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BESLUIT

openbaar

Gedeputeerde staten besluiten:
1. Het bestemmingsplan Prinses Amalialaan van de gemeente Woudenberg goed te keuren.
2. Te verklaren dat gelet op artikel 11, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de besluiten

tot wijziging op grond van artikel 4, lid 8 (aantal woningen) en 14 (10% wijzigen van
bestemmings- en bouwvlakken) van de planvoorschriften niet ter goedkeuring hoeven te
worden aangeboden, mits hiertegen geen zienswijzen zijn kenbaar gemaakt.

3. De ingediende bedenkingen ongegrond te verklaren.
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bestemmingsplan Onderwerp Goedkeuringsbesluit bestemmingsplan
"Prinses Amalialaan" van de gemeente
Woudenberg

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht over de goedkeuring van het bestemmingsplan "Prinses

Amalialaan", dat bij besluit van 22 maart 2007 door de raad van de gemeente Woudenberg is vastgesteld.

I.	 Beslissing.
In onze vergadering van vandaag hebben wij besloten:

A. 1. Het bestemmingsplan goed te keuren.

2. 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 8 (aantal woningen) en 14 (10% wijzigen van bestemmings- en

bouwvlakken) van de planvoorschriften niet ter goedkeuring hoeven te worden aangeboden, mits

hiertegen geen zienswijzen zijn kenbaar gemaalct.

B. De bedenkingen van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, de Stichting Woudenberg Natuurlijk! en

de familie Koppelaar uit Woudenberg ongegrond te verklaren.

Deze beslissing is gebaseerd op de hierna volgende overwegingen.

II. Beschrijving en doelstelling van het plan.

Dit bestemmingsplan maakt de realisering van maximaal 35 woningen op ruime kavels mogelijk ten

noorden van de Nico Bergsteijnweg, aan de noordzijde van de woonbebouwing van Woudenberg. Het

betreft een zogenaamde voorfinancieringslocatie, die een versnelde bedindiging van intensieve

veehouderijen moet stimuleren. Met de uitgifte van bouwkavels kunnen extra middelen worden

gegenereerd ten behoeve van de sloop van stallen en vergoeding van de waarde van de stallen. Dit is een

uitvloeisel van de Regeling bedindiging veehouderijtakken van het ministerie van LNV.

De plannen van de gemeente voorzien in eerste instantie in de bouw van 27 vrijstaande woningen op

kavels van 600 tot 1200 m2 . In het geval dergelijke woningen onverkoopbaar blijken te zijn heeft de raad

Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via GVU-lijn 11 (richting De Uithof).
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in het bestemmingsplan voor burgemeester en wethouders de mogelijkheid opgenomen om met

gebruilcmaking van een vrijstellingsbevoegdheid acht van de kavels te veranderen, in die zin dat daarop
zestien halfvrijstaande woningen kunnen worden gerealiseerd.

Totstandkoming van het plan.
Het plan heeft als ontwerp met ingang van 22 november 2006 gedurende zes weken ter inzage gelegen.
De gemeenteraad heeft het plan vastgesteld op 22 maart 2007. Het vastgestelde plan heeft met ingang van

4 april 2007 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het plan is op 29 maart 2007 ter goedkeuring
verzonden en op 30 maart 2007 ontvangen.

De in de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorgeschreven procedure is op correcte wijze toegepast.

IV. Aanvaardbaarheid van het plan en de voorschriften.
Het provinciaal ruimtelijk beleid is neergelegd in het Streekplan Utrecht 2005-2015. Op de

streekplankaart heeft het gebied de aanduiding "stedelijk gebied". In het streekplan is op pagina 154, in
de tekst voor het stedelijk gebied van de gemeente Woudenberg, over de voorliggende locatie het

volgende gesteld: "Aan de noordkant van de kern achter de Nico Bergsteijnweg houdt de rode contour
rekening met een afrondende uitbreiding met maximaal 54 woningen, die zorgvuldig moeten worden

ingepast. Het betreft een compensatieproject in het kader van de Regeling beèindiging
veehouderijtakken."

Het betreft hier één van de twee zogenaamde voorfinancieringslocaties in de provincie. De andere is
gelegen in Renswoude. Daar is de voorfinancieringslocatie gelegen binnen de streekplancontour, die ook
de reguliere uitbreidingsmogelijkheid van de kern omvat.

In Woudenberg ligt de voorfinancieringslocatie weliswaar ook binnen de contour, maar zij is, in

tegenstelling tot Renswoude, op enige afstand van de reguliere uitbreidingslocatie gelegen. Het in de

voorfinancieringslocatie voorziene aantal woningen van ten hoogste 35 is relatief gering ten opzichte van

de 500 die daarnaast in de streekplanperiode voor Woudenberg zijn voorzien. Van die 500 vormen 300 de

geschatte inbreidingscapaciteit; 200 woningen zijn binnen de streekplanperiode voorzien in de

uitbreidingslocatie, die uiteindelijk zo'n 280 woningen zal tellen. Het maximale aantal woningen waarin
het bestemmingsplan "Prinses Amalialaan" voorziet is lager dan het streekplanmaximum van 54 voor
deze voorfinancieringslocatie. Het plan maalct in beginsel 27 vrijstaande woningen mogelijk. Acht
hiervan kunnen met gebruikmaking van een wijzigingsbevoegdheid worden verruild voor een zestiental
twee onder één kapwoningen. Het maximale aantal van 27 ruimtelijke eenheden zal dan ook worden
gerealiseerd, waarin ten hoogste 35 woningen zullen zijn ondergebracht.

Centraal in de tegen het plan ingediende bedenkingen staat de stelling dat de in het plan betrokken
gronden onbebouwd moeten blijven, omdat het oorspronkelijke doel, compensatie van sloopkosten van

intensieve veehouderijen niet meer aan de orde zou zijn. Hierover merken wij het volgende op.
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Met de opname van de locatie binnen de contour van de kern Woudenberg is de "bewegingsvrijheid" van

de gemeente voor bebouwing van deze locatie vastgelegd. Het streekplan geeft immers aan dat "de
verstedelijkingsambities moeten plaatsvinden binnen de rode contouren" (richtinggevende

beleidsuitspraak op p. 57). Als uitgangspunt is voorts in het streekplan verwoord: "Binnen de rode
contour sturen wij niet op aantallen" (ook als richtinggevende beleidsuitspraak, p. 59). Daarbij is voorts

aangegeven: "In de streekplanperiode kan blijken dat op een restcapaciteit- of inbreidingslocatie een
groter aantal woningen kan worden gerealiseerd dan bij de vaststelling van het streekplan werd voorzien
of haalbaar geacht. Een ophoging van de capaciteit dan wel de ontwikkeling van een extra
inbreidingslocatie zullen we niet in mindering brengen op het in het streekplan opgenomen aantal
woningen voor uitbreidingslocaties."

