat gebied is voorzien van een rode contour. Deze rode contour is open aan de westzijde 
van het plangebied. Hier wordt ‘uitbreiding bedrijventerrein’ tot circa 20 hectare voorzien.  
 
De uitbreiding van het bedrijventerrein wordt niet met dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt. De te 
ontwikkelen gronden zijn vooralsnog agrarisch bestemd. Door de aanwezigheid van Primagaz, een 
milieuhinderlijk bedrijf, wordt nu gekozen voor een conserverend plan waarin de huidige situatie als 
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zodanig wordt bestemd. De gemeente Woudenberg wenst wel in de behoefte aan het nieuwe 
bedrijventerrein te voorzien en heeft de intentie om binnen de planperiode voor het te ontwikkelen gebied 
een bestemmingsplanherziening naar bedrijventerrein op te stellen. Over de inhoud van het 
bestemmingsplan willen wij het navolgende opmerken. 
 
Bijzondere vrijstellingen (artikel 5, lid 7, sub 2) 
De gemeente Woudenberg heeft bij brief van 13 januari 2009 te kennen gegeven dat aan het abusievelijk 
opgenomen artikel 5, lid 7, sub 2 goedkeuring dient te worden onthouden. De zone waar dit artikel naar 
verwijst, binnen de ‘Bedrijfsdoeleinden B2’ bestemming, staat niet op de plankaart. Aangegeven is dat 
het nooit de bedoeling kan zijn geweest om in dit gebied een dergelijke zone op te nemen. Onthouding 
van goedkeuring aan dit artikel is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening en het provinciaal 
beleid. Niets of niemand wordt benadeeld met onthouding van goedkeuring aan dit onderdeel. Wij komen 
aan het verzoek tot onthouding van goedkeuring aan dit onderdeel tegemoet. 
 
Wijzigingsbevoegdheid Agrarisch gebied (artikel 11, lid 7) 
Indien sprake is van bedrijfsbeëindiging binnen de bestemming ‘Agrarisch gebied -A(g)-’, mag het 
college van Burgemeester en Wethouders volgens het bestemmingsplan de bestemming wijzigen in 
‘Woondoeleinden -W-’. Deze mogelijkheid ligt niet in de lijn van het Streekplan. Voor het gebied ten 
westen van de Parallelweg, dat binnen het bestemmingsplan is bestemd als Agrarisch gebied, is reeds in 
2005 de mogelijkheid gegeven om dit te ontwikkelen als bedrijventerrein. De wijzigingsbevoegdheid is 
uitgewerkt in artikel 11, lid 7, sub 3 voor het agrarisch gebied en in artikel 11, lid 7, sub 4 voor de 
bouwvlakken in het agrarisch gebied. Hierover merken wij het navolgende op. 
 
Ten aanzien van artikel 11, lid 7, sub 4 blijkt uit ambtelijk overleg dat de conserverende insteek van het 
plan aan de wijzigingsbevoegdheid ten grondslag ligt. Zo is deze wijzigingsbevoegdheid naar ‘Wonen’ 
bij bedrijfsbeëindiging in het voorgaande bestemmingsplan, ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ uit 1995, 
eveneens opgenomen. Behoud van de wijzigingsbevoegdheid naar wonen voor de bouwvlakken achten 
wij niet bezwaarlijk. De agrariërs kunnen hierdoor bij beëindiging van hun agrarisch bedrijf in de 
bedrijfswoning blijven wonen, doordat de bedrijfswoning dan is omgezet naar een burgerwoning. Artikel 
11, lid 7, sub 4d voorziet in de restrictie tot het vergroten van woningen of het bouwen van een extra 
woning. Vanuit het oogpunt van het in de toekomst te ontwikkelen bedrijventerrein is de 
wijzigingsbevoegdheid niet in strijd met provinciale belangen. 
 
Ten aanzien van artikel 11, lid 7, sub 3 moet opgemerkt worden dat het onwenselijk is om agrarische 
gronden binnen het plangebied middels een wijzigingsbevoegdheid te bestemmen voor woondoeleinden. 
Vanuit het in de toekomst te ontwikkelen bedrijventerrein is de wijzigingsbevoegdheid in strijd met 
provinciale, doch ook gemeentelijke, belangen. Uit ambtelijk overleg blijkt hier sprake te zijn van een 
fout. Aan artikel 11, lid 7, sub 3 onthouden wij goedkeuring. 
 
