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NL.IMRO.0632.Arsenaal-bVA1

De raad besluit:
1. Overeenkomstig de zienswijzen rapportage Ontwerp bestemmingsplan & -omgevingsvergunning
"Arsenaal Woerden" de ontvangen zienswijzen:
Brief 1 april 2013, ingekomen 2 april 2013, nr. 13.015950
Brief 30 maart 2013, ingekomen 3 april 2013, nr. 13.015951
Brief 30 maart 2013, ingekomen 2 april 2013, nr. 13.015952
E-mail 15 maart 2013, geregistreerd 27 maart 2013, nr. 13.015531
allen ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2.

Dat het niet noodzakelijk is een exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de
Wet ruimtelijke ordening;

3.

Het bestemmingsplan "Arsenaal Woerden" - met de digitale planidentificatie
NL.IMRO.0632.Arsenaal-bVA1 - ongewijzigd vast te stellen.

Inleiding:
Op 26 juni 2012 is de koopovereenkomst gesloten voor het Arsenaal, Groenendaal 26 te Woerden.
De koper wil in het Arsenaal een hotel realiseren met voorzieningen. Op de begane grond wordt
een café-restaurant en een brouwerij/proeverij gerealiseerd. Het bestaande gebouw wordt geschikt
gemaakt voor deze functies. Rond het bestaande gebouw vinden diverse veranderingen plaats
zoals de realisatie van een gebouw voor opslag.
Het geldende bestemmingsplan "Binnenstad Woerden" vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 6
juli 2009 laat de gewenste ontwikkeling niet toe. De gemeente moet een nieuw bestemmingsplan in
procedure brengen om de ontwikkeling mogelijk te maken.
Alle zienswijzen zijn binnen de ter inzage termijn van het ontwerpbestemmingsplan (21 februari tot
en met 3 april 2013) ingediend. De zienswijzen hebben betrekking op:
- De realisatie van een nieuw hotel in de binnenstad van Woerden, met name de (economische)
uitvoerbaarheid;
- De verplaatsing van de Streekmarkt en Kaasmarkt;
- Aanpassingen aan het gebouw en de nabije omgeving.
De ontvangen zienswijzen hebben geleid tot een verduidelijking van een aantal punten in de
toelichting van het bestemmingsplan. Dit heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan.
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Hiermee rekening houdend wordt de raad voorgesteld om de zienswijzen ongegrond te verklaren
en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
De ontvangen zienswijzen zijn als bijlage bijgevoegd.

Bevoegdheid:
De gemeenteraad is bevoegd om het bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd, vast te stellen (art
3.8 Wro)
Beoogd effect:
Scheppen planologisch juridisch kader voor het beoogde gebruik en afgeven vergunning.
Het realiseren van een functie:
(a) met een toeristisch-economische meerwaarde voor de binnenstad
(b) die bijdraagt aan de instandhouding en doelmatig gebruik van het monument.

Argumenten:
1.1
Bestemming Centrum en Verkeer ter plekke van Groenendaal 26 (en omgeving) moet over gaan in
een nieuwe bestemming Horeca.
1.3
Het Arsenaal is een Rijksmonument. Het bestemmingsplan heeft de instemming van de
overlegpartners (provincie Utrecht, Commissie Monumenten en Cultuurlandschap)
2
Sprake is van een aangewezen bouwplan (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening). Kostenverhaal is
geregeld via een exploitatieovereenkomst. De zakelijk beschrijving van de overeenkomst is als
bijlage bijgevoegd.
3
Op basis van de ontvangen zienswijzen zien wij geen aanleiding om voor te stellen de regels of de
verbeelding van het ontwerp bestemmingsplan te wijzigen. Wel stellen wij voor om de toelichting op
een aantal punten aan te vullen. Deze aanvullingen staan vermeld in de zienswijzen rapportage en
hebben betrekking op de volgende punten uit de toelichting:
De economische uitvoerbaarheid.
De waterparagraaf
Parkeerbeleid

Kanttekeningen:
Niet aan alle wensen van de indieners van een zienswijze kan worden voldaan. Daarnaast worden
de nodige voorzieningen verplaatst naar openbaar gebied, wat een grote uitdaging is gelet op de
reeds bestaande inrichting, het beslag op het openbaar gebied en de aanwezige archeologische
waarden.

Financiën:
De initiatiefnemer draagt de kosten van het opstellen van bestemmingsplan. Daarnaast worden via
de exploitatieovereenkomst kosten die de gemeente heeft gemaakt doorberekend.
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Uitvoering:
Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van 27 juni 2013
Het ontwerpbestemmingsplan is tezamen met de omgevingsvergunning met toepassing van de
coördinatieregeling ter inzage gelegd. Naast het vaststellen van het bestemmingsplan door de
gemeenteraad wordt door het college van burgemeester en wethouders (of krachtens mandaat) de
omgevingsvergunning verleend. Belanghebbenden kunnen nu maar een keer beroep indienen tegen
het vastgestelde bestemmingsplan alsmede verleende omgevingsvergunning.
Communicatie:
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt dit bekendgemaakt in de Woerdense Courant, de
Staatscourant en op internet (www.woerden.nl alsmede www.ruimteliikeplannen.nl)
De indieners van een zienswijze worden op de gebruikelijke manier geïnformeerd over de
vaststelling van het bestemmingsplan. Zij ontvangen de zienswijzen rapportage en informatie over
de raadscommissie / behandeling in de raad.
Samenhang met eerdere besluitvorming:
-

Besluit burgemeester en wethouders Verkoop arsenaal, nr. 12A.00897 d.d. 26 juni 2012
Besluit burgemeester en wethouders Inspraak bestemmingsplan, nr. 12A.01272 d.d. 30
november 2012
Besluit burgemeester en wethouders Ontwerpbestemmingsplan "Arsenaal Woerden" en
toepassing coördinatieregeling omgevingsvergunning, nr. 13A.00106 d.d. 12 februari 2013
Besluit burgemeester en wethouders Vaststelling bestemmingsplan, nr. 13A.00450 d.d. 7 maart
2013

Bijlagen:

Ontwerp
Zienswijze rapportage Ontwerp bestemmingsplan & - omgevingsvergunning "Arsenaal Woerden"
(13L01595)
Ontvangen zienswijzen:
- Heideman Boot Advocaten, namens T.A. Stoelinga BV (BestWesternHotelWoerden)
(13.015950)
- Streekmarkt Woerden (13.015952)
- Stichting Hugo Kotestein (13.015951)
- Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (13.015531)
Overige reacties:
- Provincie Utrecht (13.015532)
- Hotel Het Wapen van Harmeien (13.014228)
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (13.015546)
Ontwerpbestemmingsplan (toelichting, regels en verbeelding (13L00601)
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Vervolg Bijlagen:
Bijbehorende documenten:
- Bedrijfsplan (12L04217)
- Bodemonderzoek (12.000819, 12.001285, 12.004707)
- Archeologisch onderzoek (12.015900)
- Onderzoek beschermde fauna Arsenaal (12.021577)
- Zakelijke beschrijving Anterieure overeenkomst (13i.01597)
Voorontwerp
- Nota van beantwoording inspraak (voorontwerp)(13i.00247)
- Reacties vooroverleg:
- Provincie Utrecht (12.023760)
- Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden(13.000219)
- Commissie Monumenten en Cultuurlandschap (13.000669)
-

Reacties inspraak (voorontwerp):
- Mevrouw C. Barnhard (13.000385)
- De heer J. Entrap (12.023624, 13.011274)
- De heer T.A. Stoelinga BV (BestWesternHotelWoerden) (13.000382)
- Mevrouw A.G.M. Smorenburg, voorzitter Streekmarkt Woerden (13.000247, 13.000789)
- De heer G.A. Valstar (Fietsersbond) (12.023622)
- Mevrouw A van Vliet (12.023623)

Omgevingsvergunning
- Aanvraag omgevingsvergunning:
- Aanvraag omgevingsvergunning (13.000720)
- Commissie Monumenten en Cultuurlandschap (13.011634)

De indiener:

college van burgemeester en wethouders
de burgemeester

de secretaris

v
dr. G.W. Goedmak

CMC
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2SZRHQVGDJQRYHPEHU :RHUGHQVH&RXUDQW KHHIWKHWFROOHJHYDQ%XUJHPHHVWHUHQ
:HWKRXGHUVYDQ:RHUGHQGHWHULQ]DJHOHJJLQJEHNHQGJHPDDNWYDQKHWYRRURQWZHUSYDQKHW
EHVWHPPLQJVSODQ³$UVHQDDO:RHUGHQ´+HWYRRURQWZHUSKHHIWWHULQ]DJHJHOHJHQYDQQRYHPEHU
WRWHQPHWMDQXDUL*HGXUHQGHGH]HSHULRGHKHHIWHHQLHGHUVFKULIWHOLMNRIPRQGHOLQJHHQ
UHDFWLHYRUHQNXQQHQEUHQJHQ

