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Hoofdstuk 1 INLEIDING

 1 . 1  Aanleiding 

Na het definitieve besluit van het Rijk dat de luchtmachtbasis 

Soesterberg gesloten werd voor militaire doeleinden en grotendeels 

afgestoten zou worden, is in samenwerking met de nieuwe 

grondeigenaar, de Provincie Utrecht, het Masterplan Soesterberg 

opgesteld. Het dorp Soesterberg heeft planologisch altijd nadeel ervaren 

van de voormalige luchtmachtbasis, met name vanwege de grote 

geluidhindercontouren. Uitbreiding van het dorp is dan ook decennia 

niet mogelijk geweest.  

Het plangebied Soesterberg Noord is vanuit het Masterplan Soesterberg 

uit 2009 aangewezen als het verbindende gebied tussen het dorp 

Soesterberg (onder de provinciale weg N237) en het nieuwe 

natuurgebied op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. Het 

plangebied betreft van oudsher een woon- werkgebied waarbij er 

afgelopen 30 jaren een intensivering heeft plaatsgevonden naar meer 

bedrijvigheid en zware industrie dan het wonen dat tot de jaren ’70 van 

de vorige eeuw de overhand genoot. Dat had te maken met de 

uitbreidingen en de intensieve benutting van de toenmalige 

luchtmachtbasis Soesterberg. Immers, de geluidhindercontouren van die 

luchtmachtbasis lagen tot ver in het dorp Soesterberg, waardoor wonen 

alleen mogelijk was na forse geluidsaneringen van de bestaande 

woningen. De meeste van de bestaande woningen in het plangebied zijn 

dan ook jaren ‘30 en ‘60 woningen uit de vorige eeuw.  

 

De  Uitwerking Masterplan Soesterberg is 4 oktober 2010 vastgesteld 

door de gemeenteraad van Soest. Het gebied Soesterberg Noord is een 

gecombineerd woon-werkgebied: van oorsprong woningen met 

bedrijven. Door diverse uitbreidingen de afgelopen decennia is het meer 

een bedrijventerrein geworden waar de oude lijnbebouwing in terug te 

vinden is. Het plangebied is grofweg op te delen in drie delen, die 

zogeheten Kamers worden genoemd. De Kamer met nummer 1, die 

gelegen is tussen de Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Postweg, 

heeft de focus gekregen vanuit de uitwerking van het Masterplan, om 

volledig te transformeren van woon-werkgebied naar woongebied. Dat 

betekend dat bestaande bedrijven daar op termijn gaan verdwijnen en 

ruimte maken voor woningbouw. Daarnaast voorziet planvorming vanuit 

het (herinrichting) programma Vliegbasis in een aansluitende nieuwe 

woonwijk boven de drie Kamers op Soesterberg Noord. Op die manier 

ontstaat een doorgaande lijn van grotendeels nieuwe woonbebouwing 

die de nieuwe entree vanuit het dorp Soesterberg Noord naar de 

voormalige vliegbasis, nu ingericht als groot natuurpark met het 

Nationaal Militair Museum daarin, omzoomd. Uiteraard werkt deze 

nieuwe bebouwing ook als een trekker en prettige stedenbouwkundige 

begeleiding naar het dorp Soesterberg voor de vele honderdduizenden 

toeristen die het Nationaal Militair Museum en/ of het park vliegbasis nu 

al jaarlijks bezoeken. Het transformeren van het woonwerkgebied 

Soesterberg Noord, in combinatie met de aanleg van een overkluizing 
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van de brede provinciale weg N237 die in 2016 wordt opgeleverd, is dan 

ook van cruciaal belang om de verbindende functie van het gebied 

stedenbouwkundig en fysiek tot een succes te maken.  

In Nederland zijn 3 inmiddels vele plaatsen waar op dit moment gebruik 

wordt gemaakt van de wijziging van het bestemmingsplan conform de 

voorwaarden uit de Crisis- en herstelwet. Soest heeft het project 

Soesterberg Noord daarvoor in 2010 aangemeld. Doordat er nu meer 

kennis voorhanden is kan effectiever gebruik gemaakt worden van deze 

wet en kan geheel Soesterberg Noord in passende bestemmingen 

worden gegoten. De doorlooptijd om alles daadwerkelijk te regelen qua 

onderzoeken, bestemmingen, toewijzen milieucategorie, 

stedenbouwkundige aanpak en daadwerkelijk terugbrengen van 

hindercontouren loopt tot tien jaar na het onherroepelijk worden van 

het bestemmingsplan. Rond die tijd word verwacht dat een groot deel 

van de woonwijk op de vliegbasis ook is gerealiseerd. 