Bouwvlakken 
In het onderhavige plan zijn de bouwvlakken van enkele agrarische bedrijven vergroot of anders van 
vorm ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Reden hiervan is de foutieve begrenzing in het 
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voorontwerp (Stationsweg Oost, huisnummers 199 en 239). De grootte en vorm zijn binnen het 
vastgestelde bestemmingsplan onveranderd gebleven ten opzichte van de huidige situatie. 
 
Ontsluiting 
Voor de toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein dient een oplossing gezocht te worden voor de 
ontsluiting en daarmee voor het tracé van de huidige provinciale weg (N224). In het kader van het 
samenwerkingsproject woningbouw Woudenberg is de ontsluiting van deze toekomstige uitbreiding een 
aandachtspunt. De gronden van deze uitbreiding worden in het voorliggende bestemmingsplan ondermeer 
bestemd als ‘Agrarisch gebied’. Voor de huidige situatie is de ontsluiting goed geregeld. Wij zien 
weliswaar geen directe aanleiding tot onthouding van goedkeuring. De ontsluiting zal in de herziening 
echter wel meegenomen moeten worden. 
 
Veiligheid 
Binnen het plangebied zijn enkele bedrijven gelegen die vanuit het oogpunt van externe veiligheid een 
groeps- en plaatsgebonden risico met zich meebrengen. Daar de huidige situatie wordt vastgelegd in dit 
bestemmingplan zijn de hierbij behorende contouren opgenomen. Deze contouren zullen sterke 
beperkingen stellen aan de mogelijkheden voor de uitbreiding van het toekomstige bedrijventerrein. Zo 
mogen binnen de contour van het plaatsgebonden risico geen gevoelige functies komen.  
 
Samenvattend vinden wij het plan vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening grotendeels 
aanvaardbaar. Goedkeuring dient te worden onthouden aan artikel 5, lid 7, sub 2 (bijzondere 
vrijstellingen) en artikel 11 lid 7, sub 3 (wijzigingsbevoegdheid naar woondoeleinden). 
 
In de artikelen 4 lid 9, 5 lid 10, 6 lid 8, 7 lid 7, 10 lid 7, 11 lid 7, 12 lid 8 en 13 lid 8 van de 
planvoorschriften is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Het gemeentebestuur heeft verzocht 
hiervoor toepassing te geven aan artikel 11, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Omdat deze 
wijzigingsbevoegdheden naar aard en reikwijdte het gemeentelijke belang niet te boven gaat en de 
planvoorschriften voldoende objectief de mogelijkheden aangeven, bestaat tegen toepassing van het 
genoemde wetsartikel geen bezwaar. 
 

V.  Bedenkingen. 
Van de mogelijkheid om bij ons college bedenkingen in te dienen tegen het vastgestelde plan is gebruik 
gemaakt door: 

1. Pot Jonker Seunke advocaten, namens mevr. J.W. de Lange-Versteeg, Postbus 280, 2000 AG te 
Haarlem; 

2. G. Pater, Zegheweg 8, 3931 MR te Woudenberg; 
3. W.S.M. Colasse en C. Hennevelt, Middenstraat 24, 3931 HJ te Woudenberg;  
4. Achmea rechtsbijstand, Postbus 58234, 1014 HE te Amsterdam, namens R. van der Heijden, De 