'HYROJHQGH]HVSHUVRQHQRIRUJDQLVDWLHVKHEEHQJHEUXLNJHPDDNWYDQGHPRJHOLMNKHLGRPHHQ
UHDFWLHWHJHYHQ
 %HZRQHU*URHQHQGDDO
 %HZRQHU*URHQHQGDDOF
 %HVW:HVWHUQ+RWHO:RHUGHQ
 6WUHHNPDUNW:RHUGHQ
 %HZRQHU&DWWHQEURHNHUODDQ
 %HZRQHU(HQGUDFKWVWUDDW

(HQDGUHVVHQOLMVWYDQGHRUJDQLVDWLHVHQSHUVRQHQLVRSJHQRPHQLQGHELMODJHEHKRUHQGHELMGH]H
QRWDYDQEHDQWZRRUGLQJ'HELMODJHLVQLHWEHVWHPGYRRUSXEOLFDWLHRSLQWHUQHW'HUHDFWLHV]LMQ
KLHURQGHUSXQWVJHZLMVVDPHQJHYDWHQEHDQWZRRUG'HDDQSDVVLQJHQQDDUDDQOHLGLQJYDQGHLQVSUDDN
]LMQRQGHUVWUHHSWZHHUJHJHYHQ


%HZRQHU*URHQHQGDDO


x 0HWGHNRPVWYDQHHQKRWHOHQEUDVVHULHLQKHW$UVHQDDOZRUGWHUHHQQLHXZHORFDWLHJH]RFKWYRRU
GHILHWVHQVWDOOLQJELMKHW$UVHQDDOGHILHWVQLHWMHVHQGHYXLORSVODJ]RKHEEHQGHEHZRQHUVYDQGH
*URHQHQGDDOHQGH0DULDVFKRROEHJUHSHQ(UZRUGWQXRYHUZRJHQERYHQVWDDQGHQDDUKHW
SDUNHHUWHUUHLQDDQGH*URHQHQGDDOWHYHUSODDWVHQ'LW]RXWHQNRVWHJDDQYDQGHWRFKDOVFKDDUVH
SDUNHHUSOHNNHQYRRUEHZRQHUVYDQGHELQQHQVWDGDOGDDU

2SKHWSDUNHHUWHUUHLQDDQGH*URHQHQGDDO]DOJHHQILHWVHQVWDOOLQJZRUGHQJHUHDOLVHHUG+HW
SDUNHHUWHUUHLQ*URHQHQGDDOEOLMIWGXVEHVFKLNEDDUYRRUKHWSDUNHUHQYDQDXWR¶V

(UPRHWHHQDQGHUHSODDWVJHYRQGHQZRUGHQYRRUKHWVWDOOHQYDQ EURP ILHWVHQ'HQLHWMHVURQGKHW
$UVHQDDOZRUGHQELQQHQWZHHPDDQGHQYHUSODDWVW'HHHUVWHQLHWMHV]LMQLQPLGGHOVYHUSODDWVWQDDU
GH.D]HUQHVWUDDWELMGHWRHULWQDDUGHSDUNHHUJDUDJH'HRYHULJHVWDOOLQJVYRRU]LHQLQJHQZRUGHQ
YHUVSUHLGGRRUGHELQQHQVWDGYHUSODDWVWQDDUSODDWVHQZDDUH[WUDVWDOOLQJHQQRGLJHQPRJHOLMN]LMQ



x (HQILHWVHU]DOYRRUHHQEH]RHNDDQKHWSOHLQQLHWVQHONLH]HQYRRUHHQILHWVHQVWDOOLQJZHONHWRFK
YHUYDQKHWSOHLQOLJW1XDOZRUGWGHILHWVHQVWDOOLQJELMKHW$UVHQDDO EHKDOYHWLMGHQVGHZHHNPDUNW 
]HHUPDWLJJHEUXLNW

*HNR]HQLVRPILHWVHQNOHPPHQHQQLHWMHVWHYHUSODDWVHQHQGRRUGHELQQHQVWDGWHYHUVSUHLGHQGDDU
ZDDUQRGLJHQPRJHOLMN.QHOSXQWHQLQGHELQQHQVWDGZRUGHQEORRWJHOHJGGDDUQDYROJWDFWLH,QGH
WRHOLFKWLQJYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQ]DOHHQSDVVDJHZRUGHQRSJHQRPHQRYHUKHWYHUVSUHLG
YHUSODDWVHQYDQILHWVNOHPPHQHQQLHWMHV+HWEHVWHPPLQJVSODQZRUGWRSGLWSXQWDDQJHSDVW
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x

2RNELMGH+DYHQYHUGZLMQHQKHWNRPHQGMDDUSDUNHHUSOHNNHQGRRUGHKHULQULFKWLQJYDQGH
KDYHQ


+HWNORSWGDWELMGHKDYHQSDUNHHUSODDWVHQNRPHQWHYHUYDOOHQ'H]HZRUGHQQLHWHOGHUV
JHFRPSHQVHHUG/DQJVGH(PPDNDGH]LMQYROGRHQGHYULMHSDUNHHUSODDWVHQEHVFKLNEDDURRNYRRUGH
EHZRQHUV%H]RHNHUVNXQQHQLQLHGHUJHYDODOWLMGWHUHFKWLQGHSDUNHHUJDUDJH

'HSODQQHQYRRUGH+DYHQVWDDQORVYDQGHSODQQHQYRRUKHW$UVHQDDOHQOLJJHQEXLWHQKHW
SODQJHELHGYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQ,QGLHQQRRG]DNHOLMN]DOYRRUGH+DYHQHHQDSDUWH
SODQRORJLVFKHSURFHGXUHZRUGHQGRRUORSHQ


%HZRQHU*URHQHQGDDOF


x +RRJWHELMJHERXZPD[LPDDOPHWHUYDQZHJHXLW]LFKWYDQXLWGHUDPHQ+HWEHWUHIWWZHHKXL]HQ
QDELMGHKRHN*URHQHQGDDO

,QKHWYRRURQWZHUSEHVWHPPLQJVSODQLVHHQERXZKRRJWHRSJHQRPHQYDQPHWHU'HEHRRJGH
HUIEHERXZLQJKHHIWHHQKRRJWHYDQPHWHU'HPD[LPDOHKRRJWHYRRUELMJHERXZHQZRUGW
YHUODDJGQDDUPHWHU+HWEHVWHPPLQJVSODQZRUGWRSGLWSXQWDDQJHSDVW


x ,QKHWEHVWHPPLQJVSODQLVRQWKHIILQJPRJHOLMNRPGHKHOHVWHHJGLFKWWHERXZHQ GHRSHQUXLPWH
DDQGHQRRUG]LMGHJUHQ]HQGDDQGHQDDVWJHOHJHQEHERXZLQJ 'HVWHHJQDDVWKHW$UVHQDDOZRUGW
JHEUXLNWDOVEUDQGJDQJ GHRQWKHIILQJLVQLHWZHQVHOLMN 

%LMHHQDDQYUDDJRPELQQHQPHWHUWRWGHSHUFHHOVJUHQVWHERXZHQ]DOHHQDIZHJLQJZRUGHQ
JHPDDNWRIGLWZHQVHOLMNLV'HYHUPHOGHORFDWLHEHWUHIWSULYpWHUUHLQ JHHQRSHQEDUHUXLPWH HQKHHIW
JHHQIXQFWLHDOVEUDQGJDQJ9DQXLWEUDQGYHLOLJKHLGLVHUJHHQEHOHPPHULQJRPKHWWHUUHLQDIWHVOXLWHQ
RIWHEHERXZHQ+HWEHVWHPPLQJVSODQZRUGWRSGLWSXQWQLHWDDQJHSDVW


x 'HJRRWKRRJWHYDQKHWELMJHERXZLVQLHWJRHGRSJHQRPHQLQGHWRHOLFKWLQJ

+HWEHVWHPPLQJVSODQZRUGWRSGLWSXQWDDQJHSDVW'H JRRW KRRJWHYRRUELMJHERXZHQXLWGH
WRHOLFKWLQJZRUGWLQRYHUHHQVWHPPLQJJHEUDFKWPHWGLHYDQGHYHUEHHOGLQJHQLVPD[LPDDOPHWHU


x 2SHQEDDUWRLOHW'HKXLGLJHSODVJRRWJHHIWDOHUJYHHORYHUODVW3ODDWVKHWRSHQEDDUWRLOHWLQKHW
PLGGHQYDQKHWKRUHFDFRQFHQWUDWLHJHELHGPLGGHQRSKHWSOHLQ

0HWGHUHDOLVDWLHYDQKHWWRLOHWLQKHWELMJHERXZLVGHRYHUODVWGRRUGHSODVJRRWYHUOHGHQWLMG+HWWRLOHW
ZRUGWJHs[SORLWHHUGGRRUGHXLWEDWHUYDQKHW$UVHQDDOZDDUPHHKHWEHKHHUHQWRH]LFKWJHUHJHOGLV


x 'RRUGHUHDOLVDWLHYDQKHWELMJHERXZNRPWGHODDGHQORVSOHNPHWHUVGLFKWHUELMGHEHZRQLQJWH
OLJJHQ RQGHUVODDSNDPHUUDDP HQGHLQWHQVLWHLWYDQKHWYHUNHHU]DODOOHHQPDDUWRHQHPHQ