Dezelfde tekst geeft wel aan dat de bovengrens voor het aantal woningen binnen de contour wordt

beperkt door kwalitatieve overwegingen, zoals behoud van ruimtelijke kwaliteiten in en om de stad en

voldoende ruimte voor groen en water. Mede gezien de specifiek voor de kern van Woudenberg

opgenomen tekst, die aangeeft dat de woningen zorgvuldig moeten worden ingepast, ligt de bouw van een

groter aantal woningen dan de in het streekplan genoemde 54 niet voor de hand. Daarmee zouden de

specifieke kwaliteiten van de omgeving aangetast kunnen worden. Het streekplan biedt echter evenmin

aanleiding om, op basis van het vervallen van de noodzaak tot het realiseren van een

voorfinancieringslocatie ter compensatie van gesloopte stallen, de gemeente te sommeren tot

vermindering van het aantal te bouwen woningen (anders dan de al geplande vermindering tot 35). Een

dergelijke vermindering achten wij noch op zijn plaats ter plekke van de reguliere uitbreidingslocatie van

Woudenberg (met open contour), noch ter pleklce van de bouwlocatie van het voorliggende

bestemmingsplan. Dat zou in strijd zijn met het bovengenoemde streekplanprincipe, dat de

bouwcapaciteit van een kem niet wordt verminderd, als door ontwikkelingen na vaststelling van het

streekplan de behoefte aan, of de ingeschatte capaciteit voor woningen binnen de contour verandert.

Van belang is voorts de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Woudenberg en de provincie Utrecht

inzake de "ruimte voor ruimteregeling" (rvr-regeling) uit september 2004. Deze overeenkomst wordt ook

aangehaald door reclamanten die hun bedenkingen hebben kenbaar gemaakt tegen het vastgestelde

bestemmingsplan. Op zichzelf is dit geen ruimtelijk beleidsdocument, maar daar waar Gedeputeerde

Staten keuzevrijheid toekomt bij het nemen van ruimtelijke beslissingen, zijn de in deze overeenkomst

vastgelegde afspraken wel van belang. In deze overeenkomst is een aantal uitgangspunten verwoord.

Daarbij zijn er twee van financiële aard, namelijk dat de te ondememen activiteiten voor gemeente en

provincie niet verliesgevend zullen zijn en dat per kavel afdracht plaatsvindt van een normbedrag ter

dekking van de sloopkosten van bedrijfsgebouwen van stoppende agrarische bedrijven. Een derde

uitgangpunt heeft behalve een financiële ook een ruimtelijke consequentie en houdt in dat de partijen er

van uitgaan, dat niet meer woningen worden gebouwd dan noodzakelijk, om de door de provincie te

betalen kosten te verhalen.

Het is met name dit laatst uitgangspunt waarop reclamanten zich beroepen. Daarover merken wij het

volgende op.
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Op zichzelf staat niet ter discussie, dat de door de provincie te ontvangen opbrengst van de wijk (18 x

€136.135,-) hoger is, dan voor de financiering van te slopen stallen noodzakelijk is gebleken. De oorzaak

hiervan is, dat lang niet alle boeren die zich in eerste instantie hadden aangemeld voor de Regeling

bedindiging veehouderijtalcken, uiteindelijk een beroep hebben gedaan op de sloopvergoeding. Zij zijn

ofwel uiteindelijk toch doorgegaan met hun bedrijf, ofwel hebben gekozen voor een vervangende woning

op de bedrijfskavel (de andere mogelijke vorm van "ruimte voor ruimte"). Dit kon ten tijde van de

vaststelling van het streekplan nog niet worden voorzien, omdat de boeren op dat moment die

keuzemogelijkheid nog hadden. Op dat moment en ten tijde van de opstelling van de overeenkomst moest

rekening worden gehouden met het maximaal mogelijke aantal sloopvergoedingen. Het genoemde

uitgangspunt betekent niet, dat op de bouwlocatie slechts het voor de totale afdracht aan de provincie

benodigde aantal woningen mocht worden gebouwd (18 kavels, maximaal 36 woningen). In de eerste

plaats is al rekening gehouden met twee woningen per kavel, maar tevens is rekening gehouden met 9

kavels (maximaal 18 woningen) extra, om voor de gemeente tot een exploitabele totaalopzet te komen.

Voorts blijkt uit de overeenkomst, dat wel degelijk al rekening is gehouden met het ontstaan van een

overschot. Artikel 5 van de overeenkomst luidt: "Indien mocht blijken dat de kosten van de provincie

lager zijn dan het door de gemeente te betalen bedrag van 6 136.135,- per woningkavel (in totaal

6 2.450.4304, dan zal het provinciale overschot nadien worden aangewend voor de uitvoering van

projecten in het kader van de reconstructie van de Gelderse Vallei en Utrecht-oost. Over de besteding
van dit overschot vindt tevoren overleg plaats tussen gemeente en provincie." Deze situatie heeft zich dus

daadwerkelijk voorgedaan. De opbrengst zal dus niet ten goede komen aan delcking van de direct voor de

sloop van stallen door de provincie gemaalcte kosten, maar wel bijdragen aan de provinciale financiering

van andere in het kader van de reconstructie uit te voeren maatregelen. Daarmee wordt het uitgangspunt

van de overeenkomst onzes inziens geen geweld aangedaan.

Wij concluderen dat er onvoldoende redenen aanwezig zijn om, uitsluitend op basis van het in de

overeenkomst genoemde uitgangspunt, het aantal woningen binnen de locatie terug te draaien Laat staan

dat zou moeten worden geconcludeerd, dat de bouwlocatie als geheel zou moeten worden geschrapt. Het

terugdraaien van het maximale aantal woningen, zo lang na de start van de planologische voorbereidingen

voor de woonwijk, zou de exploitatie van de wijk onmogelijk maken en daarmee zouden ook de andere

(financiële) uitgangspunten van de overeenkomst op de tocht komen te staan. Belangrijker is echter, dat

daarmee het centrale streekplanprincipe geweld zou worden aangedaan, dat een gemeente binnen de

streekplancontour grote beleidsvrijheid toekomt.