Wetering 19, 3931 RE te Woudenberg en 
5. J. ter Maten, De Nort 19, 3931 NE te Woudenberg. 
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Reclamante genoemd onder 1 heeft de bedenkingen voor de afloop van de termijn van terinzageligging 
van het plan, dat wil zeggen tijdig, ingediend. Zij heeft echter niet tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad 
kenbaar gemaakt. De bedenkingen betreffen geen wijzigingen die door de gemeenteraad bij de 
vaststelling van het plan zijn aangebracht. Reclamante heeft in de schriftelijke zienswijze aangetoond dat 
zij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpplan kenbaar te maken. 
Reclamante heeft in deze brief van 1 juli 2008 aangevoerd dat de termijnoverschrijding gevolg is geweest 
van het ziekbed en overlijden van haar partner, drie dagen voordat de termijn voor het indienen van 
zienswijzen afliep. Aangegeven wordt dat reclamante niet in staat is geweest om tijdig in actie te komen. 
De gemeente geeft aan belanghebbende meerdere malen te hebben geattendeerd op de periode van 
terinzageligging. Daarnaast heeft begin juni 2008 tweemaal, ambtelijk en met de wethouder, overleg met 
reclamante plaatsgevonden. Uit de gesprekken met de gemeente Woudenberg tijdens de termijn van 
terinzageligging leiden wij af dat reclamante voornemens was zienswijzen in te dienen. Daarbij komt dat 
haar partner enkele dagen voordat de termijn afliep na een ziekbed is overleden. Het te laat indienen van 
zienswijzen achten wij om deze redenen verschoonbaar. De bedenkingen kunnen dan ook in behandeling 
worden genomen. 
 
Reclamant genoemd onder 2 heeft zijn bedenkingen voor de afloop van de termijn van terinzageligging 
van het plan, dat wil zeggen tijdig, ingediend. Omdat hij ook tijdig bij de gemeenteraad zijn zienswijze 
over het ontwerpplan kenbaar heeft gemaakt, kunnen zijn bedenkingen in behandeling worden genomen. 
 
Reclamanten genoemd onder 3 hebben hun bedenkingen voor de afloop van de termijn van ter inzage 
ligging van het plan, dat wil zeggen tijdig, ingediend. Zij hebben echter geen zienswijzen bij de 
gemeenteraad kenbaar gemaakt. Hun bedenkingen zijn vermoedelijk gericht tegen wijzigingen die de 
gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht. Gevraagd is inzicht te verschaffen op 
welke wijzigingen de bedenkingen betrekking hebben. Daarnaast is gevraagd de bedenkingen te 
motiveren, daar dit niet was gebeurd. Op ons verzoek om duidelijkheid en nadere motivering is door 
reclamanten niet gereageerd. Hun bedenkingen moeten dan ook buiten behandeling worden gelaten. 
 
Reclamant genoemd onder 4 heeft zijn bedenkingen voor de afloop van de termijn van ter inzage ligging 
van het plan, dat wil zeggen tijdig, ingediend. De bedenkingen zijn gericht, zoals wordt aangegeven in de 
bedenkingen, tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht. 
De bedenkingen kunnen dan ook in behandeling worden genomen. 
 
Reclamant genoemd onder 5 heeft tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar gemaakt, maar heeft 
zijn bedenkingen pas na de afloop van de termijn van terinzageligging van het plan, dat wil zeggen niet 
tijdig, ingediend. Reclamant is telefonisch en per e-mail op 8 december 2008 in de gelegenheid gesteld 
aan te tonen dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat was. Reclamant heeft telefonisch en per e-mail van 
8 december 2008 aangevoerd dat hieraan omstandigheden in de privésfeer, problemen in de 
bedrijfsvoering en gezondheidsproblemen ten grondslag hebben gelegen. Wij achten dit evenwel geen 
verschoonbare redenen. Tevens wist reclamant op voorhand van de termijn van terinzageligging af en had 
hij zich kunnen laten vertegenwoordigen om bedenkingen tijdig kenbaar te maken bij ons college. De 
bedenkingen moeten daarom buiten behandeling worden gelaten. 
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VI.  Inhoud en overwegingen ten aanzien van de bedenkingen. 
In het navolgende zijn de bedenkingen kort per reclamant samengevat. Tevens is de visie van de 
gemeente kort verwoord. Daarbij is gebruik gemaakt van bijlage 5 ‘Nota beantwoording zienswijzen + 
ambtshalve wijzigingen’ welke is opgenomen in het ‘Bestemmingsplan Bedrijventerrein Woudenberg’. 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daarnaast op 15 januari 2009 en 11 februari 2009 
gereageerd op de ingediende bedenkingen die zijn ontvangen door de provincie Utrecht. Deze reactie is 
hieronder eveneens verwerkt. 
 
