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AANGETEKEND
College van B&W Woerden 
Team Ruimtelijke plannen 
Postbus 45 
3440 AA Woerden

Onderwerp: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning De Pionier

Zegveld, 25 August 2019 

Geacht college,

Wij.^^^^^^B wonende aan de ClausstraatZegveld, brengen hierbij een 
zienswijze naar voren tegen uw voornemen om ex artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo 
omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van De Pionier. Een afschrift van de bekendmaking van de 
gecoördineerde besluitvorming vindt u in bijlage I.

Gelet op deze procedure is er tevens een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Een af
schrift van deze zienswijze, is bijgevoegd. Aangezien de bezwaren van ons tegen de ontwikkeling met

name gelegen zijn in de ruimtelijke afweging verzoeken wij u om de zienswijze op het ontwerpbestem
mingsplan als hier herhaal en ingelast te beschouwen.

Feítelijke situatie
Zoals hierboven al aangegeven wonen wij al geruime tijd aan de ClausstraatZegveld. Wij kijken uit op 
de weg en aan de west-noordzijde op een grasveld met een aantal parkeerplaatsen ervoor. De situatie zo
als deze nu is ziet op figuur 1 hieronder. Vroeger stond er op het grasveld een school (bijlage lil). Deze is 
inmiddels echter gesloopt.

Op 17 juli 2019 heeft uw gemeente het voornemen gepubliceerd om middels een gecoördineerde procedu
re voor aanpassing van het bestemmingsplan en het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activi
teit bouwen, het hier mogelijk te maken een bouwwerk op te richten voor de bouw van 24 woningen. Het 
gebouw zal een L-vorm krijgen en een bouwhoogte van rond de 10 meter hoog.

In figuren 2 en 3 vindt u het oude bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan.
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Figuur 2: bestemmingsplan huidig
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Figuur 3: ontwerpbestemmingsplan De Pionier

Juridisch kader
De Wabo bevat, voor zover van belang, de volgende bepalingen:

“Artikel 2.1
1 Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit:het bouwen van een bouwwerk,

“Artikel 2.10
1 Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, on
der a, wordt de omgevingsvergunning geweigerd indien:

a. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van 
het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de 
aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een 
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;

b. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van 
het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de



aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverorde
ning of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met 
de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in arti
kel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
c. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploita
tieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening, tenzij de activiteit niet in strijd is met een omgevingsvergunning 
die is verleend met toepassing van artikel 2.12;
d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met 
uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op 
zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daar
van, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in ar
tikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is 
dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
e. de activiteit een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtun- 
nels betreft en uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat 
niet wordt voldaan aan de in artikel 6, eerste lid, van die wet gestelde norm.

2 In gevallen als bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt de aanvraag mede aangemerkt als een 
aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, en 
wordt de vergunning op de grond, bedoeld in het eerste lid, onder c, slechts geweigerd indien ver
gunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is.”

Zienswijze
Zoals wij betogen in de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan levert de voorgenomen ontwikkeling 
een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat op. Daarbij wordt tevens de behoefte aan 
deze ontwikkeling ernstig in twijfel getrokken. Voor de onderbouwing verwijs ik u naar deze zienswijze (bijla
ge II).

Hierdoor verdient het bestemmingsplan op zijn minst een aantal aanpassingen. Gelet op dat het bestem
mingsplan een toetsingsgrond is voor vergunningverlening voldoet de vergunningaanvraag dan niet meer 
aan het bestemmingsplan waardoor de omgevingsvergunning in huidige vorm geweigerd moet worden.

Tevens bestrijden wij dat het plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. In de ontwerpvergunning is 
hierover het volgende opgenomen:

“Welstand
De aanvraag voldoet niet aan de sneltoetscriteria die zijn vastgelegd in de gemeentelijke welstands- 
nota en is voor advies voorgelegd aan de commissie “Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed”. Wij hebben 
het advies ontvangen waaruit blijkt dat het betreffende bouwplan niet in strijd is met redelijke eisen 
van welstand.”



Aangezien het advies niet is aangehecht of gepubliceerd is deze niet te controleren. Tevens wordt nu enkel 
met een enkele verwijzing naar het advies aangenomen dat deze deugdelijk is. Het blijft echter het college 
van b&w die verantwoordelijk is voor de welstandsbeoordeling en dat verdient derhalve meer motivering.

Gelet op het bovenstaande voldoet de huidige ontwerpvergunning niet aan het bestemmingsplan en de wel- 
standseisen.

Verzoek
Gelet op vorenstaande zienswijzen verzoeken wij af te zien van uw voornemen om medewerking te 
verlenen aan de bouw van de pionier, in ieder geval in deze vorm.

Ik verzoek u vriendelijk altijd het boven deze brief genoemde kenmerk in uw correspondentie te vermelden.
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Hoogachtend, ^
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