'HLQJDQJHQYDQGHNRHOFHOOHQHGLVDDQGH]LMGHYDQKHW$UVHQDDO LQGHVOXLVWXVVHQKHWELMJHERXZ
HQKHW$UVHQDDO +HWODGHQHQORVVHQ]DOLQRYHUOHJPHWXLWEDWHUHQJHPHHQWHSODDWVYLQGHQZDDUELM
QDDUHHQRSORVVLQJZRUGWJH]RFKWGLHUHNHQLQJKRXGWPHWGHRPZRQHQGHQ
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%HVW:HVWHUQ+RWHO:RHUGHQ


x +HWKRWHOLQKHW$UVHQDDOLVVWULMGLJPHWKHWLQYDVWJHVWHOGHKRUHFDEHOHLG+HWEHOHLGJHHIW
DDQGDW:RHUGHQPHWJURRWIXOOVHUYLFH]DNHQKRWHOKHWEHVWHGHHFRQRPLVFKHHQWRHULVWLVFKH
SRVLWLHHQDPELWLHVNDQFRPPXQLFHUHQ5HDOLVDWLHYDQHHQWZHHGHNOHLQVFKDOLJKRWHOLVVWULMGLJ
PHWGH]HDPELWLHHQ]DOWRWHFRQRPLVFKHVFKDGHOHLGHQYRRUGHKRWHORQWZLNNHOLQJODQJGH$
DDQJH]LHQNZDOLWHLWVQLYHDX VWHUUHQ HQNODQWJURHS QLHWDOOHHQ]DNHOLMNHPDUNWPDDURRN
WRHULVPH YHUJHOLMNEDDULV

'HLQIRUPDWLHXLWGHVWUXFWXXUYLVLHLVJHEDVHHUGRSKHWUDSSRUW³(FRQRPLVFKSRWHQWLHVYRRU+RWHOV´GG
MDQXDUL+HWFROOHJHYDQEXUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVKHHIWRSIHEUXDULEHVORWHQLQWH
VWHPPHQPHWKHWRQGHU]RHNHQGLWWHJHEUXLNHQDOVWRHWVLQJVNDGHUYRRUQLHXZHLQLWLDWLHYHQHQGH
XLWNRPVWHQYDQKHWRQGHU]RHNDOVLQSXWPHHWHJHYHQYRRUGH6WUXFWXXUYLVLH

%HKDOYHGHFRQFOXVLHGLHYHUPHOGVWDDWLQGHKRUHFDVWUXFWXXUYLVLHJHHIWGLWUDSSRUWDDQGDWQDDVWHHQ
PRGHUQYHHO]LMGLJ]DNHQKRWHOPHWHHQVWHUNHGDJIXQFWLHDDQGH$SHUVSHFWLHYHQPRJHOLMN]LMQYRRU
HHQEHSHUNWDDQWDONOHLQVFKDOLJHKRWHODFFRPPRGDWLHVPHWHHQPHHUWRHULVWLVFKHIXQFWLH'H]HPRHWHQ
ELMYRRUNHXUHHQDXWKHQWLHNHXLWVWUDOLQJVIHHUHQOLJJLQJNULMJHQ

+HWKRWHOLQKHW$UVHQDDOYROGRHWDDQGH]HRPVFKULMYLQJ
x KHW$UVHQDDOLVZDWEHWUHIWRPYDQJQLHWYHUJHOLMNEDDUPHWKHWKRWHODDQGH$ FLUFD
NDPHUVYHUVXVNDPHUV 
x GHKRUHFDRSGHEHJDQHJURQGYRUPWHHQEHODQJULMNHHFRQRPLVFKHGUDJHULQGHH[SORLWDWLH
x KHWKRWHOSDVWLQHHQODQGHOLMNHWUHQGYDQWKHPDWLVHULQJ WKHPDKRWHO HQ
x KHW$UVHQDDOLVJHOHJHQELQQHQKHWKRUHFDFRQFHQWUDWLHJHELHGLQGHELQQHQVWDGYDQ:RHUGHQ
'HELQQHQVWDGELHGWELM]RQGHUHNDQVHQZDWEHWUHIWKHWEHWHULQVSHOHQRSEH]RHNHUV

,QGHWRHOLFKWLQJYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQ]DOHHQSDVVDJHZRUGHQRSJHQRPHQRYHUGH
SHUVSHFWLHYHQYDQHHQPHHUNOHLQVFKDOLJHKRWHODFFRPPRGDWLH FLUFDNDPHUV LQGHELQQHQVWDGYDQ
:RHUGHQ+HWEHVWHPPLQJVSODQZRUGWRSGLWSXQWDDQJHSDVW


x (HQJHGHJHQRQGHU]RHNQDDUKHWDDQWDOPRJHOLMNHHQW\SHNDPHUVDOVPHGHGH
SDUNHHUYRRU]LHQLQJHQYHUNHHUVWURPHQLVQRRG]DNHOLMN

+HWEHVWHPPLQJVSODQEHJUHQVWGHPD[LPDOHRSSHUYODNWHYDQKHWKRWHOYLDKHWERXZYODNHQGH
KRRJWHEHSDOLQJHQ+HWW\SHKRWHONDPHULVDOOHHQUHOHYDQWYRRUKHWEHGULMIVSODQHQKDQJWPHGHDIYDQ
GHZHQVHQGLHGHH[SORLWDQWKHHIWPEWGHEHGULMIVYRHULQJ(HQJHGHJHQRQGHU]RHNLVYRRUKHW
EHVWHPPLQJVSODQQLHWQRGLJ

,QKRRIGVWXNYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQZRUGWVSHFLILHNLQJHJDDQRSGHYHUNHHUVEHZHJLQJHQHQKHW
SDUNHUHQ,QKRRIGVWXNLVKHWDDQWDOWHYHUZDFKWHQYHUNHHUVEHZHJLQJHQPHWRQGHUYHUGHOLQJ
XLWHHQJH]HW+HWKRWHO]DOYRRU]LHQLQFDNDPHUV'H1RWDSDUNHHUQRUPHQYDQGHJHPHHQWH
:RHUGHQYDQMDQXDULJDDWXLWYDQSDUNHHUSODDWVSHUNDPHU'DWEHWHNHQWGDWXLWJDDQGHYDQ
FLUFDNDPHUVSDUNHHUSODDWVHQQRGLJ]XOOHQ]LMQ1DELMKHW$UVHQDDOLVHHQSDUNHHUJDUDJH
DDQZH]LJ &DVWHOOXP PHWYROGRHQGHFDSDFLWHLWRPGHSDUNHHUEHKRHIWHYDQKHWKRWHORSWHYDQJHQ
+HWSDUNHUHQLVYROGRHQGHRQGHUERXZGLQGHWRHOLFKWLQJYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQ


x 'HVWDWXVDOV5LMNVPRQXPHQWYDQKHWSDQGZRUGWDDQJHWDVWGRRUKHWUHDOLVHUHQYDQHHQQLHXZ
ELMJHERXZ(HQYHUNDYHOLQJLQKRWHONDPHUVWDVWGH]LFKWEDDUKHLGYDQGHRULJLQHOHVWUXFWXXUDDQ

2SGLWPRPHQWZRUGWKHW$UVHQDDOQLHWGRHOPDWLJJHEUXLNWZDDUGRRUGHLQVWDQGKRXGLQJYDQKHW
PRQXPHQWRSGHODQJHUHWHUPLMQQLHWYHU]HNHUGLV0HWGHUHDOLVDWLHYDQHHQKRWHOZRUGWHHQYRRUGH
ELQQHQVWDGSDVVHQGIXQFWLHLQKHW$UVHQDDOJHUHDOLVHHUG
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'HXLWZHUNLQJYDQGHSODQQHQJHVFKLHGLQRYHUOHJPHWGH5LMNVGLHQVWYRRUKHW&XOWXUHHO(UIJRHGHQGH
&RPPLVVLHYRRU0RQXPHQWHQHQ&XOWXXUODQGVFKDS'LWJHOGWRRNYRRUKHWELMJHERXZ'HVWDWXVDOV
5LMNVPRQXPHQWVWDDWGDDUELMYRRURSHQYRRUGHERXZDFWLYLWHLWHQLVHHQYHUJXQQLQJYRRUPRQXPHQWHQ
QRRG]DNHOLMN+LHUPHHLVGHVWDWXVDOV5LMNVPRQXPHQWYHU]HNHUG'HUDDPSDUWLMHQDDQGHJHYHOYDQ
KHW$UVHQDDOEOLMYHQRQJHZLM]LJGPHWXLW]RQGHULQJYDQGHEHJDQHJURQGZDDUHQNHOHDDQSDVVLQJHQ
QRRG]DNHOLMN]LMQYDQZHJHGHKRUHFDIXQFWLH'HYHUNDYHOLQJLQKRWHONDPHUVLVDDQGHEXLWHQ]LMGHQLHW
WH]LHQ$OOHLQVWDOODWLHVZRUGHQLQGHNDSYDQKHWSDQGRQGHUJHEUDFKWLQSODDWVYDQRSKHWGDN9HUGHU
]LMQGHZLM]LJLQJHQDDQKHWPRQXPHQWWHKHUVWHOOHQ UHYHUVLEHO YULMNRPHQGHRULJLQHOHERXZPDWHULDOHQ
ZRUGHQRSGHORFDWLHKHUJHEUXLNWGDQZHOEHZDDUG'HRULJLQHOHVWUXFWXXUYDQKHWSDQGZRUGWQLHW
DDQJHWDVWGRRUGHYHUNDYHOLQJLQKRWHONDPHUVHQEOLMIW]LFKWEDDULQKHWSDQGDDQZH]LJ


x 'HHFRQRPLVFKHQRRG]DDNGDQZHOKDDOEDDUKHLGNDQQLHWZRUGHQYDVWJHVWHOGRPGDWGH
XLWJHYRHUGHPDUNWYHUNHQQLQJ]HHUVXPPLHUHQQLHWYROOHGLJLV,QGHFRQFXUUHQWLHDQDO\VHZRUGW
ELMYRRUEHHOGQLHWJHNHNHQQDDUKHWUHHGVDDQZH]LJHHQJHSODQGHNDPHUDDQERGLQ:RHUGHQHQ
RPJHYLQJ