1. Pot Jonker Seunke advocaten, Postbus 280, 2000 AG te Haarlem,  
 namens mevr. J.W. de Lange-Versteeg, ’t Schilt 2, 3931 VH te Woudenberg. 
Ten onrechte zou voor Parallelweg 40 geen aanduiding ‘bedrijfswoning’ (bw) op de plankaart zijn 
opgenomen. De huidige bewoner (huurder) gebruikt het pand en de bebouwing voor opslag van zijn 
gereedschap en machines ten behoeve van tuindersactiviteiten. Bewoning van het pand is in 1987 
vergund. Reclamant (verhuurder) is het oneens met de redenering van de gemeente dat momenteel geen 
sprake is van een bedrijfswoning en dat de bedrijfswoning bedrijvigheid in de omgeving frustreert. 
Reclamant geeft voorts aan dat aan het wegbestemmen van een bestaande functie zwaarwegende 
belangen ten grondslag moeten liggen. Het is onzeker of de gemeente de voorgestane bestemming binnen 
10 jaar kan realiseren. Ook de handhavingsmogelijkheden tegen het huidige gebruik zijn niet van 
toepassing, daar bij besluit van 1 juni 1987 de bedrijfswoning mogelijk is gemaakt. Nimmer is sprake 
geweest van tijdelijk gebruik van woonruimte, zoals te lezen valt in de ‘Nota van beantwoording 
zienswijze + ambtshalve wijzigingen’ (bestemmingsplan, bijlage 5). 
 
Wij merken ter zake het volgende op. 
Een eerste punt van aandacht is of er sprake is van een bedrijfswoning dan wel een burgerwoning. De 
gemeente Woudenberg is van mening dat sprake is van laatstbedoelde. De bewoner van het pand gebruikt 
de aanwezige bebouwing voor opslag van gereedschap en machines ten behoeve van tuindersactiviteiten. 
Het begrip bedrijfswoning is in het voorliggende bestemmingsplan omschreven als: “Een woning in of bij 
een gebouw op een terrein, die kennelijk slechts is bedoeld voor de huisvesting van (het huishouden van) 
een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein en de daarmee 
overeenstemmende bedrijfsvoering, noodzakelijk moet worden geacht” (zie voorschriften, pagina 4). 
Gelet op deze definitie is de woning aan de Parallelweg 40 geen bedrijfswoning. Het besluit van 
Burgemeester en wethouders van 1 juli 1987 geeft geen uitsluitsel over wat vergund is. De mogelijkheid 
die gegeven is in het toenmalige en nog steeds vigerende bestemmingsplan, is het toestaan van een 
dienstwoning. Uitgangspunt is dan ook dat een bedrijfs- of dienstwoning is toegestaan. Het huidig 
feitelijk gebruik van de woning is gelijk aan dat van een burgerwoning. Het is niet noodzakelijk te wonen 
bij de opslag van tuindersmaterialen. Het gebruik van de woning als bedrijfswoning is dan ook niet 
noodzakelijk. Dit alles laat onverlet dat de gemeente in het verleden onvoldoende duidelijk is geweest in 
het toegestane gebruik en haar opvatting over het begrip ‘tijdelijk’. De verschillen in opvatting van 
gemeente en reclamant zijn hier het gevolg van. Desalniettemin is het initiatief genomen om in het kader 
van de lopende handhavingsprocedure te zoeken naar een oplossing. 
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Bestaand legaal gebruik dient uit het oogpunt van rechtszekerheid in het algemeen dienovereenkomstig te 
worden bestemd. Dit uitgangspunt kan onder meer uitzondering vinden, indien het als zodanig 
bestemmen van bestaand legaal gebruik op basis van nieuwe inzichten niet in overeenstemming is met 
een goede ruimtelijke ordening en het belang bij de beoogde nieuwe bestemming zwaarder weegt dan de 
gevestigde rechten en belangen. Hiervan is in dit geval sprake. Allereerst is het huidige gebruik van de 
woning niet gelijk aan wat door de gemeente wordt gedefinieerd als ‘bedrijfswoning’ (voorliggend 
bestemmingsplan) of ‘dienstwoning’ (vigerend bestemmingsplan). Het huidige gebruik als burgerwoning 
is dan ook niet conform het vigerende bestemmingsplan ‘Industrieterrein Oost’. Ten tweede is het gelet 
op de omvang van het perceel en de staat van het pand onwaarschijnlijk dat hier in de toekomst een 
bedrijf in komt waarbij bewoning noodzakelijk is. Voorts brengt het bestemmen als (burger)woning 
beperkingen met zich mee ten aanzien van de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. De afstanden 
zullen te klein zijn om in dit gebied nog een categorie 3 bedrijf te vestigen. Voor de toekomst van het 
bedrijventerrein vindt de gemeente dit ongewenst. Daarom zijn in het bestemmingsplan de mogelijkheden 
voor bedrijfswoningen beperkt. Milieukwaliteitseisen frustreren op deze locatie veel 
ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven die op dit bedrijventerrein gewenst zijn. De bedenkingen 
verklaren wij ongegrond.

