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BIJLAGE(N) Geen ONDERWERP Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 

Geestdorp 10 
 
 
 
 
 
Geachte raad, 
 
Uw college van Burgemeester en wethouders (hierna: uw college) heeft met ingang van 9 december 2021 het 
ontwerpbestemmingsplan “Geestdorp 10 Woerden” ter inzage gelegd. Uw college heeft ons hierover conform 
artikel 3.8, lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geïnformeerd. 
 
Wij brengen op grond van het hierna omschreven ruimtelijk beleid onze zienswijzen en opvattingen over dit plan 
naar voren.  
 
Het provinciaal beleid 
Het provinciale ruimtelijk beleid is neergelegd in de Omgevingsvisie Provincie Utrecht en geborgd in de 
bijbehorende Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht (hierna: IOV). 
 
In de IOV, die op 1 april 2021 in werking is getreden, zijn algemene regels opgenomen over de inhoud, toelichting 
of onderbouwing van onder meer bestemmingsplannen. Hiermee willen we een aantal provinciale belangen laten 
doorwerken naar het gemeentelijke niveau. Om deze belangen te borgen kunnen wij zo nodig het 
instrumentarium uit de Wro inzetten.  

 
Zienswijzen 
De ontwikkeling is gelegen binnen een gebied dat in de IOV is aangeduid als “CHS – agrarisch cultuurlandschap” 
(artikel 7.7 IOV) en “Landschap Groene Hart” (artikel 7.9 IOV). In deze artikelen zijn regels opgenomen die bij 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (waar legalisering van een feitelijk aanwezige situatie ook onder valt) 
respectievelijk de cultuurhistorische en landschappelijke kernkwaliteiten ter plaatse beogen te beschermen. Op 
basis van deze regelgeving geeft het ontwerp bestemmingsplan ons aanleiding tot het indienen van zienswijzen 
ten aanzien van de volgende onderdelen van het plan: 

- De inrichting van het erf ten westen van de woning is niet passend in het agrarisch cultuurlandschap. In  
de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan wordt gesteld dat de inrit en bruggen 
ondergeschikt zijn aan het slagenlandschap. In deze bewering kunnen wij ons niet vinden. Juist omdat 
opgaande beplanting is verwijderd (wat inderdaad een ruimtelijke verbetering is binnen het 
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