Om meer woningbouw mogelijk te maken op het bedrijventerrein 

Soesterberg Noord is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het geldende 

bestemmingsplan Soesterberg Noord is verouderd (het geldende 

bestemmingsplan is in 1995 vastgesteld) en dient te worden vernieuwd. 

Vanwege wijzigende wetgeving, in het kader van de Crisis- en 

herstelwet, is het mogelijk om problemen vanuit het verleden 

(bijvoorbeeld verlagen van de milieunormen, geluidscontouren 

terugbrengen, versnelde procedure bij de Raad van State) op te lossen 

om er een mooi en aantrekkelijk woongebied te realiseren. 

Dit ontwerpbestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte is in nauwe 

samenwerking tussen gemeente Soest en Royal Haskoning DHV, met 

ondersteuning vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

opgesteld. Er is door bovenstaande partijen in de afgelopen maanden 

veel ervaring opgedaan met het benutten van zowel de plus, als de 

mogelijkheden die de verbrede reikwijdte biedt vanuit de Crisis- en 

herstelwet. Met dit ontwerpbestemmingsplan Soesterberg Noord wordt 

dan ook een grote stap voorwaarts gemaakt in het proces om te komen 

tot de daadwerkelijke transformatie van het plangebied, waarover sinds 

2009 gesproken wordt.  

De impact van dit ontwerpbestemmingsplan is groot voor de bewoners 

en bedrijven die daar nu wonen of gevestigd zijn. Er is afgelopen jaren 

zorgvuldig gecommuniceerd met alle betrokken partijen in het gehele 

proces en grotendeels zijn wensen en opmerkingen uit de fase van het 

voorontwerpbestemmingsplan-plus overgenomen.  

Ook is de gemeente Soest met diverse bedrijven uit met name Kamer 1 

in een contractfase beland waarin daadwerkelijke verplaatsing van de 

bedrijfsvoering naar bijvoorbeeld bedrijventerrein Richelleweg aan de 

A28 in een uitwerkings- en vaststellingsstadium zit. Door deze concrete 

bedrijfsverhuizingen en het vrijvallen van de desbetreffende gronden op 

Soesterberg Noord, om die te kunnen gaan bebouwen met woningen, is 

de realiteit van transformatie dichtbij. Na de fase van zienswijzen op dit 

ontwerpbestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte hoopt de 

gemeente dan ook daadwerkelijke over te kunnen gaan tot 

herontwikkeling van Soesterberg Noord, opdat aan de doelstellingen 

vanuit het Masterplan Soesterberg kan worden voldaan. 
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1.2 Ligging van het plangebied 

Het bestemmingsplan 'Soesterberg-Noord' omvat 

het woon-werkgebied van Soesterberg-Noord. Dit 

gebied is gelegen tussen de voormalige vliegbasis en 

de provinciale weg N237. Het plangebied is ongeveer 

18 hectare groot. 

In het noorden wordt het plangebied begrensd door 

de voormalige vliegbasis. De westelijke grens wordt 

gevormd door de gemeentegrens met Zeist en 

zuidelijke grens wordt gevormd door de provinciale 

weg N237. Ten oosten wordt de grens gevormd door 

de Veldmaarschalk Montgomeryweg.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Ligging plangebied Soesterberg-Noord 
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1.3 Doelstell ing 

In combinatie met de verdieping van de ligging van de N237 en de 

nieuwe woningbouw op de voormalige Vliegbasis, zal de transformatie 

van het woon-werkgebied Soesterberg-Noord er voor zorgen dat de 

barrièrewerking van het gebied Soesterberg-Noord wordt opgeheven, 

voor zover het past binnen de kaders van het project Soesterberg-

Noord. Soesterberg kan zich daarmee richten op de toekomstige 

leefomgeving van de Vliegbasis, conform de Uitwerking Masterplan 

Soesterberg. 