2. G. Pater, Zegheweg 8, 3931 MR te Woudenberg. 
Reclamant is eigenaar van perceel Zegheweg 8. Het naastgelegen perceel, Zegheweg 8a, is van de moeder 
van reclamant. Op termijn zullen beide percelen tot het eigendom van reclamant gaan behoren. Dit 
vanwege het recht van eerste koop dat reclamant voor dit perceel heeft. 
Momenteel staan op het perceel Zegheweg 8 een bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen. Op het perceel 
Zegheweg 8a staat een bedrijfsgebouw dat door de broer van reclamant gebruikt wordt voor een timmer- 
en aannemersbedrijf. Er is door reclamant een bouwvergunning aangevraagd voor een nieuwe bedrijfshal 
met bijbehorende kantoorruimte, welke inmiddels is verleend (3 september 2008). In de bestaande 
bedrijfshal van reclamant is thans, vanaf februari 2008, een klussenbedrijf gevestigd. Reclamant is voor 
zijn inkomsten grotendeels aangewezen op de opbrengsten uit verhuur van de bedrijfsruimten op zijn 
perceel. De voorgestelde wijziging in het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ zorgt voor wezenlijke 
beperkingen van de mogelijkheden tot verhuur van de bedrijfsruimten. Tevens worden de 
bebouwingsmogelijkheden in het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ ten opzichte van het 
bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ beperkt.  
Samengevat heeft reclamant bedenkingen tegen (1) het wegbestemmen van de bedrijfswoning en (2) 
bedrijfsbebouwing, (3) het anders bestemmen van de bedrijfsbebouwing, (4) het beperken van de 
uitbreidingsmogelijkheden voor bebouwing, (5) het beperken van de geluidsruimte, (6) het beperken van 
de mogelijkheden voor verhuur en (7) het niet toekennen van een wijzigingsbevoegdheid. 
 