Wij achten, zoals ook uit de rest van onze overwegingen zal blijken, de ruimtelijke inrichting zoals

beoogd in het bestemmingsplan aanvaardbaar, zorgvuldig ingepast in de omgeving en niet in strijd met

een goede ruimtelijke ordening.

In artikel 4, lid 8 en artikel 14 van de planvoorschriften zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 11, lid 8 bevoegd het plan zodanig te wijzigen dat

het aantal woningen per bouwvlak, in overeenstemming met de aanduidingen op de plankaart, mag

warden vergroot. Het totaal aantal woningen mag maximaal toenemen van 27 naar 35. Op grond van

artikel 14 zijn burgemeester en wethouders bevoegd het plan zodanig te wijzigen dat:
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- bestemmings- en bebouwingsvlakken met ten hoogste 10% worden verkleind of vergroot;

- geen van de grenzen met meer dan 10 m wordt verschoven.

Omdat deze wijzigingsbevoegdheid naar aard en reikwijdte het gemeentelijk belang niet te boven gaat en

de planvoorschriften voldoende objectief de mogelijkheden aangeven, bestaat tegen toepassing van artikel

11, lid 7 WRO geen bezwaar.

V. Bedenkingen.

Van de mogelijkheid om bij ons college bedenkingen in te dienen tegen het vastgestelde plan is gebruik

gemaalct door de Natuur en Milieufederatie Utrecht, de Stichting Woudenberg Natuurlijk! en de familie

Koppelaar uit Woudenberg.

Reclamanten hebben hun bedenkingen voor de afloop van de termijn van ter inzage ligging van het plan,

dat wil zeggen tijdig, ingediend. Omdat zij ook tijdig bij de gemeenteraad hun zienswijze over het

ontwerpplan hebben kenbaar gemaakt, kunnen hun bedenkingen in behandeling worden genomen.

VI. Inhoud en overwegingen ten aanzien van de bedenkingen.

Achtereenvolgens komen de bedenkingen van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, de Stichting

Woudenberg Natuurlijk! en de familie Koppelaar aan bod. Na elk samengevat element van de

bedenkingen volgt een standpunt van ons college. Bij brief van 26 juni 2007 hebben burgemeester en

wethouders gereageerd op de ingebrachte bedenkingen. Hun reactie is betrokken bij onze overwegingen.

Natuur en Milieufederatie Utrecht
a. Het bestemmingsplan is in strijd met het 'nee, tenzij '-beginsel, zoals dat geldt voor plannen met

invloed op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

De uitbreidingslocatie is niet gelegen binnen de EHS, maar grenst daar wel aan (Bosje van Geerestein).

Het 'nee, tenzij'-beleid zoals het streekplan dat beschrijft voor gebieden met een groene contour is

daarmee van toepassing, in die zin dat getoetst moet worden of er sprake is van significante aantasting

van wezenlijke waarden en kenmerken van die EHS. Het streekplan stelt dat "nieuwe plannen, projecten
of handelingen binnen en in de nabijheid van deze gebieden niet zijn toegestaan, indien deze wezenlijke
kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er
sprake is van redenen van groot openbaar belang." Het provinciale beleid voor de EHS is daarmee iets

strenger geformuleerd dan het rijksbeleid, dat niet rept over maatregelen "in de nabijheid" van die EHS.

Dat onderscheid is echter relatief, aangezien ook uit het perspectief van een goede ruimtelijke ordening

negatieve invloed op de natuurwaarden van de omgeving zo veel mogelijk moet worden voorkomen.

Buiten de EHS moeten de gevolgen van het plan natuurlijk ook nog wel worden getoetst aan de Flora- en

faunawet (Ffw).

Ten behoeve van het bestemmingsplan heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden en zijn maatregelen

aangekondigd. In de toelichting van het bestemmingsplan zijn de conclusies van dit onderzoek en de te

nemen maatregelen overgenomen. Hoewel de conclusies van het rapport van 6 september 2006 soms
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enigszins ongeluklcig zijn verwoord, delen wij die conclusies wel, in de zin dat voldoende is aangetoond

dat wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS niet zullen worden aangetast. Daarmee is niet gezegd

(zoals het onderzoeksrapport doet), dat het 'nee, tenzif-beleid niet van toepassing is, maar wel dat dit

beleid de uitvoering van het plan niet in de weg staat.

De inrichtings- en uitvoeringsmaatregelen die zullen worden genomen, moeten niet gezien worden als

maatregelen om de aantasting te compenseren, maar om de aantasting te voorkomen. De voomaamste

maatregelen hebben enerzijds betrekking op het behoud van de bestaande groenstructuur (met name

elzenhakhoutwal en eiken fangs de Nieuwe Steeg aan de noordzijde van het plangebied). Die structuur

grenst zowel aan de wijk als aan het genoemde bosje dat deel uitmaakt van de EHS. Daardoor wordt het

leefgebied van de in en om de EHS levende soorten niet verstoord. Anderzijds hebben de maatregelen

betrekking op het voorkomen van structurele en tijdelijke gevolgen voor de waterhuishouding (inclusief

kwel). De mogelijke structurele gevolgen (door de aanleg van de wijk), en de mogelijke tijdelijke

gevolgen (door de bronbemaling ten behoeve van de aanleg van riolering) zijn goed geïnventariseerd en

voldoende gepareerd door de aangekondigde maatregelen. Wij achten voldoende aangetoond dat zo

structurele of tijdelijke verdroging zal worden voorkomen en dat natuurwaarden niet zullen worden

aangetast.

Van compensatie van verloren natuur in de zin van het 'nee, tenzij'-beleid is dus geen sprake. Wel is er

sprake van compensatie op grond van de Boswet vanwege de verloren bomenrij in het midden van het

plangebied (buiten de EHS). In deze compensatie is voorzien.

b. Het plangebied grenst aan "landelijk gebied 3" volgens het streekplan en is ondersteunend aan de

EHS. De bufferfunctie tussen bebouwing en EHS die het nu heefi gaat verloren.

