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Beantwoording vragen 
17R.00999 
 
 
 
 

Van : wethouder Ten Hagen 

Portefeuille(s) : Ruimtelijke ordening 

Datum : 27 november 2017 

Contactpersoon: L. Lindeman 

Tel. Nr. : 8642 

E-mailadres : lindeman.l@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen over bestemmingsplan Oudelandseweg 44 

Deze rondvragen zijn gesteld door diverse fracties commissie Ruimte tijdens de vergadering van de 
Commissie Ruimte van 16-11-2017. 

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 

Beantwoording van de vragen: 

Op 16 november 2016 zijn in de raadscommissie Ruimte vragen gesteld over het bestemmingsplan 
Oudelandseweg 44. Hierover bericht ik u het volgende. 
 
Kan de raad aanvullende tekeningen krijgen om het plan goed te beoordelen? 
De raad ontvangt aanvullende tekeningen om meer inzicht te krijgen in het gebouw in relatie tot de 
omgeving. U ontvangt de tekeningen naar verwachting op 5 december. 
 
Wat kost het om het gebouw een laag minder hoog te maken te maken? 

De kosten van een laag minder bedragen ruim € 200.000,-. De lagere bouwkosten wegen niet op tegen de 
lagere opbrengst. Hiermee wordt het bouwplan volgens de ontwikkelaar financieel onhaalbaar.  
Hierbij wordt nog opgemerkt dat een onhaalbaar plan leidt tot nieuwe planontwikkeling. De totale kosten 
voor nieuwe planontwikkeling worden geschat op nog eens ruim € 200.000,-. 
 
Kan de locatie worden bezocht? 
De ontwikkelaar biedt aan om de raadsleden de locatie te bezoeken en de situatie ter plaatse te bekijken. 
Indien gewenst kan een maquette worden getoond en kunnen de directe buren (Oudelandseweg 45/46) 
hun kijk op de zaak geven. Deze buren hadden geen zienswijze ingediend. Overigens hebben de bewoners 
van nr. 45 en 46 ook bijgaande brief aan de gemeente gestuurd, waarin zij aangeven positief tegenover het 
plan te staan. 

Bijlagen: 

 Brief bewoners Oudelandseweg 45 en 46 (17.023875) 

 Tekeningen volgen naar verwachting op 5 december 2017. 

 

 

 
 
 
 
 
I.A.M. ten Hagen 
wethouder 
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