Om Soesterberg-Noord goed aan te laten sluiten op de toekomstige 

woningbouwomgeving en het dorp Soesterberg is het noodzakelijk het 

gebied zelf te transformeren tot een aantrekkelijker gebied waar wonen 

en werken meer in evenwicht zijn. Dat kan door bedrijven te verplaatsen 

of door de (milieu) hinderzones van de bestaande bedrijven te beperken 

door het treffen van passende (milieu) maatregelen. 

Om de transformatie juridisch en planologisch te bewerkstelligen, wordt 

voor Soesterberg-Noord een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het 

geldende bestemmingsplan Soesterberg-Noord (vastgesteld in 1995) is 

alleen woningbouw mogelijk op de percelen met de bestemming 

'Woondoeleinden'. Uitbreiding van woningbouw is hierin dan ook niet 

mogelijk. Om de transformatie op gang te brengen is een kader nodig op 

planologisch en stedenbouwkundig gebied. De inzet om het kader op te 

stellen pleegt de gemeente Soest in samenwerking met het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu en de samenwerkingspartners uit Hart van 

de Heuvelrug. 

 

1.4 Ontwikkelingsgebied in Crisis- en 

herstelwet 

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. 

Deze wet heeft tot doel procedures te vereenvoudigen, uitvoering van 

projecten te versnellen en daarmee de werkgelegenheid in de bouw te 

stimuleren. De wet introduceert aangepaste (procedure)regels voor 

zogenoemde ontwikkelingsgebieden. Binnen ontwikkelingsgebieden kan 

creatief om worden gegaan met het spanningsveld dat bestaat tussen 

ruimtelijke ontwikkelingen enerzijds en de milieuwetgeving anderzijds. 

De beschikbare milieugebruiksruimte kan op grond van de Chw worden 

herverdeeld door bijvoorbeeld onbenutte ruimte in milieuvergunningen 

van bedrijven terug te nemen of een bedrijf aan te schrijven 

voorzieningen tegen milieuhinder te treffen. Daarmee kan ruimte 

gecreëerd worden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals 

bijvoorbeeld het mogelijk maken van woningbouw, terwijl dit gelet op 

de vergunde situatie eigenlijk niet mogelijk is. Bovendien biedt de wet de 

mogelijkheid om tijdelijk, tijdens de realisatie van het plan, van de 

vigerende milieunormen af te wijken. Dit heeft tot gevolg dat niet eerst 

gewacht hoeft te worden tot het beperken van de milieugebruiksruimte 

is gerealiseerd, maar dat men vooruitlopend hierop kan starten met de 

realisatie van de nieuwe ontwikkelingen. Parallel aan het realisatietraject 

kunnen dan de voorgenomen (milieu)maatregelen getroffen worden, 

zodat aan het einde van de planperiode weer wordt voldaan aan de 

geldende milieunormen. In het gebiedsontwikkelingsplan wordt 

vastgelegd welke (milieu)maatregelen genomen zullen worden om aan 

het einde van de planperiode weer te kunnen voldoen aan de geldende 

(milieu)normen. 
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Op 8 oktober 2010 heeft de ministerraad op voorstel van de toenmalige 

minister Huizinga van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer (VROM) ingestemd met de 2e tranche van het Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet. In het besluit wordt onder meer het 

project Soesterberg-Noord aangewezen als ontwikkelingsgebied. De 

Algemene Maatregel van Bestuur waarin het project Soesterberg-Noord 

wordt aangewezen, is gepubliceerd in maart 2011. Het Besluit van 18 

maart 2011 tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet 

(Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche) is inmiddels 

gepubliceerd en op 13 april 2011 in werking getreden. 

De voormalige vliegbasis is als ontwikkelingsgebied in de vierde tranche 

van de Chw aangewezen en deze is op 25 oktober 2012 in werking 

getreden. Op 20 september is het Besluit uitvoering Crisis- en 

herstelwet, achtste tranche in werking getreden. Door dit 

wijzigingsbesluit zijn o.a. nieuwe innovatie experimenten aan het besluit 

toegevoegd. Zo kunnen verschillende gemeenten (o.a. gemeente Soest) 

experimenteren met het opstellen van een bestemmingsplan. Zij kunnen 

een bestemmingsplan opstellen met een bredere reikwijdte voor het 

gehele gemeentelijke grondgebied. Daarmee loopt de gemeente Soest 

vooruit op de mogelijkheden van het omgevingsplan zoals verwoord in 

het wetsontwerp van de Omgevingswet. 