+HWEHGULMIVSODQJHHIWLQ]LFKWLQGHEHRRJGHH[SORLWDWLHYDQKHW$UVHQDDOGHKDDOEDDUKHLGGDDUYDQHQ
GHFRQFXUUHQWLHSRVLWLH'HPHHVWHKRWHOVLQHQQDELM:RHUGHQEOLMNHQ]LFKLQHHQDQGHUPDUNWVHJPHQW
WHEHYLQGHQ VWHUUHQKRWHOV 7HQRS]LFKWHYDQKHWKRWHOODQJVGH$ZRUGWDDQJHJHYHQGDWKHW
$UVHQDDO]LFKYROGRHQGHRQGHUVFKHLGZDWEHWUHIWGHVLWXHULQJLQGHELQQHQVWDGYDQ:RHUGHQ

,QPLGGHOVLVHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJERXZHQDDQJHYUDDJG,QWRWDDOZRUGHQLQKHW$UVHQDDOFLUFD
KRWHONDPHUVJHUHDOLVHHUG*HFRQVWDWHHUGZRUGWGDWGHH[SORLWDWLHYDQHHQKRWHOLQGHELQQHQVWDG
YDQ:RHUGHQ]LFKYROGRHQGHRQGHUVFKHLGYDQGHFRQFXUUHQWLHHQHHQDDQYXOOLQJYRUPWRSKHW
EHVWDDQGHDDQERG+LHUPHHLVGHHFRQRPLVFKHQRRG]DDNYROGRHQGHRQGHUERXZG

'HHFRQRPLVFKHKDDOEDDUKHLGLVDDQJHWRRQGYLDHHQH[SORLWDWLHWRHWV'DDUXLWEOLMNWGDWGHIXQFWLHVGLH
LQKHW$UVHQDDOZRUGHQJHUHDOLVHHUGNRVWHQGHNNHQG]LMQ'HH[SORLWDWLHWRHWVLVQLHWRSHQEDDU
DDQJH]LHQKHWEHGULMIVJHJHYHQVEHWUHIW'HXLWJDQJVSXQWHQ]LMQWHYLQGHQLQKHWEHGULMIVSODQ


x +HWLQKHWEHGULMIVSODQRPVFKUHYHQDUJXPHQWGDWHUQRJJHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJLVDIJHJHYHQ
YRRUKHWKRWHOODQJVGH$LVLUUHOHYDQWDDQJH]LHQHUZHOHHQYLJHUHQGEHVWHPPLQJVSODQOLJW
ZDDULQGHXLWJDQJVSXQWHQYRRUUHDOLVDWLHYDQNDPHUV]LMQYDVWJHOHJG

+HWEHGULMIVSODQLVJHEDVHHUGRSGHEHRRJGHH[SORLWDWLHYDQKHW$UVHQDDOGHKDDOEDDUKHLGGDDUYDQ
HQGHFRQFXUUHQWLHSRVLWLH'H]HZRUGHQQLHWDOOHHQEHSDDOGGRRUZDWHHQEHVWHPPLQJVSODQWRHODDW
PDDUYRRUDOGRRUGHPDUNWSRVLWLHYDQGHEHRRJGHRQWZLNNHOLQJ,QGLWNDGHULVKHWZHOGHJHOLMNUHOHYDQW
GDWHURSGLWPRPHQWJHHQLQLWLDWLHYHQEHVWDDQRPHHQKRWHODDQGH$WHUHDOLVHUHQWHUZLMOGH]H
PRJHOLMNKHLGZHOLQHHQEHVWHPPLQJVSODQLVRSJHQRPHQ


x 9HU]RHNHQGHJHPHHQWHRPDDQWHJHYHQRIHURQGHU]RFKWLVRIHUHHQRQWKHIILQJQRRG]DNHOLMNLV
LQ]DNHGHIORUDHQIDXQDZHWYDQZHJHGHDDQZH]LJKHLGYDQEHVFKHUPGHGLHUVRRUWHQ]RDOV
YOHHUPXL]HQ

+RRIGVWXNYDQGHWRHOLFKWLQJYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQEHKDQGHOGGHHFRORJLHURQGKHW$UVHQDDO
(HQHFRORJLVFKHTXLFNVFDQLVXLWJHYRHUG'HWRHOLFKWLQJYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQEHYDWHHQELMODJH
PHWGHUHVXOWDWHQYDQHHQYOHHUPXL]HQRQGHU]RHN'DDUELMLVRRNRQGHU]RFKWRIHUHHQRQWKHIILQJ
QRRG]DNHOLMNLVYDQGHIORUDHQIDXQDZHW'LWLVQLHWKHWJHYDODDQJH]LHQRSEDVLVYDQGHIORUDHQ
IDXQDZHWHUJHHQEHSHUNLQJHQ]LMQYRRUGHEHRRJGHRQWZLNNHOLQJ
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6WUHHNPDUNW:RHUGHQ


x +HWJHEUXLNYDQGHUXLPWH]RZHOELQQHQDOVEXLWHQKHWKHNUHVSHFWLHYHOLMNKHWYRHUHQYDQHHQ
WHUUDVGRRUKHW$UVHQDDODOVRRNGHXLWYRHULQJYDQGH6WUHHNPDUNWNXQQHQFRQIOLFWHUHQG]LMQ

+HWELHGWHFKWHURRNNDQVHQGRRUGDW]LMHONDDUNXQQHQDDQYXOOHQ,QKHWJHYDOGDWHUPDUNWNUDPHQ
YHUSODDWVWPRHWHQZRUGHQ]DOHHQDOWHUQDWLHYHORFDWLHZRUGHQDDQJHERGHQ


x 'HORFDWLHYDQGHLQHQXLWJDQJHQYDQKHW$UVHQDDODOVRRNGHYHUZDFKWHYHUNHHUVEHZHJLQJHQ
KHEEHQHIIHFWRSGH RSVWHOOLQJHQXLWVWUDOLQJYDQ GH6WUHHNPDUNW

'DWNORSW:LM]LJLQJHQ]XOOHQLQRYHUOHJHQKDUPRQLHPHW6WUHHNPDUNW:RHUGHQSODDWVYLQGHQ(QNHOH
PDUNWNUDPHQZRUGHQYHUSODDWVW+HWDDQWDONUDPHQ±VWXNV±EOLMIWRQJHZLM]LJG

x 1LHWLQVWDDWRPHHQYROOHGLJHUHDFWLHRSKHWYRRURQWZHUSLQWHGLHQHQ

'HSDUWLFLSDWLHYDQGHVWUHHNPDUNW:RHUGHQ]RXSODDWVYLQGHQYLDHHQZRUNVKRSGLHWLMGHQVGH
LQVSUDDNZDVYRRU]LHQ'HZRUNVKRSLVHFKWHU YDQZHJH]LHNWH GRRUGHJHPHHQWHXLWJHVWHOGWRWQDGH
LQVSUDDNWHUPLMQ1DDUDDQOHLGLQJYDQGHUHDFWLHYDQGH6WUHHNPDUNW:RHUGHQLVGH6WUHHNPDUNWLQGH
JHOHJHQKHLGJHVWHOGRPKXQUHDFWLHDDQWHYXOOHQQDGHLQVSUDDNSHULRGH'LWLVJHEHXUGRSMDQXDUL
'HUHDFWLHLVRSGHYROJHQGHSXQWHQDDQJHYXOG
x 'H6WUHHNPDUNWYHUOLHVWHIIHFWLHIHHQDDQWDOVWDQGKRXGHUSODDWVHQ:LMEHWZLMIHOHQRIGLWYHUOLHV
DDQSODDWVHQJRHGJHPDDNWZRUGWDDQGH+RJH:RHUGJH]LHQGHDDQZH]LJHUXLPWH'H
'RRUJURHLPRJHOLMNKHGHQYDQGHPDUNWZRUGHQHUQVWLJEHSHUNW+HWJHKHHOYDQGH6WUHHNPDUNW
:RHUGHQZRUGWGRRUVQHGHQGRRU]RZHOGHLQXLWULWYDQKHW$UVHQDDODOVRRNGHSRVLWLRQHULQJ
YDQGHWRXULQJFDUSODDWV
x 'H6WUHHNPDUNW:RHUGHQPDDNWRQGHUGHHOXLWYDQKHWYLWDDOSODWWHODQGHQYRUPWHHQ
YHUELQGLQJYDQVWDGHQRPPHODQG'HVWUHHNPDUNWWUHNWZHNHOLMNVYHHOEH]RHNHUV