Wij merken ter zake het volgende op. 
In het bestemmingsplan voor het buitengebied uit 1995 is het perceel (8 én 8a) bestemd als ‘Bedrijven’ 
met de nadere aanduiding ‘B 2.7’, ambachtelijk bedrijf. Binnen deze bestemming is één bedrijfswoning 
toegestaan en maximaal 780 vierkante meter aan bedrijfsgebouwen met een maximale goothoogte van 6 
meter en een nokhoogte van 9 meter. De definitie van bedrijfswoning van dat plan geeft aan dat de 
woning bestemd is voor een persoon of gezin van wie de huisvesting daar, gelet op de bestemming van 
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het gebouw of terrein, noodzakelijk is. In de ‘Nota van beantwoording zienswijzen + ambtshalve 
wijzigingen’ is aangegeven dat in de huidige situatie, de woning nummer 8 geen formele band heeft met 
het bedrijf op nummer 8a, anders dan een recht van eerste koop voor de gronden van nummer 8a.  
Ten aanzien van het wegbestemmen van de bedrijfswoning (1) kan worden opgemerkt dat is uitgegaan 
van de bestaande situatie. Uit overleg met de gemeente blijkt dat de huidige eigendomssituatie op het 
perceel is ontstaan in 1993. Hieraan is in ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ van 1995 voorbijgegaan. 
Feitelijk is het gebruik van de woning en de gebouwen bij nummer 8 onder het overgangsrecht komen te 
vallen. Gebruik van de woning en de schuren op de peildatum 15 juni 1999, de datum van het 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, mag worden voortgezet. Gezien de feitelijke situatie en 
het gebruik, maar ook de definitie van bedrijfswoning in het nieuwe bestemmingsplan (artikel 1, lid 13) 
kan worden gesteld dat de te verhuren opstallen bij nummer 8 een bedrijfswoning niet noodzakelijk 
maken.  
Ten aanzien van het wegbestemmen van bedrijfsbebouwing (2) doelt reclamant op het bijgebouw, niet 
zijnde de woning, dat binnen de woonbestemming is gelegen. Daar in het verleden voor dit gebouw 
vergunning is verleend als garage, berging-, hobbyruimte, waslokaal en houthok is er hier geen sprake 
van een bedrijfsgebouw. Het gebouw dat hier ten oosten tegenaan is gebouwd is bij vergunning van 18 
augustus 1995 gebouwd en is vergund als werkplaats/opslagplaats met een doorgang naar de 
berging/hobbyruimte. De feitelijke scheiding in functies is in het bestemmingsplan aangehouden. 
Daarmee is geen sprake van het wegbestemmen van bedrijfsgebouwen. 
Het is de vraag of de bedrijfsbebouwing (3) anders bestemd is dan de feitelijke situatie. Bekend is dat de 
bedrijfsgebouwen aan de achterzijde van perceel 8 worden gebruikt als opslag en kantoor ten behoeve van 
de bedrijfsvoering. Daarmee zijn de bestemming en de aanduidingen conform de huidige situatie. 
Van een beperking van de uitbreidingsmogelijkheden voor bebouwing (4) is geen sprake. Bij het 
aanbrengen van het bouwvlak is rekening gehouden met de resterende bouwmogelijkheden van het 
bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ waar reeds bouwvergunning voor is verleend. Op 
grond van dit bestemmingsplan voor het buitengebied mocht op het perceel Zegheweg 8 en 8a maximaal 
780 vierkante meter aan bedrijfsgebouwen worden toegestaan. Met de recente vergunning van september 
2008 is volgens de gemeente Woudenberg dat maximum bereikt. Op grond van het bestemmingsplan 
‘Bedrijventerrein’ mag het bouwblok van nummer 8 voor 75% worden bebouwd en het bouwblok van 
nummer 8a ook voor 75%. Bij beiden is op dit moment minder dan deze 75% van het bouwblok 
bebouwd. Feitelijk zijn de bebouwingsmogelijkheden door de systematiek van het voorliggende 
bestemmingsplan iets ruimer dan die van het huidige bestemmingsplan. 
Met betrekking tot het onderdeel geluidsruimte (5) moet opgemerkt worden dat beperkingen niet 
voortkomen uit het bestemmingsplan Bedrijventerrein, maar uit het feitelijke gebruik van het perceel. 
Sinds 1993 is er geen sprake meer van een bedrijfswoning, maar van een woning van derden ten opzichte 
van het bedrijf op nummer 8a. Los hiervan is in 2005 in opdracht van de gemeente Woudenberg een 
akoestisch onderzoek verricht door Syncerra de Straat in het kader van de voorgenomen ontwikkeling van 
de woonwijk Het Groene Woud. Alhoewel dit in het kader van het bestemmingsplan niet relevant wordt 
geacht, refereert reclamant aan het feit dat in dit rapport de woning als bedrijfswoning wordt genoemd. 
Uit overleg blijkt dat om voor deze wijk uit te gaan van de maximale beperkende situatie de woning aan 
de Zegheweg nummer 8 gezien wordt als bedrijfswoning. Indien de woning als ‘woning van derden’ of 
burgerwoning aangemerkt zou worden, dan zou deze direct als meest beperkende factor voor nummer 8a 
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gelden en verder onderzoek niet nodig zijn geweest. Het feit dat de bedrijvigheid op perceel 8a zorgt voor 
een geluidshindercirkel waarbinnen de woning van perceel 8 is gelegen is een situatie die 
bedrijfsverplaatsing wenselijk maakt.  
Aangaande het beperken van de mogelijkheden voor verhuur (6) wordt gedoeld op het specificeren van de 
bestemming van de gebouwen achter nummer 8. Een specifieke bestemming geeft echter geen extra 
beperkingen voor de verhuurmogelijkheden op deze locatie. Doordat het gebruik tot op heden plaatsvindt 
op grond van het overgangsrecht, wordt middels de voorliggende bestemmingsregeling meer zekerheid 
gegeven. Daarnaast wordt het huidige feitelijke gebruik, zoals hiervoor aangegeven, bestemd. 
Ten aanzien van het ontbreken van de wijzigingsbevoegdheid (7) naar wonen op perceel 8 valt op te 
merken dat deze terecht niet is opgenomen. Een aanleiding hiertoe, anders dan de wens van reclamant, 
wordt nergens aangevoerd. Uitsluitend voor ‘B1’ bestemmingen is een wijzigingsbevoegdheid naar 
wonen opgenomen in het bestemmingsplan. Reden hiervan is dat dit een stimulans vormt voor 
herontwikkeling, waar bedrijfsverplaatsing wenselijk geacht wordt door de gemeente Woudenberg. 
Bedrijfsverplaatsing is in principe op deze locaties wenselijk, aangezien dit type bedrijvigheid (‘B1’) niet 
gewenst is buiten het bedrijventerrein (zie eerdere opmerking). Perceel 8a is een dergelijke locatie waar 
verplaatsing wenselijk geacht wordt. De opslagfunctie van de bijgebouwen bij nummer 8 is voor de 
gemeente geen aanleiding voor het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid. De bedenkingen verklaren 
wij ongegrond.

