
Technische vragen D66 (2) n.a.v. Jaarbrief Wonen 
 
In bijlage 4 staat in de rij van Campinaast – “De beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan loopt 
nog. Start bouw in 2021. Verkoop is gestart, er zijn nog enkele woningen en appartementen 
beschikbaar. Momenteel wordt er gewerkt aan de inrichting openbare ruimte.” 
 
De vragen hierbij zijn:  
 

1. Op welke grond is er bezwaar ingesteld? 
Het bestemmingsplan is volgens appellanten in strijd met goede ruimtelijke ordening.  
 

2. Wat houdt het bezwaar in? 
Er wordt op meerdere gronden beroep ingesteld. Het komt er kort gezegd op neer dat appellanten 
van mening zijn dat ook de plannen voor het naastgelegen perceel bij de besluitvorming omtrent het 
bestemmingsplan hadden moeten worden betrokken.  
Daarnaast wordt aangevoerd dat het bestemmingsplan in strijd is met gemeentelijk beleid 
(woonvisie/ stedenbouwkundige visie), verkeer/parkeren, natuur en milieu.  
 

3. Zijn de stukken hierover openbaar? Zo, ja zouden wij deze dan kunnen ontvangen? 
Ja, het beroep is gericht tegen het besluit van de gemeenteraad. Het beroepsschrift is op 8 juni 2020 
in kopie aan de gemeenteraad verstrekt. Het is nogmaals toegevoegd in de bijlage.  
Tevens is het verzonden verweerschrift opgenomen in de bijlage.  
 





Beroep  
Hierna wordt puntsgewijs ingegaan op hetgeen in het beroepschrift is aangevoerd. Het gestelde in het 
beroepschrift wordt vermeld, met daaronder het verweer. 
De beroepsgronden zijn veelal gelijk aan hetgeen wat als zienswijze is ingediend tegen het ontwerp-
bestemmingsplan. Wat betreft de ingediende zienswijzen verwijzen wij naar onze beantwoording in de 
"Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan ‘Herontwikkelingslocatie Witt’". Wij 
benadrukken dat bij het ingekomen beroepschrift geen tegenonderzoeken zijn overlegd met 
betrekking tot hetgeen in de gronden wordt aangevoerd. 
 
Beroepsgronden 
 
A Strijd met goede ruimtelijke ordening 
 
A.1. Particuliere initiatieven moeten uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening bij voorbereiding van 
bestemmingsplan worden betrokken 
Het initiatief was voldoende concreet, tijdig kenbaar gemaakt en de ruimtelijke aanvaardbaarheid van 
het initiatief kon ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan worden beoordeeld. 
 
Door appellanten zijn 2 haalbaarheidsverzoeken ingediend. Het eerste haalbaarheidsverzoek is 
ingediend op 9 april 2019 door . De uitkomst van dit haalbaarheidsverzoek (niet haalbaar) 
hebben wij op 14 augustus 2019 verzonden.  
Het tweede haalbaarheidsverzoek is op 6 juli 2020 ingediend door appellanten. Dit 
haalbaarheidsverzoek is derhalve pas na de vaststelling van het bestemmingsplan ingediend.  
In het beroepsschrift wordt gesteld dat het initiatief was uitgewerkt en onderbouwd en tevens tijdig 
kenbaar gemaakt bij de gemeente. Voor zover hiermee wordt verwezen naar het ingediende eerste 
haalbaarheidsverzoek wordt opgemerkt dat hierover is aangegeven dat dit plan niet haalbaar werd 
geacht.  
Zoals ook al opgemerkt in de Nota van Beantwoording zienswijzen was het initiatief van appellanten 
onvoldoende uitgewerkt om dit bij de planvorming mee te nemen. Alle benodigde gegevens om over 
het plan een afweging te maken waren bij de vaststelling van het bestemmingsplan niet voorhanden. 
 