=RDOVHHUGHUDDQJHJHYHQZRUGHQJHHQPDUNWNUDPHQRSJHKHYHQ$DQGHQRRUGNDQWYDQGHPDUNW
PRHWHQHHQDDQWDONUDPHQYHUSODDWVWZRUGHQ$DQJH]LHQGH]HDDQGH]LMNDQWJHVLWXHHUG]LMQYLQGWHU
JHHQGRRUVQLMGLQJYDQGH6WUHHNPDUNW:RHUGHQSODDWV:DQQHHUGH+RJH:RHUGRQYROGRHQGHUXLPWH
ELHGWYRRUGH6WUHHNPDUNW:RHUGHQ]DOGHXLWEUHLGLQJDDQVOXLWHQGDDQGHVWUHHNPDUNWHOGHUV
SODDWVYLQGHQ

+HWEHODQJYDQGH6WUHHNPDUNW:RHUGHQ]DOYHUPHOGZRUGHQLQGHWRHOLFKWLQJYDQKHW
EHVWHPPLQJVSODQ+HWEHVWHPPLQJVSODQZRUGWRSGLWSXQWDDQJHSDVW


x 9HU]RHNWDQWZRRUGHQHQYHUVODJYDQGHLQVSUDDNUHDFWLHVWRHWH]HQGHQ7HYHQVZRUGWJHYUDDJG
RPJHGHWDLOOHHUGHLQIRUPDWLHHQXSGDWHVRYHUGHJDQJYDQ]DNHQSURFHGXUHVHQ
XLWYRHULQJ VWUDMHFWHQ RPWUHQWGHLQJHEUXLNQDPHYDQKHW$UVHQDDO:DWLVGHXLWZHUNLQJGDDUYDQ
RSKHWRPOLJJHQGHWHUUHLQ"

'H6WUHHNPDUNW:RHUGHQZRUGWDFWLHIEHWURNNHQYRRUDIJDDQGDDQPRJHOLMNHZLM]LJLQJHQYDQGH
VWUHHNPDUNW/RVGDDUYDQRQWYDQJHQLQGLHQHUVYDQHHQUHDFWLHRSKHWYRRURQWZHUSHHQQRWDYDQ
EHDQWZRRUGLQJYDQGHLQVSUDDN7HYHQVZRUGHQ]LMJHwQIRUPHHUGRYHUKHWYHUYROJWUDMHFW WHULQ]DJH
OHJJLQJYDQKHWRQWZHUSSODQ 


%HZRQHU&DWWHQEURHNHUODDQ


x 'HILHWVSDUNHHUSODDWVHQELQQHQGHPXUHQYHUGZLMQHQ'HILHWVSDUNHHUSODDWVHQODQJV+RJHZRHUG
QLHWMHV YHUGZLMQHQYDQZHJHWHUUDV9HUSODDWVGH]HYRRU]LHQLQJQDDURSGHILHWVEHUHLNEDUH
ORJLVFKHSODDWVHQQDELMKHW.HUNSOHLQ'XVQLHWQDDUSDUNHHUWHUUHLQ*URHQHQGDDO+HW
SDUNHHUWHUUHLQ*URHQHQGDDOLVRQYLQGEDDUHQQDXZHOLMNVORJLVFKSHUILHWVEHUHLNEDDU'LWLVQLHW
SURILHWV
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'HVWDOOLQJRSKHWWHUUHLQYDQKHW$UVHQDDOZRUGWRYHUZHJHQGLQEHSHUNWHPDWHJHEUXLNWYRRUKHW
VWDOOHQYDQILHWVHQ(UPRHWHHQDQGHUHSODDWVJHYRQGHQZRUGHQYRRUKHWVWDOOHQYDQ EURP ILHWVHQ

'DDUELMLVJHNR]HQRPILHWVHQNOHPPHQHQQLHWMHVWHYHUSODDWVHQHQGRRUGH%LQQHQVWDGWH
YHUVSUHLGHQGDDUZDDUQRGLJHQPRJHOLMN.QHOSXQWHQLQGHELQQHQVWDGZRUGHQEORRWJHOHJGGDDUQD
YROJWDFWLH'HQLHWMHVURQGKHW$UVHQDDOZRUGHQELQQHQWZHHPDDQGHQYHUSODDWVW'HHHUVWHQLHWMHV
]LMQLQPLGGHOVYHUSODDWVWQDDUGH.D]HUQHVWUDDWELMGHWRHULWQDDUGHSDUNHHUJDUDJH+HWSDUNHHUWHUUHLQ
*URHQHQGDDOZRUGWQLHWLQJHULFKWDOVILHWVHQVWDOOLQJHQEOLMIWGXVEHVFKLNEDDUYRRUKHWSDUNHUHQYDQ
DXWR¶V

,QGHWRHOLFKWLQJYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQ]DOHHQSDVVDJHZRUGHQRSJHQRPHQRYHUKHWYHUVSUHLG
YHUSODDWVHQYDQILHWVNOHPPHQHQQLHWMHV+HWEHVWHPPLQJVSODQZRUGWRSGLWSXQWDDQJHSDVW


%HZRQHU(HQGUDFKWVWUDDW


x .DQLHWVJHGDDQZRUGHQDDQGHNUDDLHQLQGHERPHQYRRUKHW$UVHQDDO"'HNUDDLHQJHYHQ
]RPHUVYHHORYHUODVWPHWQDPHVWDQN,VKHWHHQRSORVVLQJRPGHERPHQWHUXJWHVQRHLHQ"

'HERPHQZRUGHQGLWMDDUJHVQRHLG+LHUGRRUZRUGHQGHERPHQPLQGHUDDQWUHNNHOLMNYRRUNUDDLHQ'H
VWUDDWZRUGWVFKRRQJHPDDNWZDDUGRRUVWDQNPLQGHUEOLMIWKDQJHQ2YHULJHQVEHKRRUWGLWWRWKHW
EHKHHUYDQGHRSHQEDUHUXLPWH'LWVWDDWORVYDQGHSODQQHQRPHHQKRWHOUHVWDXUDQWWHUHDOLVHUHQLQ
KHW$UVHQDDO


x :DDUNDQ JHGXUHQGHGHERXZ GHKRUHFDKDDUYXLONZLMWPHWQDPH9LYLDPR"+HWYXLOVWDDWQX
JHZRRQLQGHVWUDDW

9RRUKHWEHGULMIVDIYDOZRUGWHHQVWUXFWXUHOHRSORVVLQJJH]RFKW%LMYRRUEHHOGXLWEUHLGHQYDQGH
RQGHUJURQGVHFRQWDLQHUVLQGH%LQQHQVWDG2YHULJHQVEHKRRUWGLWWRWKHWEHKHHUYDQGHRSHQEDUH
UXLPWH
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Zienswijzenrapportage ontwerp bestemmingsplan
̌Arsenaal Woerden̍ en ontwerp omgevingsvergunning