Als gevolg van artikel 2.3 Chw dient de gemeenteraad een 

bestemmingsplan op te stellen waar van het gebiedsontwikkelingsplan 

een onderdeel is. Op de vaststelling van het bestemmingsplan is afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent 

onder meer dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 

gedurende een periode van 6 weken terinzage worden gelegd en 

gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. 

De gemeente wil ten behoeve van het verbeteren van de fysieke 

leefomgeving in Soesterberg op het bedrijventerrein Soesterberg-Noord 

woningbouw ontwikkelen. Daarnaast dient dit bestemmingsplan-plus 

om de fysieke leefomgeving op de voormalige vliegbasis te verbeteren 

zodat hier ook woningbouw mogelijk wordt gemaakt middels de 

uitwerkingsbevoegdheid uit bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg 

(juni 2012 vastgesteld door de gemeenteraden van Soest en Zeist). 

Om het bovenstaande voornemen planologisch-juridisch mogelijk te 

maken, dient het bedrijventerrein te worden geherstructureerd. Eén van 

de onderdelen hiervan is het wegnemen van milieucontouren van de op 

het bedrijventerrein gevestigde bedrijven die over het nieuwe 

woongebied zijn gelegen. Een ander onderdeel, om woningbouw 

mogelijk te maken, is het aankopen van een aantal bedrijfspanden en/of 

-gronden. 
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1.5 Vigerend bestemmingsplan 

Het nieuwe bestemmingsplan-plus 'Soesterberg-Noord' gaat het volgende 

bestemmingsplan vervangen: 

Nr op kaart Bestemmingsplan Vastgesteld Goedgekeurd Onherroepelijk 

93 Soesterberg-Noord 21-9-1995 23-4-1996 21-12-1998 

Tabel 1: vigerend bestemmingsplan in Soesterberg-Noord 

 

Het bovenstaande bestemmingsplan wordt vervangen door het 

onderhavige bestemmingsplan. Bovendien zijn in het bestemmingsplan 

alle in het verleden verleende vrijstellingen, ontheffingen en 

omgevingsvergunningen voor afwijkingen meegenomen. In de 

onderstaande figuur is de ligging van het vigerende bestemmingsplan en 

het nieuwe bestemmingsplan aangegeven. 

 

 

 

Figuur 2: Ligging vigerend bestemmingsplan en plangrens 
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1.6 Leeswijzer 

De toelichting is opgesteld aan de hand van het Handboek Digitale 

Ruimtelijke Plannen. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de bestaande situatie van het plangebied. 

Hoofdstuk 3 geeft een planbeschrijving. De beschrijving van deze 

elementen zijn als uitgangspunt gebruikt bij het verdere ontwerp van het 

plangebied. Het ruimtelijk beleid wordt per thema beschreven. Bij 

nieuwbouwplannen wordt in dit hoofdstuk tevens ingegaan op de 

belangrijkste uitgangspunten voor de stedenbouwkundige inrichting. 

Hoofdstuk 4 bevat het beleidskader van de Rijksoverheid en Provincie 

Utrecht evenals het gemeentelijk beleid. 

Hoofdstuk 5 verwoordt de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek 

naar milieu- en overige aspecten. 

In hoofdstuk 6 wordt het gebiedsontwikkelingsplan beschreven. Hierin 

staat aangegeven op welke locaties in de (nabije) toekomst woningbouw 

wordt ontwikkeld en wat voor overlastbeperkende maatregelen er 

genomen moeten worden bij de nabijgelegen bedrijven. 

Hoofdstuk 7 geeft een toelichting op de planregels en geeft aan waarom 

voor een bepaalde regeling is gekozen. In meer algemene zin wordt 

eerst de juridische plansystematiek uiteen gezet. De afstemming van het 

bestemmingsplan met andere wetten en verordeningen komt eveneens 

in dit hoofdstuk aan de orde. Vervolgens wordt per bestemming kort 

ingegaan op de (on)mogelijkheden binnen de betreffende bestemming. 