4. Achmea rechtsbijstand, Postbus 58234, 1014 HE te Amsterdam,  
 namens R. van der Heijden, De Wetering 19, 3931 RE te Woudenberg. 
Reclamant wenst een nieuwbouwwoning te realiseren op het perceel Huisstede 2, dat is gelegen in het 
plangebied van bestemmingsplan ‘Het Groene Woud’, dat eveneens is vastgesteld op 25 september 2008. 
Een wijziging waartegen wordt geageerd is de ‘grens zone milieuhinder’. Deze zone is opgenomen naar 
aanleiding van een zienswijze van het bedrijf aan de Zegheweg 6 te Woudenberg. Het bouwblok van het 
bedrijf aan de noordzijde is met acht meter uitgebreid. Reclamant is dan ook tegen de uitbreiding van het 
bouwblok. Door de wijziging verschuift de zone, waardoor een groot deel van de bouwkavel niet meer 
voor bebouwing in aanmerking komt. Dit heeft verschillende onwenselijke gevolgen doordat de inrichting 
van het bouwblok hierop dient te worden aangepast. Reclamant ziet belemmeringen in zijn 
bouwmogelijkheden. 
 
Wij merken ter zake het volgende op. 
De grens zone milieuhinder is reeds in het ontwerpbestemmingsplan ‘Het Groene Woud’ opgenomen. In 
feite is dan ook geen sprake van een wijziging bij vaststelling van dat bestemmingsplan. Bij het 
bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ is wel sprake van een wijziging bij vaststelling. Het gaat hier om de 
uitbreiding van de bebouwingsgrens op het perceel Zegheweg 6. De bedrijfsbestemming is in het ontwerp 
en in het vastgestelde bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ gelijk gebleven. Dit heeft echter geen nadelige 
gevolgen gehad voor de grens zone milieuhinder. Hoewel de bedenkingen aangeven dat in beide 
bestemmingsplannen sprake is van behoorlijke wijzigingen, betreft de uitbreiding van de 
bebouwingsgrens de enige wijziging met betrekking tot de bedenkingen. 
Geluidsonderzoeken hebben tot discussie geleid over met name de bedrijfsactiviteiten voor 7:00 uur ’s 
morgens. Alhoewel de gemeente Woudenberg van mening is dat de Zegheweg niet de meest geschikte 
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locatie is voor het bedrijf aan de Zegheweg 6, is er sprake van een legaal bedrijf. Om geluidoverlast te 
kunnen beperken is op verzoek van bedrijfseigenaar de bebouwing voor een klein gedeelte uitgebreid. 
Hierdoor kan het laden en lossen van de bedrijfswagens voor 7:00 uur ’s morgens inpandig plaatsvinden. 
Daarmee is er sprake van een geluidsreductie. Uit overleg met de gemeente in het kader van het 
bestemmingsplan ‘Het Groene Woud’ blijkt dat beide (geluids)onderzoekbureaus een zone van 25 meter 
voldoende achten. Het verwijderen van de grens zone milieuhinder is geen optie. Evenzo wordt geen 
noodzaak gezien in bedrijfsverplaatsing.  
Voorts merken wij op dat er geen sprake is van een verschuiving van de grens zone milieuhinder als 
gevolg van de uitbreiding van het bedrijfsgebouw. De kans op geluidsoverlast is als gevolg van deze 
uitbreiding juist beperkt. Er is dan ook geen sprake van nieuwe gevolgen voor de bouwkavel van de heer 
Van der Heijden. Deze waren in het ontwerp en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Het Groene Woud’ 
gelijk. Het directe verzoek tot onthouding van goedkeuring aan de uitbreiding van het bouwblok van 
Zegheweg 6 zou geen gevolgen hebben op de bebouwingsmogelijkheden van de kavel van de heer Van 
der Heijden. De betreffende zone is immers opgenomen in bestemmingsplan ‘Het Groene Woud’. De 
bedenkingen verklaren wij ongegrond.