Op woensdag 20 februari 2013 (Woerdense Courant) heeft het college van Burgemeester en
Wethouders van Woerden de ter inzage legging bekend gemaakt van het ontwerp van het
EHVWHPPLQJVSODQ³$UVHQDDO:RHUGHQ´HQKHWRQWZHUSRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ+HWRQWZHUSKHHIW ter
inzage gelegen van 21 februari tot en met 3 april 2013. Gedurende deze periode heeft een ieder
schriftelijk of mondeling een zienswijze kunnen indienen. De bekendmaking is als bijlage 2
bijgevoegd.
De volgende drie personen of organisaties hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een
reactie te geven.
1. BestWesternHotelWoerden
2. Streekmarkt Woerden
3. Stichting Hugo Kotestein
4. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Alle zienswijzen zijn binnen de ter inzage termijn van het ontwerpbestemmingsplan (21 februari tot en
met 3 april 2013) ingediend. De zienswijzen hebben betrekking op:
De realisatie van een nieuw hotel in de binnenstad van Woerden, met name de (economische)
uitvoerbaarheid;
De verplaatsing van de Streekmarkt en Kaasmarkt;
Aanpassingen aan het gebouw en de nabije omgeving.
De ontvangen zienswijzen hebben op een aantal punten geleid tot een verduidelijking van een aantal
punten in de toelichting van het bestemmingsplan. De beantwoording van de zienswijze heeft niet
geleid tot wijziging van het bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Op basis daarvan zijn de
ontvangen zienswijzen ontvankelijk en ongegrond verklaard.
Een adressenlijst van de organisaties en personen is opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze
zienswijzenrapportage. Deze bijlage is niet bestemd voor publicatie op internet. De reacties zijn
hieronder puntsgewijs samengevat en beantwoord. De aanpassingen naar aanleiding van de
ingediende zienswijzen zijn onderstreept weergegeven.
Tevens zijn de reacties van de provincie Utrecht en het hoogheemraadschap opgenomen in de
zienswijzenrapportage.
Er zijn geen ambtelijke wijzigingen.
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1 Heideman Boot Advocaten, namens BestWesternHotelWoerden (13.015950)
Brief 1 april, geregistreerd 2 april 2013
1. Economische uitvoerbaarheid is niet onderbouwd. De enkele vaststelling dat met de ontwikkelaar
een anterieure overeenkomst is gesloten, maakt nog niet dat daarmee de economische
XLWYRHUEDDUKHLGYDQKHWSURMHFWJHJHYHQLV+HWµEHGULMIVSODQ¶]RDOVWHULQ]DJHJHOHJGJHHIWKHW
benodigde inzicht evenmin. Van de financiële onderbouwing zijn, voor zover deze gemaakt is, de
hoofdlijnen en conclusies ten onrechte niet vermeld.
De beoogde exploitant heeft een bedrijfsplan opgesteld met daaraan toegevoegd een exploitatieopzet.
De exploitatieopzet bevat bedrijfsgegeven en is daardoor niet openbaar (artikel 10, lid 1, sub c Wet
openbaarheid van bestuur). Uit het bedrijfsplan en de exploitatieopzet blijkt dat het aannemelijk is dat
het plan economisch uitvoerbaar is. Dit staat los van het kostenverhaal.
De toelichting zal op dit punt aangevuld worden. Vermeld zal worden dat op basis van het bedrijfsplan
en de exploitatieopzet aannemelijk is gemaakt dat een positieve exploitatie haalbaar is. Daarmee is
aangetoond dat het plan economische uitvoerbaar is.
2. Economische uitvoerbaarheid niet aannemelijk. Uit het Eindrapport Economische potenties voor
Hotels (BRO), hierna het rapport, volgt dat een hotel van meer dan tien kamers in het centrum niet
rendabel te exploiteren is (pagina 24).
Het rapport benoemt een aantal voorkeuren. De tien hotelkamers die staan vermeld op pagina 24 is
een indicatie van een concept van een bescheiden hotelaccommodatie aanvullend aan bijvoorbeeld
een restaurant. Het rapport geeft aan dat met name markante monumentale panden zich goed lenen
voor dit soort concepten. Het Arsenaal is een variant op dit concept met meer hotelkamers. Dit heeft
mede te maken met het doelmatig gebruikt van het monumentale pand dat beter te exploiteren valt bij
een hotelconcept met circa 25 kamers
3. In de beantwoording van de zienswijzen op het voorontwerp wordt de eindconclusie van het
rapport oneigenlijk toegepast en onjuist geciteerd. In het rapport wordt met dergelijke kleinschalige
hotels bedoeld een bed and breakfast of enkele kamers ondergeschikt aan een andere functie.
Voor een hotel als nu wordt beoogd worden in het rapport juist geen enkele mogelijkheden gezien.
Het rapport geeft aan dat een hotel met een omvang van 20 tot 40 kamers in het centrum een lage
haalbaarheid heeft. Het Arsenaal betreft een bijzonder en vernieuwend hotelconcept bestaande uit
een combinatie van kwaliteitshotel en horeca. Dit is een sterke hotelformule die zijn eigen vraag
schept met een eigen klantenbestand. Uit de opgestelde exploitatieopzet blijkt dat deze formule
economisch haalbaar is. Deze specifieke formule is ± in tegenstelling tot de locatie langs de A12 - niet
verder uitgewerkt in het rapport maar sluit wel aan bij de in het rapport vermelde trends waarbij de
DDQGDFKWXLWJDDWQDDUEHSDDOGHWKHPD¶VRQWZHUSVWLMORIVSHFLILHNH doelgroep. Dergelijke bijzondere of
vernieuwende hotelconcepten ontbreken in de regio rond Woerden. De verwachting is dat hierdoor het
verblijfsklimaat in de binnenstad van Woerden verbetert en dat het een aanvulling vormt op de overige
voorzieningen in de binnenstad.
4. De gemiddelde bezettingsgraad in Nederland (dus inclusief de regio Amsterdam/Schiphol met een
traditioneel hogere bezettingsgraad en over de verschillende hotelsegmenten) is gedaald van 67,2
procent in 2011 tot 66,3 procent in 2012 wat een negatieve ontwikkeling is ten opzichte van de
uitgangspunten in het rapport. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde kamerprijs. Voor 2013
verwachten hoteliers dat de gemiddelde kamerprijs weliswaar iets zal stijgen, tot 98 euro, maar
het prijsniveau ligt dan nog steeds ruim 8 procent onder het niveau van 2007.
Het bestemmingsplan bepaalt niet de prijs van een kamer. De hotelmarkt is conjunctuurgevoelig. Dit
houdt in dat de markt snel kan wijzigen. De prijsstelling van de kamers vormt onderdeel van het
bedrijfsrisico van de ondernemer.
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5. De hapering in de hotelmarkt is vooral zichtbaar in de vier- en vijfsterrensegmenten. Zowel de
bezettingsgraad als de gemiddelde kamerprijs nam in beide segmenten af. Sprake is van een
stijgend aanbod op de hotelmarkt. Onder deze omstandigheden kan niet zonder nadere
motivering, die ontbreekt, voorbij worden gegaan aan de conclusies van het rapport, die
ontegenzeggelijk met zich mee brengen dat er geen ruimte is voor deze hotelexploitant in
Woerden.
In het rapport worden trends en ontwikkelingen onderscheiden. Daarbij wordt ook aangegeven dat er
een markt is voor hotels die zich richten op een bepaald thema, een bepaalde ontwerpstijl of
specifieke doelgroep. Het rapport ziet wel degelijk kansen voor nieuwe hotelconcepten (pagina 13). In
de regio Woerden is juist nog ruimte voor een nieuw vier of vijfsterrenhotel aangezien het duurdere
segment ondervertegenwoordigd is.
6. Flora en fauna: het vleermuizenprotocol is niet gevolgd. Zo is - onder meer ± het gebouw niet
geïnspecteerd op fysieke omstandigheden die kunnen wijzen op het aanwezig zijn van verblijf ±
en/of broedplaatsen van vleermuizen. Het rapport geeft daarmee geen voldoende inzicht in de
vraag of het bepaalde in de Flora- en Faunawet in de weg staat aan de uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan.
Bij de inspectie van het gebouw is er gekeken naar tekenen die kunnen wijzen op de aanwezigheid
van vleermuizen. Hiervoor is het gebouw van buiten geïnspecteerd. Er zijn geen aanwijzingen
gevonden voor de aanwezigheid van vleermuizen, er zijn bijvoorbeeld geen invliegopeningen
geconstateerd en ook zijn er geen poep- of vraatsporen aangetroffen. Aangezien in de omgeving van
het Arsenaal slechts enkele vleermuizen aanwezig zijn, bestaat er geen verdere aanleiding om het
gebouw nader te inspecteren.
7. Ten onrechte is het verrichten van een vormvrije m.e.r. ± beoordeling nagelaten. Het bevoegd
gezag moet zich ervan vergewissen of de activiteiten, wanneer deze onder de drempelwaarde zit,
daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben, waarbij het in het bijzonder
moet worden nagegaan of sprake is van de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de
Europese Richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling.
In gevallen dat een besluit of plan betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de zogenaamde
D- lijst van het Besluit m.e.r. moet worden vastgesteld of een vormvrije m.e.r. beoordeling is vereist
(plicht) of dat een vromvrije m.e.r. beoordeling noodzakelijk is om de mogelijk schadelijke gevolgen
voor het milieu te onderzoeken. Aangezien geen de voorgenomen bedrijfsactiviteiten op de D- lijst
binnen het Arsenaal worden uitgevoerd of mogelijk worden gemaakt, is het uitvoeren van een
vormvrije m.e.r. niet noodzakelijk.
8. Ten onrechte is geen geluidsonderzoek gedaan of geluidsproductie in de horecagelegenheid
mogelijk tot een onaanvaardbaar geluidsniveau op de gevel van nabijgelegen woningen zal
leiden.
Tegelijkertijd met het bestemmingsplan is een melding gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit
Wet milieubeheer. Aan deze melding is als bijlage een akoestisch onderzoek toegezonden die door de
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) als onvoldoende en onvolledig is beoordeeld. In
onvoldoende mate is aangetoond dat de voorgenomen bedrijfsactiviteiten geluidstechnisch voldoen
aan de toetswaarden zoals gesteld in het Activiteitenbesluit. De inrichting kan echter niet eerder in
werking treden voordat voldaan is aan de eis om een voldragen akoestisch onderzoek te overleggen
op basis waarvan de milieumelding kan worden geaccepteerd. Indien de inrichting zonder dit
document inwerking treedt betreft dit een economisch delict waartegen de ODRU sanctionerend zal
optreden. De ondernemer heeft er dus belang bij om dit onderdeel naar behoren te regelen.
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9. Ten onrechte is de overeenkomst waarin het kostenverhaal is geregeld, althans een zakelijke
samenvatting daarvan, niet gepubliceerd. Niet valt na te gaan of het kostenverhaal daadwerkelijk
anderszins verzekerd is.
In het ontwerp staat vermeld dat een overeenkomst is gesloten. Naar aanleiding van uw zienswijze is
de zakelijke beschrijving alsnog ter inzage gelegd. Dit is bekendgemaakt in de Woerdense courant
van 1 mei 2013. Overigens is het niet mogelijk om over de overeenkomst een zienswijze in te dienen.
De toelichting zal op dit punt aangevuld worden. Vermeld zal worden dat de bekendmaking van de
zakelijke beschrijving anterieure exploitatieovereenkomst Groenendaal 26 te Woerden gepubliceerd is
in de Woerdense Courant van 2 mei 2013.
10. Hoewel verwezen wordt naar de mogelijkheid dat de ontwikkelaar overeenkomsten sluit ter zake
van het gebruik van de parkeergarage, is een dergelijke verplichting niet verankerd in het
bestemmingsplan en is een aanvaardbaar parkeerklimaat niet verzekerd. De parkeergarage is
overigens niet 24 uur per dag toegankelijk en op zondag gedeeltelijk gesloten.
De Raad van de gemeente Woerden heeft op 28 februari 2013 het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld.
Op basis van dit parkeerbeleid is met ingang van 1 april 2013 het Castellum wel degelijk 24 uur per