Tot slot beschrijft hoofdstuk 8 de economische en maatschappelijke 

uitvoerbaarheid.  
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Uitzicht vanuit kunstwerk ‘Secret Operation 610’  over de landingsbaan in  Park Vl iegbasis met in  de verte het Nationaal  Mi l itair  Museum 
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Hoofdstuk 2 BESTAANDE SITUATIE

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de bestaande situatie van het plangebied 

beschreven. Dit hoofdstuk geeft een beeld van alle voor dit 

bestemmingsplan relevante aspecten. Allereerst wordt ingegaan op de 

ontstaansgeschiedenis van het gebied. Daarna komt de ruimtelijke 

structuur aan de orde. Deze ruimtelijke structuur wordt daarbij 

opgesplitst in de volgende deelstructuren: bebouwingsstructuur en 

typologieën, functionele structuur, cultuurhistorie, monumenten en 

beschermd dorpsgezicht, verkeersstructuur, groenstructuur, 

waterstructuur en zweefvliegen. 

 

2.2 Ontstaansgeschiedenis Soesterberg 

Soesterberg is gelegen in het bos- en landgoederenlandschap van de 

Utrechtse Heuvelrug. Tot in de 16e eeuw werd dit landschap 

gekenmerkt door uitgestrekte heidevelden en stuifzanden. In de Gouden 

Eeuw werden landgoederen en buitenplaatsen aangelegd door 

welgestelden die uit de stad naar deze gebieden trokken. Na 1850 werd 

de bebossing op grote schaal doorgezet. Diverse instellingen vestigden 

zich in de bosgebieden. Zo is uit het oorspronkelijk heidelandschap het 

bos- en landgoederenlandschap ontstaan. Kenmerkend zijn de vele 

bossen, afgewisseld met open plekken, resterende heidevelden en 

stuifduinen, tuinen en uitgebreide parken. 

Het landschap kent overwegend een verspreide bebouwing en heeft 

haar oorsprong grotendeels in de Gouden Eeuw of daarna. Daarvoor was 

de heide vrijwel onbewoond. Soesterberg is ontstaan rond de kruising 

van de Veldmaarschalk Montgomeryweg, vroeger de 

Soesterbergsestraat met de Amersfoortsestraat. Vroeger was de 

Banningstraat de rechtstreekse verbinding met het station Soestduinen, 

dat toen ook Soesterberg heette. Na de aanleg van de vliegbasis is deze 

route komen te vervallen evenals het zwaartepunt van Soesterberg. De 

ruimtelijke opbouw van Soesterberg is in de loop der jaren sterk 

veranderd. Soesterberg ligt nu ingeklemd tussen de voormalige 

vliegbasis en de rijksweg A28. Het gebied hiertussen wordt doorsneden 

door de Amersfoortsestraat. Binnen het orthogonale 

verkavelingspatroon vormt de slinger van de Amersfoortsestraat een 

vreemd element die de noordrand van Soesterberg afsnijdt van de rest. 

Soesterberg is met name gegroeid na de komst van de militaire basis in 

de 20ste eeuw. Het landschap wordt gekenmerkt door bos, voornamelijk 

naaldbos of gecombineerd naald- en loofbos. Door het gebied lopen 

diverse oude stijlvolle lanen. De Amersfoortsestraat is hiervan een 

voorbeeld. 
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Aan weerszijden van de Amersfoortsestraat ligt grotendeels een 

langgerekte blokverkavelde strook. De woeste gronden werden bij de 

aanleg van de Amersfoortsestraat, in de 17e eeuw, in rechthoekige 

percelen verdeeld van 100 roe lang en 50 roe breed (376 meter bij 188 

meter) en in eigendom gegeven als tegenprestatie om de weg tussen 

Amersfoort en Utrecht te onderhouden. Een huis op het perceel 

betekende een verdubbeling van het grondbezit. De rechthoekige 

percelen zijn nog goed op de kaart te zien. Ter plaatse van Soesterberg 

zijn deze percelen niet zichtbaar doordat hier de weg is verlegd. Wel is 

de maatvoering terug te vinden in de verkaveling. Deze maatvoering kan 

als leidraad dienen bij een eventuele uitbreiding van het 

woonwerkgebied of bij de keuze van een nieuwe ontsluitingsstructuur. 