De effecten van de functiewijziging van het plangebied op de naastgelegen EHS zijn in kaart gebracht en

maatregelen om aantasting te voorkomen zijn beschreven. Het verdwijnen van de bufferfunctie hoeft

blijkens de onderzoeken geen effect te hebben op de EHS, mits de juiste maatregelen worden getroffen.

c. Het 'nee, tenzij'-traject moet worden doorlopen en er dient niet onmiddellijk te worden gekozen, zoals
nu is gebeurd, voor mitigerende maatregelen. Er moet dus worden aangetoond dat een alternatieve
bouwlocatie ontbreekt en dat een groot maatschappelijk belang gebaat is bij uitvoering.

In haar reactie op deze bedenking geeft het college van burgemeester en wethouders aan van mening te

zijn de regeling op een goede wijze te hebben toegepast. Zij stelt dat het standpunt van de Natuur en

Milieufederatie dat mitigerende maatregelen pas aan de orde komen als eerst het maatschappelijke belang

en het ontbreken van altematieve locaties onderzocht zijn, afdoet aan het feit dat altijd eerst bezien moet

worden of en op welke wijze een gebied geschilct is voor de gewenst nieuwe functie. Zij stelt dat door het

nemen van maatregelen geen schade zal ontstaan en dat het 'nee, tenzij'-principe dus niet aan de orde is.

Het 'nee, tenzif -regime houdt op grond van het streekplan in dat nieuwe plannen, projecten of

handelingen binnen en in de nabijheid van de EHS niet zijn toegestaan indien deze de wezenlijke

kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen rale altematieven zijn én er

sprake is van redenen van groot openbaar belang. Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en
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waarden van een gebied al dan niet significant worden aangetast door plannen, projecten of handelingen

heeft de gemeente onderzoek laten verrichten. Uit die onderzoeken blijkt dat, mits de juiste maatregelen

worden getroffen, er in dit geval geen sprake is van significante aantasting. Zoals ook onder a. gesteld

moeten de inrichtings- en uitvoeringsmaatregelen die zullen worden genomen niet gezien worden als

maatregelen om de aantasting te compenseren, maar om de aantasting te voorkomen. De 'nee, tenzij

beoordeling heeft dan ook op een juiste wijze plaatsgevonden en geeft geen aanleiding om van

goedkeuring van het plan af te zien.

d. Uit het onderzoeksrapport over het effect van het plan op de aangrenzende natuurwaarden blijkt dat

veel mitigerende maatregelen moeten worden genomen om de effecten beperkt te houden. Aan de

uitvoerbaarheid daarvan wordt getwijfeld.
Wij zien geen gronden aanwezig om te twijfelen aan de uitvoerbaarheid van de in het onderzoeksrapport

van 6 september 2006 voorgestelde maatregelen. Er worden door reclamant geen argumenten

aangedragen die de uitvoerbaarheid weerspreken. Ook burgemeester en wethouders geven aan in deze

bedenking geen aanleiding te zien om terug te komen op de eerder door haar ingenomen standpunten.

Woudenberg Natuurlijk! 

a. Er is geen noodzaak meer voor het bouwen van de woningen, omdat de kosten voor de rvr-regeling

worden gedekt uit het project Beekweide. Het doel van het bestemmingsplan is daardoor komen te
vervallen en het plan is daardoor in strijd met provinciaal beleid Als het plan toch wordt doorgezet

worden bevoegdheden gebruikt voor zaken waarvoor ze niet zijn verleend.

In reactie op deze bedenking formuleren burgemeester en wethouders als doel van het plan het uitvoering

geven aan de bestuursovereenkomst welke in het kader van de rvr-regeling tussen de provincie Utrecht en

de gemeente Woudenberg is gesloten. Zij wijzen erop dat op het moment dat de provincie de gelden die

de realisering van deze locatie oplevert niet nodig zou hebben voor de verplichtingen uit het Pact van

Brakkesten, lid 5 van de overeenkomst van toepassing is en de gelden, na overleg met de gemeente, door

de provincie ingezet kunnen worden in het kader van de reconstructie Gelderse Vallei Utrecht-oost. De

reconstructie dient een vergelijkbaar doel als de rvr-regeling, met eenzelfde maatschappelijke relevantie;

het tegengaan van verloedering als ook de verbetering en de versterking van het landelijk gebied.

Het provinciaal beleid is verwoord in het streekplan. Hierin wordt rekening gehouden met een uitbreiding

van de woonbebouwing op deze locatie. De uitbreidingsplannen hangen samen met de

bestuursovereenkomst tussen de gemeente Woudenberg en de provincie Utrecht inzake de rvr-regeling uit

september 2004. De belangrijkste elementen uit de overeenkomst zijn in dit kader dat per kavel in het

plangebied door de gemeente afdracht van een normbedrag plaatsvindt aan de provincie, ter dekking van

de sloopkosten van bedrijfsgebouwen van stoppende agrarische bedrijven en dat een eventueel financieel

overschot aan de zijde van de provincie nadien wordt aangewend voor de uitvoering van projecten in het

kader van de reconstructie van de Gelderse Vallei en Utrecht-oost. De opbrengst zal niet ten goede komen

aan dekking van de direct voor de sloop van stallen door de provincie gemaalcte kosten, maar wel

bijdragen aan de provinciale financiering van andere in het kader van de reconstructie uit te voeren

maatregelen. Daarmee sluiten we ons aan bij de reactie van burgemeester en wethouders en wordt het

uitgangspunt van de overeenkomst onzes inziens geen geweld aangedaan.
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Zie verder onder "III. Aanvaardbaarheid van het plan en de voorschriften" voor een uitgebreide

motivering dat het plan past binnen het provinciaal beleid.

b. De gemeentelijke doelen — het voorzien in een lokale behoefte aan bouwkavels en het afronden van

een rand van het dorp — zijn niet bestaande doelen. Genoemde behoefte is immers niet aangetoond en
een dorp rond je niet af door meer woningen te bouwen.

De argumenten die voor de provincie aanleiding hebben gegeven om door aanpassing van het streekplan

woningbouw op deze locatie mogelijk te maken zijn in de voorgaande onderdelen weergegeven.

Daarnaast voert de gemeente als onderbouwing voor deze locatiekeuze haar Toekomstvisie 2015 aan.