Hier komt bij dat het op grond van vaste jurisprudentie aan de gemeenteraad is om de begrenzing van 
het bestemmingsplan vast te stellen, zij het dat die begrenzing niet in strijd mag zijn met een goede 
ruimtelijke ordening. Zoals in de nota van zienswijzen ook reeds is aangegeven betreft het 
bestemmingsplan “Herontwikkelingslocatie Witt”, een postzegel bestemmingsplan voor een concreet 
zelfstandig project. Voor dit gebied is een stedenbouwkundige visie opgesteld, dat ook de basis is 
geweest voor het bestemmingsplan. 
 
A.2. Het initiatief heeft wel een ruimtelijke samenhang met het bestemmingsplan 
In de stedenbouwkundige visie is woningbouw voorzien op het perceel van appellanten maar deze 
plannen worden door het bestemmingsplan belemmerd.  
 
In het beroepsschrift wordt gesteld dat door de schaduwwerking van de voorziene hoogbouw in het 
bestemmingsplan niet zonder meer een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd.  
In dit verband wijst de gemeenteraad er in de eerste plaats op dat dit door appellanten niet is 
aangetoond. In de tweede plaats hoeft bij de opstelling van het bestemmingsplan geen rekening te 
worden gehouden met alle mogelijke ontwikkelingen die in de buurt van het plangebied in de nabije en 
verre toekomst mogelijk ook gerealiseerd zouden kunnen worden. Zoals hiervoor al gesteld waren de 
plannen op percelen van appellanten onvoldoende concreet om deze bij de ruimtelijke afweging van 
de planontwikkeling mee te nemen. 
Daarnaast valt niet in te zien waarom het niet mogelijk is voor appellanten om een plan te ontwikkelen 
dat voldoet aan de gestelde randvoorwaarden zoals genoemd in het de beantwoording van het 
haalbaarheidsverzoek en welke in lijn zijn met de stedenbouwkundige visie.  
Op de percelen van appellanten wordt ingevolge de stedenbouwkundige visie gevraagd om aan te 
sluiten bij de hoogte van de omliggende wijken (lage bebouwing aan de zijde van de Johan de 
Wittlaan en hogere bebouwing aan het spoor).  
 
 



A.3. Het initiatief is onvoldoende meegenomen in de beoordeling omgevingskwaliteit 
Het onderzoek Omgevingskwaliteit dat als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is 
gevoegd kan niet aan het bestemmingsplan ten grondslag worden gelegd nu het initiatief niet is 
meegenomen in dit onderzoek.  
 
De Omgevingskwaliteit benoemt gezamenlijk gedragen observaties, conclusies, doelstellingen en 
uitgangspunten voor het inrichten en programmeren van de locatie.  
Het Omgevingskwaliteitsdocument kijkt verder dan het beeldkwaliteitsplan, het gaat bijvoorbeeld ook 
over gezondheid en gebruiksgemak. Het document schrijft niets voor, maar dient als inspiratie, 
motivatie en als het geweten gedurende de verdere ontwikkeling en het borgt de beoogde ambities. In 
dit document is enkel de ontwikkeling van het Campina-terrein beschreven.  
Nu door appellanten nog geen concreet plan was overlegd (welke haalbaar was) kon bij het 
onderzoek van de omgevingskwaliteit slechts uitgegaan worden van de feitelijke situatie van het 
plangebied. Met onzekere toekomstige ontwikkelingen behoeft geen rekening te worden gehouden en 
kan ook moeilijk rekening worden gehouden. 
 
 
B. Strijd met gemeentelijk beleid 
B.1. geen samenhang van de omgeving; strijd met de Stedenbouwkundige visie 
In de Stedenbouwkundige visie wordt voorgesteld de ruimtelijke hoofdstructuur van het gebied meer 
prominent en continue te maken door belangrijke openbare ruimten met elkaar in contact te brengen. 
Door de percelen van appellanten niet bij de planvorming te betrekken blijft de mogelijkheid onbenut 
om langs het spoor een volwaardig en representatief gezicht naar het spoor te realiseren. Een 
centraal element van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is het samenvoegen van versnipperde 
onderdelen.  
 
