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Raadsvoorstel (12R.00051 en 52) inzake bestemmingsplannen 
landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, herziening 1 en 2  
 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie adviseert de raad over de vaststelling van de bestemmingsplannen 
inzake landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld. Voor de behandeling is wethouder 
Schreurs uitgenodigd. Er wordt een (formeel) besluit aan de raad gevraagd. 
 

2. Voorgeschiedenis  
Het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld is op 3 juli 2008 
door de raad van de gemeente Woerden vastgesteld. Gedeputeerde Staten van de 
provincie Utrecht hebben het plan op 3 maart 2009 op hoofdlijnen goedgekeurd. Een 
aantal bedenkingen is (deels) gegrond verklaard. 
Tegen dit goedkeuringsbesluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (ABRS). Op 4 augustus 2010 heeft de ABRS uitspraak gedaan. 
Het beroep is deels gegrond en deels ongegrond verklaard. 
Het gevolg van het voorgaande is dat enkele onderdelen van de plankaart en de 
voorschriften van het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld 
buiten goedkeuring zijn gehouden of vernietigd. Dat plan dient op die onderdelen te 
worden gerepareerd. Dat gebeurt door het plan partieel te herzien. 
Daarnaast is tijdens het gebruik van het bestemmingsplan gebleken dat een aantal 
regels uit het bestemmingsplan met meer flexibiliteit beter toepasbaar zijn. Ook zijn 
enkele omissies naar voren gekomen. Deze ambtelijke punten zijn bij de herziening 
betrokken. 
 
De bestemmingsplannen hebben van 22 december 2011 tot 1 februari 2012 ter inzage 
geleden. Er zijn op beide bestemmingsplannen in totaal twee zienswijzen ingediend en 
is een reactie door de provincie gegeven. 
 

3. Vervolgprocedure 
De beoogde vaststelling van de bestemmingsplannen vindt plaats in de 
raadsvergadering van 26 april 2012. 
 

4. Bijzonderheden 
Geen. 
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