Hierin staat het plangebied genoemd als nader te onderzoeken inbreidingslocatie. In samenhang met de

behoefte van de gemeente om een stedenbouwkundige afronding van de noordzijde van het dorp te

realiseren en de met het provinciebestuur gesloten overeenkomst achten wij het argument dat de

woningbouw voldoet aan een vraag redel. Wij kunnen ons vinden in de aanvullende argumenten van de

gemeente die pleiten voor de woningbouw.

c. Het project voldoet niet aan de criteria die in de Handleiding bestemmingsplannen bij toepassing van

de rvr-regeling regeling worden gesteld. De realisering is niet gekoppeld aan concrete sloopplannen

en er is geen sprake van zorgvuldige landschappelijke inpassing en het niet aantasten van natuur- en
cultuurhistorische waarden. Voorts constateert reclamant dat het landschap wordt aangepast aan het

plan, in plaats van andersom, om een planologisch conflict op te heffen. Het streekplan pleit bij de
beoordeling van de zorgvuldige inpassing voor het maken van een beeldkwaliteitsplan (paragraaf
7.10); dat is niet gemaakt.

Burgemeester en wethouders geven in hun reactie op deze bedenking aan dat een zorgvuldige inpassing in

het landschap niet betekent dat bij de nieuwe invulling van het gebied met 27 tot 35 woningen de

oorspronkelijk verlcaveling behouden dient te blijven. In dit smalle gebied noemen zij dat een

onmogelijke opgave. Aangegeven is dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de overgangen naar het

aangrenzende gebied en dat dat in dit plan gebeurd is.

Reclamant verwijst in dit onderdeel van zijn bedenking naar teksten uit de Handleiding

bestemmingsplannen 2006 die handelen over nieuwe rvr-projecten. De locaties Prinses Amalialaan en

Beekweide, die in het kader van de voorfinanciering van de sloopvergoedingen collectief door de

provincie en de gemeenten Woudenberg en Renswoude zijn vastgelegd, staan daar los van en zijn reeds

afgewogen in het streekplan. Voorts sluiten wij aan bij het standpunt van burgemeester en wethouders,

dat het plan voorziet in een goede ruimtelijke inpassing.

d. Op grond van de Nota Ruimte dient toepassing van de rvr-regeling per saldo te leiden tot substantiele
vermindering van het bebouwde oppervlak in het buitengebied. Nu de bouw van de woningen niet

meer noodzakelijk is in het kader van de rvr-regeling wordt hieraan niet meer voldaan.
Ook hier wordt verwezen naar voorwaarden die gelden voor nieuwe, individuele aanvragen voor

toepassing van ruimte voor ruimte. De locatie Prinses Amalialaan vindt zijn grondslag in de Regeling

bedindiging veehouderijtakken, in combinatie met de rvr-regeling zoals die is neergelegd in de derde

8



•

•



provincie::Utrecht

partiCle herziening van het vorige streekplan. Voor de toepassing daarvan gelden dan ook andere

voorwaarden. Voor een uiteenzetting over de toepassing van die regelingen verwijzen wij nogtnaals naar

het gestelde hiervoor, onder "Ill. Aanvaardbaarheid van het plan en de voorschriften".

e. Er wordt niet voldaan aan de criteria in de Regeling baindiging veehouderijtakken betreffende
hoogwaardige woningbouw. In de reactie op de zienswijzen weerlegt de gemeente dat niet voldoende.

Wij achten het plan in overeenstemming met het criterium dat hoogwaardige woningbouw moet worden

gerealiseerd. Er is gekozen voor vrijstaande woningen op ruime kavels, wat stimuleert dat er woningen

van hoogwaardige kwaliteit worden gerealiseerd. Een beperkt aantal van de vrijstaande woningen kan

worden omgezet naar twee onder een kapwoningen. De inrichting van het openbaar gebied, met de

gebogen weg, ondersteunt de hoogwaardigheid van het gebied.

f. Door een nokhoogte van 7,5 meter toe te staan is geen sprake van zorgvuldige inpassing in het
landschap. 6 meter zou het maximum moeten zijn.

Burgemeester en wethouders geven in reactie op deze bedenking aan dat zij het bestemmingsplan op het

punt van toegestane bouwhoogten in de procedure gewijzigd hebben. Ten opzichte van het

ontwerpbestemmingsplan is de bouwhoogte verkleind. Het nog verder beperken van de hoogte achten zij

niet passend bij de omvang van de kavels en de gewenste hoogwaardige Icwaliteit voor de woningen.

Woningen met een nokhoogte van 7,5 meter achten wij goed inpasbaar in het landschap. Voor een

zorgvuldige inpassing in het landschap zijn meer aspecten van belang dan alleen de bouwhoogte. Zie ook

onze reactie onder e.

g. Parkeerplaatsen die aan de Nico Bergsteijnweg komen te vervallen worden niet, in tegenstelling tot
eerdere toezeggingen, gecompenseerd.

Naast het parkeren op het eigen terrein is in het plangebied parkeren mogelijk binnen de bestemming

"Verblijfsdoeleinden". In haar reactie op de bedenkingen geeft de gemeente aan dat het binnen de

voorschriften mogelijk is om in het plangebied extra parkeerplaatsen aan te leggen, tangs de

toegangsweg. Deze kunnen de informele parkeerplaatsen die aan de Nico Bergsteijnweg komen te

vervallen, vervangen. Wij verwachten dat hiermee voldoende wordt gecompenseerd.

h. Het moerasbos aan de westzijde van het plangebied moet blijven, ondanks het besluit van de raad om
de boscompensatie elders in de gemeente te laten plaatsvinden.

De bestemming van bedoeld stuk grond is blijkens de plankaart "moerasbos". Op grond van de 	 •

voorschriften is ontwilckeling en behoud van die functie daar dan ook vastgelegd. Zoals burgemeester en

wethouders in hun reactie aangeven betekent het feit dat de boscompensatie niet op deze gronden maar

elders wordt gerealiseerd niet dat het moerasbos niet aangelegd wordt.

i. Op grond van het 'nee, tenzij '-beginsel in het kader van de Boswet kan het bestemmingsplan niet

worden goedgekeurd Het doel van realisering van de woningen is immers komen te vervallen en er is
niet gezocht naar een alternatieve locatie.
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In het streekplan is het 'nee, tenzij'-beginsel van toepassing verklaard op gebieden waar sprake is van

boscompensatie. De gedachte daarachter is dat er in de provincie ook buiten de EHS in de vorm van

bosformaties wezenlijke kenmerken en waarden aanwezig zijn die een bijzondere bescherming behoeven.