In de stedenbouwkundige visie zijn de uitgangspunten voor de transformatie vastgelegd voor alle 
percelen die in dit gebied liggen. Er volgt uit de stedenbouwkundige visie niet dat het gehele gebied in 
1 keer of in 1 bestemmingsplan ontwikkeld zou moeten worden. Op basis van en ter invulling van 
deze visie is voor het naastgelegen Campina terrein in 2013 het bestemmingsplan “Herontwikkeling 
Campina-terrein” vastgesteld. Het onderhavige bestemmingsplan is een tweede onderdeel van de 
invulling van de stedenbouwkundige visie en als voor de gronden van appellanten een goed plan in 
overeenstemming met de stedenbouwkundige visie wordt opgesteld kan dat het derde onderdeel zijn. 
Hier komt nog bij dat  in de stedenbouwkundige visie is aangegeven dat de gebieden elk een 
herkenbare eigen identiteit krijgen.  
Er is dan ook geen sprake van strijd met de stedenbouwkundige visie.  
Door bij de ontwikkeling van de gebieden de visie als uitgangspunt te nemen wordt juist fragmentatie 
voorkomen en is het bestemmingsplan niet in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. 
Tevens wordt opgemerkt dat de Provincie heeft ingestemd met de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan.  
 
B.2. geen sprake van optimaal en zuinig ruimtegebruik; strijd met Woonvisie 
Door de hoogbouw is ontwikkeling van woningbouw op het perceel van appellanten niet zonder meer 
mogelijk. Niet kan worden uitgesloten dat er geen woningen meer kunnen worden gerealiseerd zodat 
voor deze percelen geen sprake is van optimaal en zuinig ruimtegebruik. Dit sluit niet aan bij de 
woningbehoefte en het uitgangspunt dat locaties moeten worden benut om aan de woningbehoefte te 
blijven voldoen.  
 
Zoals in het beroepsschrift al wordt opgemerkt is het bestemmingsplan in lijn met de uitgangspunten 
van de Woonvisie. Deze beroepsgrond treft dan ook geen doel als wordt gesteld dat het 
bestemmingsplan in strijd is met de Woonvisie.  
Daarnaast is het ook niet aangetoond dat door de vaststelling van het bestemmingsplan het niet meer 
mogelijk is om optimaal en zuinig ruimtegebruik toe te passen op de percelen van appellanten. Bij het 
opstellen van het bestemmingsplan voor de percelen van appellanten moet hierbij ook rekening 
worden gehouden met de ruimtelijke uitgangspunten van de stedenbouwkundige visie zoals de 
ruimtelijke opzet van de bebouwing.   
 
 



 
C. Verkeer 
C.1. onvoldoende onderzoek verkeersafwikkeling 
Het is niet duidelijk welke toename in verkeer wordt verwacht en hoe verkeersafwikkeling langs de 
bestaande infrastructuur zal plaatsvinden. De raad heeft onvoldoende onderzocht of de bestaande 
infrastructuur toereikend is om de te verwachten toename in verkeer te accommoderen.  
 
In de beroepsgrond wordt gesteld dat onvoldoende is onderzocht of de bestaande infrastructuur 
toereikend is om de te verwachten toename in verkeer te accommoderen. Appellanten onderbouwen 
dit niet.  
In het najaar van 2018 zijn op circa 45 plaatsen in Woerden de verkeersintensiteiten gemeten. Hieruit 
is gebleken dat de verkeersintensiteit op de Johan de Wittlaan fluctueert tussen de 654 en maximaal 
1.575 motorvoertuigen per etmaal. De gemiddelde intensiteit bedraagt 1.304 motorvoertuigen per 
etmaal. De verkeersgeneratie van de woningen wordt berekend aan de hand van de kencijfers van de 
CROW publicatie 381, tabel A6 (woonmilieutype 'Buiten-centrum met hoge dichtheid'). Dit woonmilieu 
wordt gehanteerd omdat de locatie buiten het centrum is gelegen, maar wel een hoge dichtheid heeft 
en vlakbij het intercity-treinstation ligt. Per woning geldt in dit woonmilieutype een verkeersgeneratie 
van 2,8 mvt/etmaal. De totale verkeersgeneratie van de herontwikkelingslocatie Witt bedraagt 
afgerond 327 mvt/etmaal (117 woningen x 2,8 mvt/etmaal). De totale (toekomstige) verkeersintensiteit 
op de Johan de Wittlaan bedraagt daardoor circa 1.700 mvt/etmaal. Hieruit blijkt dat de toename van 
verkeer door de beoogde ontwikkeling ruim onder de 5.000 mvt/etmaal blijft wat op dit type rijbaan kan 
worden afgewikkeld. 
Dit was ook al opgenomen in de Nota van beantwoording zienswijzen.  
 