Het oorspronkelijke laankarakter van de Amersfoortsestraat is hier niet 

zichtbaar door de omlegging van deze weg begin jaren '70 van de vorige 

eeuw. 

 

2.3 Ruimteli jke structuur 

In deze paragraaf komt de ruimtelijke structuur van het plangebied aan 

de orde. Hiertoe worden onderstaand de diverse deelstructuren in het 

plangebied besproken. 

2.3. 1  Bebouwingsstructuur en typologieën 

Het woon-/werkgebied Soesterberg-Noord dateert uit eind vijftiger – 

begin zestiger jaren van de vorige eeuw. Het is hiermee het derde 

grootste en één na oudste bedrijventerrein van de gemeente. Op het 

bedrijventerrein zijn nu circa 70 bedrijven gevestigd. 

Het woon-/werkgebied is ontstaan langs en tussen drie voormalige 

woonstraten: de Veldmaarschalk Montgomeryweg, de Postweg en de 

Sterrenbergweg. In deze straten bevindt zich nog verschillende 

oorspronkelijke woonbebouwing. Ook aan de nu doodlopende 

dwarsstraten, de Schooldwarsweg en de Postdwarsweg, bevinden zich 

nog bebouwing en een woonhuis. De bedrijfsbebouwing bevindt zich 

tussen en achter de woonbebouwing. De laatste uitbreiding, 

eind jaren negentig van de vorige eeuw, van het terrein bevindt zich in 

het westen, rond de Stemerdingweg, waar voorheen sportvelden 

gelegen waren. 

2.3.2 Functionele structuur 

In het gehele plangebied Soesterberg-Noord ligt de nadruk op 

bedrijvigheid. Naast de bedrijvigheid wordt in het plangebied gewoond. 

Deze woongebieden komen voornamelijk voor in de straten 

Veldmaarschalk Montgomeryweg, Postweg en in mindere mate aan 

Sterrenbergweg. 
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Bevolking 

Op peildatum 31-12-2013 woonden er in Soesterberg 6.322 inwoners. 

Deze inwoners waren als volgt over de kern Soesterberg verdeeld: 

Buurt Inwonertal 

Soesterberg Kom 3.491 

Soesterberg-Noord 159 

Soesterberg Oost 2.436 

Leusderheide 236 

Tabel 2: Inwonertal naar buurt in Soesterberg  

 

Van de inwoners van Soesterberg is ruim 15% 65 jaar of ouder. Voor de 

gehele gemeente Soest geldt dat 19% van de inwoners 65 jaar of ouder 

is. Binnen Soesterberg geldt dat het aandeel ouderen het grootst is in 

Soesterberg Kom en het kleinst in Soesterberg Oost. Ouderen zijn 

geconcentreerd rondom het dorpscentrum van Soesterberg terwijl de 

wijk Apollo bijvoorbeeld heel kinderrijk is. 

Bedrijvigheid 

In Soesterberg-Noord is veel bedrijvigheid te vinden. Het gaat hier om de 

aanwezigheid van kleinere en grotere ambachtelijke en 

productiebedrijven. 

Detailhandel 

Aan de Amersfoortsestraat zijn enkele volumineuze 

detailhandelsbedrijven te vinden. 

Wonen 

De woningbouw In Soesterberg-Noord bevindt zich voornamelijk aan de 

Veldmaarschalk Montgomeryweg, Postweg en in mindere mate aan 

Sterrenbergweg. 

2.3.3 Cultuurhistorie  

Soesterberg ligt tegen de westkant van de stuwwal die de ruggengraat 

vormt van de Utrechtse Heuvelrug. De kern is ontstaan halverwege de 

zeventiende eeuw rond de kruising van de nationale route voor 

diligence- en postverkeer tussen Amsterdam en Arnhem (voormalige 

Banningstraat, nu Veldmaarschalk Montgomeryweg) en de provinciale 

weg tussen Utrecht en Amersfoort (voormalige Amersfoortsestraat, nu 

Rademakerstraat/Banningstraat). Om deze weg destijds te bekostigen, 

zijn aan weerszijden de woeste gronden ontgonnen in regelmatige 

kavels van 100 roe bij 50 roe (376 meter bij 188 meter). 