dag geopend. In dit parkeerbeleid is ook voorzien in de beschikbaarheid van zakelijke abonnementen
die tegen betaling te verkrijgen zijn door het Arsenaal. Daarmee is een aanvaardbaar parkeerklimaat
te garanderen. De toelichting zal op dit punt worden aangevuld.
De zienswijze leidt tot een aanvulling van de toelichting van het bestemmingsplan op het punt van de
economische uitvoerbaarheid, de bekendmaking van de zakelijke beschrijving anterieure
overeenkomst en het nieuwe parkeerbeleid. De zienswijze leidt niet tot een wijziging van het
bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Wij verklaren de zienswijze ongegrond
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2. Streekmarkt Woerden (13.015952)
Brief 30 maart 2013, geregistreerd 2 april 2013
11. Allereerst gaat de zienswijze in op het belang en de positie van de Streekmarkt. Woerden is de
eerste en enige plaats in Nederland waar jaarrond een wekelijkse streekmarkt wordt gehouden.
Beide, streekmarkt en kaasmarkt zijn belangrijke iconen in de profilering en promotie van
Woerden en ommeland. Beide projecten, kaasmarkt en streekmarkt, kunnen wel onderscheiden,
maar niet gescheiden worden: alleen in samenhang en in wisselwerking met elkaar kan een
succesvolle aanpak worden ontwikkeld. In het meerjarig project Woerden Buitenste Binnen wordt
LQYXOOLQJJHJHYHQDDQ³'H:RHUGHQVHNDDVPDUNWHQVWUHHNPDUNWYHUELQGHQVWDGHQRPPHODQG´
De Streekmarkt benadrukt het belang van de Streekmarkt voor Woerden. De gemeente onderschrijft
dit. De gemeente Woerden hecht veel belang aan het bestaan van de Streekmarkt. Twee belangrijke
kernwaarden van Woerden zijn immers de centrale ligging in het Groene Hart en de sterke verbinding
tussen stad en ommeland.
12. In 2011 is de Streekmarkt verhuist naar de definitief aangewezen plaats: de Meulmansweg. Vanaf
dat moment heeft de Streekmarkt zich vRORSLQJH]HWRPµKDDU¶GHHOSURMHFWHQLQKHWSURMHFW
:RHGHQ%XLWHQVWH%LQQHQWHJDDQUHDOLVHUHQ+HWUDSSRUWµ2QGHU]RHNGRRUJURHL6WUHHNPDUNW¶
vormt daarvoor de basis.
De binnenstad ontwikkelt zich continu. Dat is goed voor het economisch klimaat in Woerden. Het
maakt Woerden aantrekkelijk voor haar inwoners maar ook voor ondernemers en toeristen. In de
binnenstad is een relatief kleine openbare ruimte beschikbaar voor een diversiteit aan functies. Dit
heeft als consequentie dat in geval van nieuwe ontwikkelingen in nauw overleg met partijen naar een
oplossing gezocht moet worden. Dit is ook in geval van ontwikkeling van het Arsenaal tot hotel aan de
orde.
13. Vervolgens de zienswijze van de Streekmarkt op het ontwerpbestemmingsplan. Gesteld wordt dat
de positionering van in- en uitgangen van het Arsenaal alsook de bedrijfsvoering (aan- en
afvoeren van gasten, terrassen) niet te verenigen zijn met de plaats van de Streekmarkt.
Een hotel in de binnenstad is een wenselijke aanvulling op de functies die de binnenstad biedt. Het
hotel in het Arsenaal krijgt de centrale ingang aan de kant van de Meulmansweg. Een in- en
uitstapplaats voor de hotelgasten is gewenst op het pleintje aan de Meulmansweg, de locatie waar nu
de Streekmarkt staat op zaterdag en een deel van de warenmarkt op woensdag.
Om de bereikbaarheid en zichtbaarheid van het Arsenaal te verbeteren zijn aanpassingen rond de
locatie en de indeling van de markten noodzakelijk. Er heeft intensief overleg plaats gevonden tussen
de marktcommissie met vertegenwoordigers van de warenmarkt, de Streekmarkt en de kaasmarkt en
Stadshart Woerden, de kopers van het Arsenaal en gemeente Woerden over aanpassingen in de
marktopstellingen. In goed overleg is voor de markten een oplossing gevonden waar alle partijen mee
in kunnen stemmen.
14. Door slechts te stellen dat enkele kramen aan de noordkant van de markt verplaatst moeten
worden, worden de gevolgen voor het karakter, de positie en het bestaansrecht van de
Streekmarkt als geheel onderbelicht. De Streekmarkt dient als geheel neergezet te worden. Met
her en der kramen plaatsen vervalt het karakter en uitstraling van de Streekmarkt en daarmee
haar bestaansrecht. Ook dat het aantal marktkramen ongewijzigd blijft, is onvoldoende
onderbouwd en is niet onderzocht op inpassing in de (ruimtelijke) mogelijkheden. Goede
alternatieven worden niet geboden.
De gemeente heeft de Streekmarkt diverse mogelijke locaties in de binnenstad aangeboden. De
Streekmarkt heeft gekozen voor de locatie Kerkplein, vanwege de centrale ligging en het te
verwachten aantal bezoekers voor de Streekmarkt. De Streekmarkt zal per 1 juli 2013 naar deze
locatie verhuizen. Wanneer er evenementen plaats vinden in de binnenstad waarbij het Kerkplein
gebruikt wordt, zal de Streekmarkt te vinden zijn op de locatie Meulmansweg/Hoge Woerd.
Voor de zomerkaasmarkt is ruimte gevonden aan de voorzijde van het Arsenaal. De verwachting is
dat de functies elkaar op deze wijze kunnen aanvullen en versterken.
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Met de gevonden oplossing wordt tegemoet gekomen aan de wens van de Streekmarkt als geheel
neergezet te worden. Met de Streekmarkt is afgesproken dat de locatie geëvalueerd zal worden met
het doel om vanaf april 2014 een definitieve locatie in gebruik te kunnen nemen.
15. De belangen van de Streekmarkt zijn onvoldoende geborgd door dit ontwerpbestemmingsplan en
op onderdelen in tegenspraak met de provinciale ruimtelijke structuurvisie en ±verordening, de
ruimtelijke structuurvisie Woerden en economische visie van de gemeente Woerden.
De Streekmarkt staat niet vermeld in de provinciale ruimtelijke structuurvisie en ±verordening. Dit geldt
ook voor de Ruimtelijke structuurvisie Woerden en de economische visie. Het bestemmingsplan
maakt geen ontwikkelingen mogelijk die strijdig zijn met het ruimtelijk beleid.
16. Een goede locatie voor de Streekmarkt dient te voldoen aan een aantal criteria, onder andere;
o de locatie biedt plaats aan 26 kramen, ruimtelijk voldoende ruim en aantrekkelijk opgesteld;
o de markt staat in de loop en in het zicht van het winkelend publiek;
o de markt is goed bereikbaar voor klanten en goederen;
o de markt behoudt haar karakter als Streekmarkt;
o de markt kent een sociale en culturele functie;
De Streekmarkt is bereid haar bezwaren bij te stellen indien ter vervanging van de huidige
definitieve locatie, een nieuwe definitieve locatie wordt geboden die aan de hierboven gestelde
voorwaarden voldoet, zoals uitgesproken in diverse overleggen en commissievergaderingen. Dit
dient voor de langere termijn geborgd te worden.
De gemeente heeft de Streekmarkt diverse mogelijke locaties in de binnenstad aangeboden. De
Streekmarkt heeft gekozen voor de locatie Kerkplein, vanwege de centrale ligging en het te
verwachten aantal bezoekers voor de Streekmarkt.
Met de gevonden oplossing voor de Streekmarkt wordt tegemoet gekomen aan de hierboven gestelde
eisen. Voorafgaande duidelijkheid omtrent het aantal malen dat verplaatst moet worden is niet op
voorhand te geven, dit wisselt per jaar. Op basis van de huidige evenementenkalender betreft het
circa 20 maal per jaar.
De zienswijze heeft betrekking op de inrichting van de openbare ruimte. De zienswijze leidt niet tot
een wijziging van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning. Wij verklaren de zienswijze
ongegrond.
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3. Stichting Hugo Kotestein (13.015951)
Brief 30 maart 2013, geregistreerd 3 april 2013
17. Als stichting die waakt over het cultureel erfgoed van Woerden en omgeving vragen wij om
aanpassing aan gebouwen en omgeving zo minimaal mogelijk te houden. De blik op het Arsenaal
vanaf het Kerkplein, de Hogewoerd en de Meulmansweg mag ons inziens nauwelijks veranderen.
Dat geldt voor de gevels, de kap, het hekwerk en de bomen. Dit bijzondere en waardevolle
ensemble moet blijven bestaan.
De wijzigingen van het pand zijn tot stand gekomen in overleg en goedkeuring van de Commissie voor
Monumenten en Cultuurlandschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voorwaarde voor
herbestemming is het behoud van de aanwezige cultuurhistorische waarde met toevoegingen die
deze waarden versterken.
18. Ook het houden van markten op woensdagen en zaterdagen in de directe nabijheid van het
Arsenaal moet mogelijk blijven. Markten horen bij binnensteden. Een stadshotel kan gewoon
naast een markt functioneren. Hotelgasten kunnen heel goed 10 of 15 meter lopen.
Er heeft intensief overleg plaats gevonden tussen de marktcommissie met vertegenwoordigers van de
warenmarkt, de Streekmarkt en de kaasmarkt en Stadshart Woerden, de kopers van het Arsenaal en
gemeente Woerden over aanpassingen in de marktopstellingen. Resultaat hiervan is dat de markten
in het centrum blijven. De weekmarkt op woensdag in gewijzigde opstelling en de streekmarkt op het
Kerkplein voor in eerste instantie een proefperiode. Hiermee is in goed overleg voor de markten een
oplossing gevonden waar alle partijen mee in kunnen stemmen.
19. Het archeologisch rapport adviseert op het terrein geen heiwerkzaamheden uit te voeren. Wij
nemen aan dat dit advies in de vergunning wordt verwerkt.
In het ontwerpbesluit omgevingsvergunning wordt op pagina 8 van 13 het voorschrift gegeven dat het
bijgebouw niet onderheid mag worden. Verder zullen er geen heiwerkzaamheden plaatsvinden. Het
bijgebouw is de enige volumineuze uitbreiding die onderheid zou kunnen worden.
20. In hoofdstuk 4 (pagina 13) van het archeologisch rapport staat het advies om tijdens
ontgravingsactiviteiten in een archeologische begeleiding te voorzien. Onze stichting vraagt u om
dit advies als voorwaarde in de vergunning op te nemen.
In het ontwerpbesluit omgevingsvergunning wordt op pagina 8 van 13 het voorschrift gegeven dat
archeologische begeleiding dient plaats te vinden indien bodemingrepen dieper reiken dan 30 cm.
Vereiste is wel dat de bodemingrepen kleinschalig van aard zijn. Deze begeleiding dient plaats te
vinden op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). Dit PvE
is inmiddels ingediend en op 23 april 2013 akkoord bevonden door de gemeente Woerden.
21. Het bijgebouw komt op een plek te staan die eigenlijk vrij van bebouwing zou moeten blijven. Wij
vragen aan het college, respectievelijk de Raad om te kijken of voor het bijgebouw een tijdelijke
vergunning gegeven kan worden.
Het bijgebouw is niet gekoppeld aan een tijdelijke functie. Dit betekend dat er geen tijdelijke
vergunning wordt afgegeven voor het bijgebouw. Het is immers een permanente behoefte. De
voorzieningen die in het bijgebouw gerealiseerd worden zijn nodig om het restaurant en het hotel te
kunnen laten functioneren.
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22. Over het bouw- en restauratieplan willen wij de volgende opmerkingen maken:
o Op het dak komt een lichtkoepel. Graag zien wij dat deze iets meer in het dak zakt zodat er
vanaf de straat zo weinig mogelijk van de lichtkoepel is te zien.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Commissie voor Monumenten en Cultuurlandschap
hebben geen op of aanmerkingen gemaakt over de lichtkoepel. Op tekening met bladnr. 14 zijn
diverse impressies weergegeven. Hier is goed te zien dat de lichtkoepel nauwelijks te zien is vanaf de
straatzijde. Alleen bij de impressie van de entree van het hotel is de lichtkoepel minimaal te zien.
o