C.2. onvoldoende ontsluiting plangebied 
Het bestemmingsplan is niet uitvoerbaar nu de fietsverbinding die is voorzien niet aansluit op een 
bestaande verbinding en tevens niet aansluit op een doorgaande weg.  
 
Het plan draagt bij aan het doortrekken van de fietsverbinding vanaf het station en vice versa. Deze 
fietsverbinding loopt vanaf het spoor al door het Campinaterrein en het voorliggende 
bestemmingsplan voorziet in een verlenging van die verbinding. Bij een eventuele ontwikkeling op het 
terrein van appellanten is het de nadrukkelijke wens om deze fietsroute verder door te trekken. Voor 
nu sluit de fietsverbinding aan op de, aan weerszijden van de beoogde fietsverbinding gelegen, 
rijbanen. Deze rijbanen dienen als ontsluiting van het plangebied en sluiten aan op het bestaande 
wegennet (Johan de Wittelaan). Hiermee is het bestemmingsplan wel degelijk uitvoerbaar. 
 
 
D. Parkeren 
D.1. discrepantie toelichting en onderliggend onderzoek van Goudappel Coffeng 
Het is onduidelijk op basis van de toelichting van het bestemmingsplan en het rapport van Goudappel 
Coffeng wat nu het daadwerkelijke vereiste aantal parkeerplaatsen is op grond van de Nota 
Parkeernormen 2014.  
 
Zoals ook blijkt uit het rapport van Goudappel Coffeng (bijlage 18 van het bestemmingsplan) hebben 
de woningen conform het parkeerbeleid van de gemeente Woerden een parkeervraag van 215 
parkeerplaatsen wanneer geen dubbelgebruik wordt toegepast en 190 parkeerplaatsen op een 
werkdagavond wanneer er van uit wordt gegaan dat bewoners en bezoekers elkaar afwisselen en 
daardoor gebruik kunnen maken van dezelfde parkeerplaatsen (dubbelgebruik). Gelet op het 
bestemmingsplan dat binnen de bouwvlakken circa 230 parkeerplaatsen mogelijk maakt, kan de 
parkeervraag conform gemeentelijk parkeerbeleid opgelost worden.  Per abuis staat in de toelichting 
een verschrijving. De laatste zin onder het kopje normering had hier niet moeten staan.  
 
D.2. Toepassing maatwerk in strijd met Nota parkeernormen 2014 
In strijd met de Nota Parkeernormen is maatwerk toegepast zonder dat daarvoor de benodigde 
ontheffing van de gemeentelijke parkeereis is verleend en de vereiste belangenafweging is gemaakt.  
 



Zoals ook omschreven in de toelichting en in het rapport van Goudappel Coeffeng is er ten behoeve 
van maatwerk voor deze ontwikkeling afgeweken van de Nota Parkeernormen. Deze nota betreft een 
door het college vastgestelde nota.  
De gemeenteraad gebruikt dit beleid in de huidige bestemmingsplannen maar voor nieuwe locaties 
wordt er tevens als extra mogelijkheid maatwerk geboden op basis van het verkeerskundig onderzoek 
Appellanten onderbouwen niet dat met deze maatwerk oplossing geen sprake zou zijn van een goede 
ruimtelijke ordening. 
 
