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Groen licht voor de bouw van Holzenbosch in Voorthuizen
Beroep van omwonenden ongegrond verklaard
De bouw van de nieuwe woonwijk Holzenbosch in Voorthuizen kan van start. Vanmorgen, woensdag
25 mei 2016, wees de Raad van State het beroep van twee omwonenden af. Het bestemmingsplan,
dat de realisering van de woonwijk mogelijk maakt, is nu onherroepelijk. De gemeente Barneveld,
Woningstichting Barneveld en Bouw- en Aannemingsmaatschappij Schoonderbeek – die de wijk
ontwikkelen – zijn verheugd over de uitspraak van de Raad van State.
De nieuwe woonwijk Holzenbosch ligt ten zuiden van het huidige dorp Voorthuizen en biedt straks ruimte
aan 326 woningen in verschillende typen en prijsklassen. De wijk wordt ontwikkeld door drie partijen: de
gemeente Barneveld, Woningstichting Barneveld en Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek uit
Amersfoort. De drie partijen hebben de afgelopen periode afspraken gemaakt over de verdeling van het
bouwprogramma voor Holzenbosch.
De gemeenteraad van Barneveld stelde het bestemmingsplan Holzenbosch op 16 december 2015 vast,
maar tegen dit vastgestelde bestemmingsplan werd door twee omwonenden bij de Raad van State beroep
aangetekend. Zij vonden onder andere dat de nieuwe woonwijk – met een groene buffer van 13 meter – te
dicht op de bestaande woningen was gepositioneerd. De Raad van State wees het beroep af. De uitspraak
van de Raad van State betekent dat het bestemmingsplan Holzenbosch onherroepelijk is en dat nu van start
kan worden gegaan met de ontwikkeling van de woonwijk.
Planning
Voordat de eerste woningen in Holzenbosch kunnen worden gebouwd, wordt eerst het bouwterrein bouwrijp
gemaakt. De gemeente Barneveld stelt een bestek op en besteedt vervolgens dit werk aan. Het bouwrijp
maken gebeurt dan in de tweede helft van dit jaar. In het voorjaar van 2017 kunnen de eerste woningen
worden gerealiseerd.
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