Het deel van de lichtkoepel dat vanaf de straat en vanaf binnen- en buitenruimten rondom het
Arsenaal is te zien zou zichtbare geledingen moeten hebben. Uit de tekeningen kunnen wij
niet halen hoe de lichtkoepel zo meteen ervaren zal worden. Er moet enige harmonie zijn
tussen koepel en dak in lijnen en vlakken. Gebogen vormen of naadloze aansluitingen zijn op
die plek uit den boze.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Commissie voor Monumenten en Cultuurlandschap
hebben geen op of aanmerkingen gemaakt over de lichtkoepel. Op tekening met bladnr. 14 zijn
diverse impressies weergegeven. Hier is goed te zien dat de lichtkoepel nauwelijks te zien is vanaf de
straatzijde. Alleen bij de impressie van de entree van het hotel is de lichtkoepel minimaal te zien.
Verder heeft de koepel een driehoekige vorm en is niet naadloos afgewerkt. Hiermee onderscheid het
zich van de rest van het gebouw (het is duidelijk herkenbaar als een latere toevoeging).
o

Een deel van het hek en ook een aantal hekpeilers rondom het gebouw worden verwijderd.
Wij vragen om dit zo beperkt mogelijk te doen. Met name aan de kant van de Hogewoerd zou
iets meer van het hek gehandhaafd kunnen worden. Het hek is een essentieel onderdeel van
het Arsenaal en draagt bij aan de beleving van het monument.

In het ontwerpbesluit omgevingsvergunning wordt op pagina 8 van 13 het voorschrift gegeven dat er
nader onderzoek gedaan dient te worden naar een acceptabele doorbreking van het hek langs de
Hogewoerd ten behoeve van het terras, waarbij:
1. het beleefbaar blijft dat er een hek heeft gestaan;
2. het hoekpunt van het hek Hogewoerd/Groenendaal enkel en alleen refereert aan het resterende
deel van het hek;
3. er niet onnodig traveeën worden verwijderd.
Verder wordt aangegeven dat de commissie en de Rijksdienst het voorstel voor de doorbreking van
het hek ten behoeve van het terras en de entree graag voor beoordeling en advies terugzien.
o

Het kleine toegangshek aan de kant van de Meulmansweg ter hoogte van de huidige
doorgang naar de Groenendaal mag niet verdwijnen.

Het toegangshek verdwijnt en wordt vervangen door een hek. Hiermee wordt het naar een eerder
tijdgeest teruggebracht.
o

De nieuwe toegang, die rechts in de gevel aan de kant van de Hogewoerd wordt gemaakt,
oogt op de tekeningen erg hedendaags. Wij vragen hier nog eens naar te kijken. Dat het een
latere ingreep is mag gezien worden, maar het moet mogelijk zijn om de doorbraak in de
gevel meer in overeenstemming te brengen met de oorspronkelijke architectuur van het
Arsenaal.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Commissie voor Monumenten en Cultuurlandschap
zijn beide akkoord gegaan met deze oplossing.
De zienswijze leidt niet tot een wijziging van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning. Wij
verklaren de zienswijze ongegrond.
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4 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (13.015531)
E-mail 15 maart 2013, geregistreerd 27 maart 2013
23. Het hoogheemraadschap verzoekt de volgende tekstuele wijzigingen door te voeren: Onder het
kopje Water in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling staat onder het eerste punt: "Het verhard
oppervlak neemt toe met nee." Graag deze zin veranderen in: "Het verhard oppervlak neemt toe
met minder dan 500 m2." De tekst onder het kopje Afvoer hemelwater is nu niet duidelijk. Graag
de tekst vervangen door: "Omdat er vanwege de monumentale status van het gebouw lood, koper
of zink wordt toegepast in het plan, wordt het hemelwater via een gemengd stelsel afgevoerd."
De toelichting zal overeenkomstig de zienswijze aangepast worden. Deze aanpassing is een
aanvulling van de toelichting en leidt niet tot een wijziging van het bestemmingsplan Wij verklaren de
zienswijze ongegrond
5 Provincie Utrecht (13.05532)
E-mail 6 maart 2013, geregistreerd maart 2013
24. Het bestemmingsplan is niet strijdig met de provinciale ruimtelijke belangen zoals opgenomen in
de Beleidslijn nieuwe Wro en de Provinciale Ruimtelijke Verordening.
Wij hebben kennisgenomen van de reactie van de provincie Utrecht.
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Internet link naar ontwerpbestemmingsplan Arsenaal
http://www.woerden.nl/content/co%C3%B6rdinatieregeling-ontwerp-bestemmingsplan%E2%80%9Carsenaal-woerden%E2%80%9D-en-ontwerp-%E2%80%93
of
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/?