De houtsingel die voor de realisering van het project moet wijken is gezien de beperkte omvang daarvan

niet het soort bosformatie waarvoor de 'nee, tenzij'-regeling aanvullend aan de Boswet in het streekplan

is opgenomen. De natuurwaarde ervan blijft in stand door de compensatie ervan in de nabijheid van het

plangebied, aan de noordzijde van het Bosje van Geerestein.

j. Er bestaat nog onvoldoende duidelijkheid over de locatie van de boscompensatie in het kader van de
Boswet voor de bomenrij in het midden van het plangebied.

De mogelijke locaties voor de boscompensatie zijn inmiddels bekend. De gemeente heeft al

overeenstemming bereikt met de eigenaar van de voorkeurslocatie voor de compensatie, direct

aansluitend aan het Bosje van Geerestein. Burgemeester en wethouders geven aan dat de benodigde

contracten, waarin de eerdere mondelinge afspraken worden vastgelegd, al worden opgesteld. lndien deze

locatie niet realiseerbaar blijkt heeft de gemeente voldoende grond elders in eigendom die ook voor

beplanting in aanmerking komt.

k. Er is een alternatieve woningbouwlocatie in het noordoosten van Woudenberg, waarbij geen
aantasting plaatsvindt van de populaties beschermde diersoorten. Ook is naar oordeel van reclamant
geen sprake van een belang op basis waarvan ontheffing op grond van de Ffw kan worden verleend.

Burgemeester en wethouders gaan in op de belangenafweging die door de Dienst Landelijk Gebied

(DLG) gemaakt wordt bij het verlenen van een ontheffing. Het mitigatie- en compensatieplan, dat dienst

als basis voor de ontheffingsaanvraag, is mondeling door de DLG akkoord bevonden. De formele

aanvraag is inmiddels ingediend. Het belang van dit bestemmingsplan, namelijk het versterken en

verbeteren van het buitengebied, is naar oordeel van burgemeester en wethouders wel degelijk een in of

bij de wet genoemd belang. Op grond van artikel 75 van de Ffw kan immers voor een dwingende reden

van openbaar belang ontheffing worden verleend.

Ook ons college acht geen redenen aanwezig om aan te nemen dat de ontheffing op grond van de Ffw niet

zal worden verleend.

I. Maatregelen ter beperking van verstoring van de vegetatie tijdens de boztw van de woningen en ter

compensatie van lange termijn effecten, zijn niet overgenomen in het bestemmingsplan. De Ffiv-
ontheffing zal daarom niet kunnen worden verleend en daarom dient aan het bestemmingsplan
goedkeuring te worden onthouden.

De tijdens de bouw te nemen maatregelen hoeven niet in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Het

bestemmingsplan is niet het juiste instrument om tegen tijdelijke overlast als gevolg van de

nieuwbouwactiviteiten te treffen maatregelen te eisen. De gemeente geeft overigens aan dat deze

maatregelen wel zijn opgenomen in het ecologische werkprotocol dat de basis vormt voor de aanleg van

de wijk. De voor de werkzaamheden en de verstoring op langere termijn benodigde ontheffing op grond

van de Ffw is inmiddels aangevraagd. Zonder deze ontheffing kunnen de werkzaamheden niet worden
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uitgevoerd. De ontheffing is inmiddels aangevraagd en ons is niet gebleken dat het verlenen daarvan op

bezwaren zal stuiten.

m. Het onderzoek naar de verstoring van vleermuizen is niet goed uitgevoerd.

Burgemeester en wethouders verklaren in hun reactie op deze bedenking dat uit het onderzoek van

ARCADIS blijkt dat de verstoring van vleermuizen niet zodanig is dat een ontheffing moet worden

aangevraagd. De Brandt's vleermuis komt niet tot nauwelijks voor in Utrecht en de Baardvleermuis komt

vrij algemeen voor. In de onderzoeksopzet is daarom uitgegaan van de aanwezigheid van de

Baardvleermuis en niet van de Brandt's vleermuis. Bij een nieuw onderzoek zou de eventuele vondst van

een Brandt's vleermuis geen invloed hebben op de bestaande conclusies en aanbevelingen uit het

onderzoek, omdat in ieder geval de Baardvleermuis is aangetroffen. Nieuw onderzoek is hiermee

overbodig.

De onderzoeksmethoden van ARCADIS zijn door DLG geaccepteerd. DLG kent het bureau en haar

onderzoeken en heeft deze slechts één keer ter discussie gesteld, namelijk bij de toepassing van aas in

vallen voor waterspitsmuizen.

Door reclamant is niet aangetoond dat het uitgevoerde onderzoek onvoldoende is. Mede gezien de reactie

van burgemeester en wethouders op de bedenking zien wij in deze stelling dan ook geen aanleiding om

goedkeuring aan het plan te onthouden.

n. Het 'nee, tenzij '-principe is voor wat betreft de bescherming van de aangrenzende EHS niet goed
toegepast Eerst had gekeken moeten worden of aantasting van de EHS kan worden voorkomen.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen schade optreedt aan de EHS, mits de in dat onderzoek genoemde

maatregelen worden getroffen. Burgemeester en wethouders constateren in hun reactie dat reclamant de

in het rapport genoemde knelpunten verwart met feitelijk te verwachten schadelijk effecten. In paragraaf

3.1 van het rapport worden knelpunten weergegeven. In paragraaf 3.2 wordt uiteen gezet of de bebouwing

van de Prinses Amalialaan daadwerkelijk leidt tot de schadelijke effecten op de wezenlijke kenmerken en

waarden die in de voorgaande paragraaf beschreven zijn. De conclusie is dat die effecten er niet zijn.

Wij verwijzen naar onze reactie a. bij de bedenkingen van de Natuur en Milieufederatie Utrecht voor de

samenhang van het bestemmingsplan met het 'nee, tenzij'-principe en de EHS.

o. Van dringende redenen van groot openbaar belang om reden waarvcm het `nee, tenzij '-principe voor

aantasting van de EHS mag worden toegepast is geen sprake meer, nu voorfinanciering niet meer
nodig is. Ook heeft de gemeente niet voldaan aan haar plicht om te zoeken naar ahernatieve locaties.
Zij heeft het door reclamant in haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde

alternatief— ten noordoosten van Woudenberg — onvoldoende gemotiveerd afgewezen. Ook om deze

reden voldoet de gemeente niet aan de criteria voor toepassing van het 'nee, tenzij'-beginsel.
Omdat aangetoond is dat geen significante aantasting van de EHS zal plaatsvinden, is onderzoek naar

altematieve locaties, als uitvoering van het 'nee, tenzij'-principe, niet vereist. Zie verder onze reactie a.