De kavels werden bebost en in combinatie met de overgebleven 

heidevelden en stuifzanden en meer gecultiveerde tuinen rond de 

huizen kreeg het gebied het karakter van een landgoederenzone. 

Wanneer de nieuwe eigenaar namelijk besloot op zijn perceel een huis 

te bouwen dan kreeg hij een dubbele breedte van 100 roe toegewezen. 

Die kavelstructuur is nog steeds goed te herkennen net als op een aantal 

plaatsen zogenaamde sorties. Deze dienden destijds om de heide aan 

weerszijden van de weg bereikbaar te houden. Ze waren ongeveer 40 

meter breed: eikenhakhout op de twee wallen met daartussen een 

eikenlaan. Veel sorties (ook in Soesterberg) zijn nog aanwezig als 

infrastructuur of erfgrens. In 2011 is dit in opdracht van de Provincie 

Utrecht en Projectbureau Heel de Heuvelrug onderzocht (rapport Sorties 
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Amersfoortsestraatweg: Plan van aanpak en voorstellen tot 

verbeelding). Er is echter nog geen uitvoeringsplan met financiële 

middelen vastgesteld om de sorties waar mogelijk te herstellen. 

2.3.4 Monumenten en beschermd dorpsgezicht 

Er bevinden zich geen Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten of 

beeldbepalende panden in het bestemmingsplangebied. Tevens is geen 

sprake van een beschermd dorpsgezicht in het plangebied. 

2.3.5 Verkeersstructuur 

Hieronder volgt een beschrijving van de verkeerstructuur in het 

plangebied. 

Gemotoriseerd verkeer 

De belangrijkste ontsluitingsweg in relatie tot het bestemmingsplan ligt 

net ten zuiden van het plangebied, te weten de N237 

(Amersfoortsestraat). Soesterberg-Noord zelf is aangewezen als 

verblijfsgebied. Op de wegen binnen het plangebied geldt dan ook een 

maximumsnelheid van 30km/u. 

Parkeren 

Binnen de gemeente Soest vraagt het parkeren om bijzondere aandacht. 

Het toenemende autobezit vraagt om een steeds groter ruimtebeslag 

voor het parkeren. Het autobezit in de gemeente Soest is relatief hoog. 

In Soesterberg is dit bovendien naar verhouding hoger dan het 

gemeentelijke gemiddelde. 

Voor het parkeren in de woonwijken is een inventarisatie gemaakt van 

het parkeeraanbod. Daaruit blijkt dat in veel wijken de capaciteit 

nagenoeg bereikt is. Tussen de buurten onderling zijn grote verschillen 

te kenmerken. Op een aantal locaties in de gemeente Soest wordt in 

beperkte mate het parkeren gereguleerd, met name rond de 

winkelcentra, door middel van een blauwe zone. Daarnaast wordt – om 

de bereikbaarheid en veiligheid te garanderen – gewerkt met 

parkeerverboden. In Soesterberg-Noord worden deze vormen van 

regulatie niet toegepast. 

Langzaam verkeer 

Binnen het plangebied zijn langs de belangrijke fietsroute voorzieningen 

getroffen voor fietsers. Direct ten zuiden van het plangebied, langs de 

N237 (parallelweg Amersfoortsestraat) zijn fietsstroken aangebracht. 

Openbaar vervoer 

Binnen het plangebied bevinden zich geen busroutes. Ter plaatse van 

Soesterberg-Noord maakt het openbaar vervoer gebruik van de 

provinciale weg N237, die net ten zuiden van het plangebied ligt. Deze 

weergave is een momentopname ten tijde van het opstellen van dit 

bestemmingsplan en kan wijzigen. 

 

 

 

  



 

22 

Figuur 4: Verkeersstructuur  
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2.3.6 Groenstructuur  

Hoofdgroenstructuur in het plangebied 

In het groenstructuurplan “De groene kernkwaliteit” zijn de 

karakteristieken van het groen in het plangebied beschreven. 