 
E. Natuur 
Verkeerde CROW-publicatie als uitgangspunt voor berekening stikstofdepositie. 
Aan de effect beoordeling heeft ten onrechte niet de nieuwe CROW-publicatie (381) ten grondslag 
gelegen.  
 
Geenzins is aangetoond dat hierdoor een onjuiste effectbeoordeling heeft plaatsgevonden of dat de 
uitkomst van de effect beoordeling anders zou zijn als de aangepaste CROW-publicatie als 
uitgangspunt zou worden genomen. Het is geenszins te verwachten dat de aangepaste CROW-
publicatie tot zodanige andere invoergegevens zou leiden dat er sprake zou zijn van stikstofdepositie. 
Dit wordt ook bevestigd middels de bijgevoegde aangepaste stikstofbeoordelingen. 
Daarnaast wordt opgemerkt dat deze beroepsgrond strand op artikel 8:69a Awb.   
 
 
F. Bedrijfs- en Milieuzonering en geluid in verband met bestaande bedrijvigheid 
Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden en de algemene beoordeling is gebrekkig omdat de 
geluidsbelasting ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten van Bouwbedrijf de Wit niet is meegenomen. 
Daarom kan niet worden vastgesteld of het bestemmingsplan leidt tot negatieve effecten op het woon- 
en leefklimaat voor de toekomstige bewoners.  
 
Zoals ook blijkt uit de notitie van Adromi Groep is Bouwbedrijf de Wit aangemerkt als een 
aannemingsbedrijf met werkplaats welke valt in de milieucategorie 2. Door appellant wordt dit ook niet 
betwist. Uit de notitie komt ook naar voren dat met deze milieucategorie rekening is gehouden en dat 
niet is uitgegaan van enkel opslag op dit perceel. De maatgevende afstand is 10 meter voor geluid en 
door middel van de functieaanduiding “geen geluidsgevoelige ruimten toegestaan” wordt aan deze 
afstand voldaan.   
 
 
G. M.e.r.-beoordeling: gebrekkig en m.e.r.-beoordelingsbesluit ontbreekt. 
In verband met de geconstateerde gebreken zijn de milieuaspecten onvoldoende meegenomen in de 
vormvrije m.er.-beoordeling. Ook is de m.e.r.beoordeling niet geactualiseerd voor de vaststelling van 
het bestemmingsplan. Daarnaast is er ten onrechte geen m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Op 
grond van artikel 7.17 Wm had de raad een expliciet besluit moeten nemen over de vraag of bij de 
voorbereiding van het betrokken besluit een milieueffectrapport moet worden gemaakt.  
 
Als voor een (ontwerp)bestemmingsplan een m.e.r.-beoordelingsbesluit is vereist, dan is zowel het 
college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad bevoegd om dat m.e.r-
beoordelingsbesluit te nemen (ECLI:NL:RVS:2018:3131).    
In artikel 7.1 lid 4 Wm is bepaald dat in hoofdstuk 7 onder bevoegd gezag wordt verstaan het 
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het voorbereiden dan wel het vaststellen van een plan of een 
besluit. Bij bestemmingsplannen is het college het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het voorbereiden 
van een plan. Het college heeft op 24 september 2019 expliciet besloten dat er geen milieueffect 
rapportage hoeft te worden opgesteld. In de publicatie van het ontwerp-bestemmingsplan is dit ook 
vermeld. Op basis van bovenstaand verweer is niet gebleken dat de beoordeelde milieuaspecten niet 
voldoende zijn meegenomen in de vormvrije m.e.r.-beoordeling. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Conclusie 
Het bestemmingsplan is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Ook is er geen sprake van 
onzorgvuldige dan wel ongemotiveerde besluitvorming. 
Wij verzoeken u om de ingediende beroepsgronden ongegrond te verklaren en het 
verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 
 
 
Hoogachtend, 
Namens de gemeenteraad 
 
 

  
Juridisch adviseur 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 














































































































































