bij de bedenkingen van de Natuur en Milieufederatie Utrecht.
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Burgemeester en wethouders zetten daarnaast in reactie op dit onderdeel van de bedenkingen uiteen dat

het standpunt van reclamant voorbij gaat aan een aantal feiten. Op grond van het streekplan heeft

Woudenberg een woningbouwprogramma van 500 nieuwbouwwoningen. Dit bestaat deels uit bestaande

capaciteit, waaronder Het Zeeland, deels uit de benutting van inbreidingslocaties en daarnaast uit de

nieuwe uitbreiding. Als inbreidingslocaties gelden de gronden die liggen binnen de rode contour,

waaronder dus de delen van het gebied Het Groene Woud waar een rode contour is vastgesteld. Het

plangebied Het Groene Woud moet dan ook niet alleen ruimte bieden voor de 200 plus 80 woningen van

de uitbreiding, maar ook aan de inbreidingsbehoefte. Het vastgestelde exploitatieplan gaat uit van bijna

400 woningen, waarmee voorzien kan worden in het in- en het uitbreidingsdeel. Uitgaande van een

bebouwingsdichtheid die past in Woudenberg achten burgemeester en wethouders het niet mogelijk nog

meer woningen in dit gebied te realiseren.

p. Het is niet duidelijk of de te nemen mitigerende maatregelen voldoende zijn en de conclusie van de

gemeente dat als die maatregelen genomen zijn er geen compenserende maatregelen meer nodig zijn

is onjuist.

Het eerder aangehaalde onderzoek heeft uitgewezen dat de voorgestelde maatregelen aantasting van de

EHS zullen voorkomen. Er zijn geen redenen aanwezig, noch zijn die aangedragen door reclamant, om

aan te nemen de voorgestelde maatregelen ontoereikend zouden zijn.

q. Het plan is niet zorgvuldig tot stand gekomen, omdat met het PPC-advies over het

ontwerpbestemmingsplan niets is gedaan, er is niet gezocht naar alternatieve locaties en suggesties

van reclamant hieromtrent zijn terzijde geschoven. Ook vermoedi reclamant dat met gegevens is

gemanipuleerd.
Er is naar ons oordeel een voldoende reactie op het PPC-advies gegeven. De procedure is voor wat dat

betreft zorgvuldig doorlopen. Het ontbreken van de noodzaak van het zoeken naar een alternatieve locatie

is toegelicht onder "III. Aanvaardbaarheid van het plan en de voorschriften". Ook op dit punt is dan geen

sprake van onzorgvuldigheden in de procedure. Burgemeester en wethouders geven in hun reactie op het

onderdeel van de bedenkingen met betreklcing tot zorgvuldigheid bovendien aan dat de omwonenden

vanaf de start betrokken zijn bij en geïnformeerd zijn over de planvorming en dat zij hen op de hoogte

gehouden hebben van de bij hen bekende gegevens.

De vermoedens van reclamant met betrekking tot de manipulatie van gegevens delen wij niet.

Burgemeester en wethouders verwijzen in verband hiermee naar de besluitvorming omtrent het

bestemmingsplan. Indien de gemeenteraad van mening zou zijn geweest dat het college van burgemeester

en wethouders hen op éan of andere wijze gemanipuleerd zou hebben bij de besluitvorming, dan zou dat

bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn gebleken. Nu de gemeenteraad het bestemmingsplan

heeft vastgesteld concluderen burgemeester en wethouders dat de raad de mening van de stichting niet

deelt.

Burgemeester en wethouders zijn van mening dat het bestemmingsplan na een zorgvuldige voorbereiding

tot stand is gekomen, op basis van een afweging van alle belangen. Zij zijn zich bewust van het belang
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van de direct aanwonenden bij het behoud van de huidige agrarische functie. Zij zijn echter van mening

dat het algemene belang van deze voorfinancieringslocatie, in deze, zwaarder weegt. Tot slot geven zij, in

verweer tegen de bedenkingen van reclamant op dit punt, aan dat bij de besluitvorming geen regels of

bevoegdheden zijn gebruikt die voor een ander doel bedoeld zouden zijn.

r. Er is niet zorgvuldig gehandeld, omdat verplaatsing van de rode contour om het plangebied heen heeft
plaatsgevonden zonder rekening te houden met belangen van omwonenden en op een manier die de

omwonenden geen inzicht gaf in de plannen. Pas nadat de mogelijkheid om tegen het streekplan te
ageren was verstreken kregen omwonenden deze informatie. Verder hebben gemeenteraad en
Provinciale Staten de beslissing om de rode contour te verplaatsen genomen zonder dat een

natuuronderzoek was afgerond.

De plannen en afspraken voor realisering van de voorfmancieringslocatie hebben vorm gekregen in

dezelfde periode dat het huidige streekplan in procedure was. Ten tijde van de openbaarmaking van het

ontwerpstreekplan waren de plannen nog niet zodanig concreet dat het plangebied erin kon worden

opgenomen. Provinciale Staten zijn bevoegd om het streekplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van

het ontwerpplan. Bij de vaststelling van het streekplan waren de plannen voor de twee

voorfinancieringslocaties voldoende uitgekristalliseerd en is er in de tekst van het streekplan en op de

plankaart ruimte voor gereserveerd. De WRO biedt in de gegeven omstandigheden geen mogelijkheid om

tegen een vastgesteld streekplan te ageren.

Ten tijde van de vaststelling van het streekplan was er voldoende informatie met betrekking tot de

bescherming van natuurwaarden beschikbaar om tot dat besluit over te gaan. Niet alle onderzoeken waren

afgerond, maar alle voorinformatie die benodigd was voor het vaststellen van dit streekplan was

aanwezig. Ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan zijn de onderzoeken aangevuld. Wij

hebben de onderzoeksrapporten beoordeeld en onderschrijven de conclusies die eruit worden getrokken.

Tezamen met de gemeente zijn wij van mening dat de voorfinancieringslocatie gerealiseerd kan worden,

zonder aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de, in de nabijheid, aanwezige natuur.

s. Oorspronkelijk zou het gebied op grond van het streekplan buiten de rode contour vallen, alleen voor
de uitvoering van de rvr-regeling is hiervan afgeweken. Nu het doel van de rvr-regeling is komen te
vervallen is en het plan niet door kan gaan, kan ook de rode contour niet meer opgevuld worden.