Samenvattend 
Wij laten de ingediende bedenkingen deels buiten behandeling en vinden wij deze voor het overige 
ongegrond. 
 

VII.  Inwerkingtreding van het besluit. 
Op grond van artikel 28, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt dit besluit in werking op de dag 
na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer evenwel binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak  van de Raad van State is 
ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is beslist. 
 

VIII.  Beroep. 
Voor zover dit besluit strekt tot goedkeuring kan daartegen beroep worden ingesteld door: 
a. degene die zich tijdig op grond van artikel 27, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening tot ons college heeft gewend, alsmede door 
b. een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig 

genoemd artikel 27, eerste of tweede lid, tot ons college te wenden.  
Voor zover dit besluit strekt tot onthouding van goedkeuring kan beroep worden ingesteld door een ieder. 
 
Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag binnen de periode van zes weken dat dit besluit ter inzage ligt. De beroepstermijn vangt 
aan met ingang van de dag van de ter inzage legging van dit besluit, die in het algemeen zal plaatsvinden 
binnen twee weken na de bekendmaking van dit besluit. Burgemeester en wethouders zullen hiervan kennis 
geven in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze,  alsmede in de 
Staatscourant. 
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Voor het instellen van beroep is een griffierecht verschuldigd van ∈ 145,-- voor een natuurlijk persoon of  
∈ 297,-- voor een rechtspersoon. 
 
Hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State (algemene 
en bijzondere bepalingen over beroep) zijn van toepassing. 
 

IX.  Voorlopige voorziening. 
Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend, indien er tijdelijke 
maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden 
gewacht. Indien dit verzoek wordt gedaan binnen de beroepstermijn, wordt de werking van dit besluit 
opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 
 
Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarbij is het hiervoor 
genoemde bedrag aan griffierecht opnieuw verschuldigd. 

X.  Verzending. 
Een kopie van dit besluit zenden wij aan: 
1. de raad van de gemeente Woudenberg; 
2. burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg, teneinde toepassing te kunnen geven aan het 

bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, met het verzoek ons college 
afschriften van de publicaties toe te zenden; 

3. de VROM-inspectie Regio Noord-West te Haarlem; 
4. de Provinciale Planologische Commissie te Utrecht; 
5. Pot Jonker Seunke advocaten, t.a.v. E.C. Berkouwer, Postbus 280, 2000 AG te Haarlem; 
6. G. Pater, Zegheweg 8, 3931 MR te Woudenberg; 
7. W.S.M. Colasse en C. Hennevelt, Middenstraat 24, 3931 HJ te Woudenberg; 
8. Achmea rechtsbijstand, t.a.v. dhr. M. Lagerweij, Postbus 58234, 1014 HE te Amsterdam; 
9. J. ter Maten, De Nort 19, 3931 NE te Woudenberg. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
voorzitter, 
 

secretaris, 
 