Reclamant verzoekt de rode contour terug te leggen langs de bestaande bebouwing.
Zie onder "III. Aanvaardbaarheid van het plan en de voorschriften" voor een uitgebreide argumentatie

voor het handhaven van de rode contour op de huidige locatie.

De heer en mevrouw Koppelaar-van Ginkel 

a. Reclamanten sluiten zich aan bij de bedenkingen van de Stichting VVoudenberg Natuurlijk!.

b. Het bovengemeentelijk belang dat de provincie behartigt — het terugverdienen van de sloopkosten in
het kader van de Regeling beeindiging veehouderijtalcken — is komen te vervallen nu die kosten reeds
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worden gedekt. De provincie kan dan ook geen gebruik meer maken van de rvr-regeling. Dit zou in

strijd zijn met de Algemene wet bestuursrecht.

Zie onze reactie a. bij de bedenkingen van Woudenberg Natuurlijk! voor het doel waartoe tussen

gemeente en provincie is overeengekomen de woningbouwlocatie mogelijk te maken. Behalve het

terugverdienen van de kosten voor de sloop van stallen kunnen opbrengsten bijdragen aan de provinciale

financiering van andere in het kader van de reconstructie uit te voeren maatregelen. Daarmee wordt het

uitgangspunt van de overeenkomst onzes inziens geen geweld aangedaan.

c. De noodzaak van meer dan 18 kavels is niet aangetoond Het toch realiseren van meer woningen is in

strijd met de uitgangspunten van de bestuursovereenkomst en het doel van de rvr-regeling. Een

voorwaarde van de rvr-regeling is "niet meer woningen bouwen dan noodzakelijk". Hiervan wordt nu
afgeweken.

Bedoelde uitgangspunten houden niet in dat op de bouwlocatie slechts het voor de totale afdracht aan de

provincie benodigde aantal woningen mocht worden gebouwd (18 kavels, maximaal 36 woningen). In de

eerste plaats is al rekening gehouden met twee woningen per kavel, maar tevens is rekening gehouden

met 9 kavels (maximaal 18 woningen) extra, om voor de gemeente tot een exploitabele totaalopzet te

komen.

Het streekplan biedt geen aanleiding om, op basis van het vervallen van de noodzaak tot het realiseren

van een voorfinancieringslocatie ter compensatie van gesloopte stallen, de gemeente te sommeren tot

vermindering van het aantal te bouwen woningen (anders dan de al geplande vermindering tot 35). Dat

zou in strijd zijn met het streekplanprincipe, dat de bouwcapaciteit van een kern niet wordt verminderd,

als door ontwikkelingen na vaststelling van het streekplan de behoefte aan, of de ingeschatte capaciteit

voor woningen binnen de contour verandert. Onder b. is uiteengezet waarom het bestemmingsplan niet in

strijd is met de uitgangspunten van de bestuursovereenkomst.

d. Er is geen rekening gehouden met belangen van omwonenden. De aanpassingen die in het
bestemmingsplan zijn gemaakt hadden andere doelen dan tegemoetkomen aan omwonenden.

Burgemeester en wethouders lichten de besluitvorming van haar college en de raad als volgt toe. In

tegenstelling tot de gebruikelijke wijze van planvorming is bij de ontwikkeling van dit bestemmingsplan

niet begonnen met het maken van een voorstel voor een stedenbouwkundige opzet van de wijk, maar is er

bewust voor gekozen het overleg met omwonenden te starten zonder een voorontwerp. Vanaf het begin

van het ontwerpproces is bezien welke ideeën en wensen uit de aangrenzende buurt meegenomen konden

worden in het ontwerp. De gemeentelijke randvoorwaarden hierbij zijn op de eerste bijeenkomst van 15

november 2004 kenbaar gemaakt. De randvoorwaarden waren: de bestuursovereenkomst en dus de bouw

van de woningen, aansluiting op de bestaande verkeersstructuur, de ecologische waarde van de omgeving,

het geluid van de N227 en de noodzaak om voldoende waterberging in het plangebied aan te leggen. De

keuze voor deze wijze van planvorming heeft mede tot gevolg dat suggesties die anders door de

stedenbouwkundige gedaan zouden zijn, nu door de bewoners aangereikt zijn en in het bestemmingsplan

zijn overgenomen. Het ovememen van de ideeën van de omwonenden is dan ook niet gebeurd om andere

dringende redenen, maar omdat burgemeester en wethouders dat voor deze locatie de beste oplossing

vonden en/of geen bezwaar zagen tegen het ovememen van de ideeën.
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Het bestemmingsplan is procedureel juist tot stand gekomen. In die zin is niet tekort gedaan aan de

belangen van belanghebbenden. De afweging die de gemeente heeft gemaakt tussen de belangen die

gebaat zijn bij het realiseren van de woonbebouwing en de eventueel tegengestelde belangen van

omwonenden is voldoende inzichtelijk gemaakt en is op aanvaardbare wijze tot stand gekomen.

e. Omdat geen onderzoek is gedaan naar alternatieve locaties is er strijd met het

zorgvuldigheidsbeginsel. Er is een alternatieve locatie, aan de noordoostkant van Woudenberg. De

gemeente heeft een evenredigheidsafweging tussen die locatie en de locatie Prinses Amalialaan

achterwege gelaten. Een zuivere afiveging tussen voor- en nadelen van de verschillende locaties heeft

zij clan ook niet kunnen maken.
Zie voor een onderbouwing van het achterwege blijven van onderzoek naar alternatieve locaties onder

"III. Aanvaardbaarheid van het plan en de voorschriften". Gezien de daar genoemde argumenten achten

wij geen strijdigheid met het evenredigheidsbeginsel.

Samenvattend vinden wij de ingediende bedenkingen ongegrond.

VEL 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.

Beroep.

Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld door 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 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.

Het beroep kan warden 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 eén of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, alsmede in de

Staatscourant.

Voor het instellen van beroep is een griffierecht verschuldigd van E 143,-- voor een natuurlijk persoon of

285,-- 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.
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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.

11/	 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. Natuur en Milieufederatie Utrecht, t.a.v. J.A.C. Hogenboom, Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht;
6. Stichting Woudenberg Natuurlijk!, t.a.v. het bestuur, Nico Bergsteijnweg 67, 3931 CB Woudenberg;

7. R. Koppelaar en	 pelaar van Ginkel, Geeresteinselaan 58, 3931 JD Woudenberg.
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