Kenmerkend voor Soesterberg-Noord is de lanenstructuur, die zijn 

ontstaan dankt aan de eerder genoemde verkaveling van de 17de eeuw. 

Voor een deel is deze structuur nog in stand gehouden. Elders is deze 

structuur niet meer (goed) herkenbaar. Zowel in het groenstructuurplan 

als het Masterplan is aangegeven dat de structuren moeten worden 

hersteld en de hiaten opgevuld worden. 

Natuur en ecologie 

Natuurwaarden worden beschermd door een soortenbeleid en door 

gebiedenbeleid. De bescherming van soorten is geregeld in de Flora- en 

faunawet (Ffw). De Ffw bevat verbodsbepalingen met betrekking tot het 

aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- en 

plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste 

rust- en verblijfplaatsen. Bij elke ruimtelijke ingreep dient vooraf 

getoetst te worden of deze niet zal leiden tot overtreding van de 

verbodsbepalingen van de Ffw. 

Het bedrijventerrein Soesterberg-Noord ligt niet in het gebied dat de 

status Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft gekregen in de Provinciale 

Ruimtelijke Structuurvisie. Echter de hoek Veldmaarschalk 

Montgomeryweg - Batenburgweg grenst wel tegen het EHS-gebied aan. 

2.3.7 Waterstructuur  

Grondwater 

Het bestaande maaiveld in het bestemmingsplangebied is vrij hoog ten 

opzichte van NAP en de grondwaterstand is relatief laag. Hierdoor is er 

geen sprake van structurele grondwateroverlast. 

Oppervlaktewater 

Binnen het bestemmingsplangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. 

Afval- en hemelwater 

Op het bedrijventerrein van Soesterberg-Noord is een Verbeterd 

Gescheiden Stelsel (VGS) aanwezig. In 2012 zijn er tussen het 

hemelwater- en afvalwater rioolstelsel schuiven geplaatst. Sindsdien 

functioneert het VGS als een volledig gescheiden stelsel, waarbij al het 

hemelwater wordt afgevoerd naar een infiltratievoorziening. Ter plaatse 

van de infiltratievoorziening zakt het hemelwater in de bodem. In 

Soesterberg-Noord zijn twee infiltratievoorzieningen: één aan de 

Sterrenbergweg en één aan de Veldmaarschalk Montgomeryweg.  
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2.3.8 Zweefvl iegen 

De voormalige luchtmachtbasis wordt gebruikt door de Amsterdamsche 

Club voor Zweefvliegen (ACvZ). Bij het zweefvliegen is de obstakelvrije 

zone rond de start- en landingsbanen van belang. Deze obstakelvrije 

zone strekt zich uit over plangebied van Soesterberg-Noord. De 

obstakelvrije zone wordt 'vliegfunnel' genoemd. Deze vliegfunnel is ter 

voorkomen van gevaar voor het vliegverkeer rond de luchthaven. De 

vliegfunnel betekent concreet een beperking van de (bouw)hoogten in 

het plangebied. Deze beperking loopt lineair op van 0 meter (dit ligt op 

11,9m boven NAP) langs de start- en landingsbaan tot een hoogte van 45 

meter ten opzichte van de start- en landingsbaan Hiervoor is in dit 

bestemmingsplan een regeling opgenomen. De vliegfunnel is 

weergegeven in het onderstaande figuur.   

 

 

Figuur 5: Vliegfunnel 
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Hoofdstuk 3 PLANBESCHRIJVING  

3.1 Inleiding 

De ontwikkeling van de woonkern Soesterberg is jarenlang gestagneerd 

door de aanwezigheid van de militaire vliegbasis. De sluiting van de 

vliegbasis maakt het mogelijk om voor Soesterberg, zijnde de woonkern 

Soesterberg en het woon-werkgebied Soesterberg-Noord, een inhaalslag 

te maken. Om het dorp Soesterberg te verbeteren is een masterplan 

opgesteld in 2009, dat later steeds verder is uitgewerkt. Het gebied 

Soesterberg-Noord is in het kader van de Crisis- en herstelwet door de 

minister aangewezen als ontwikkelingsgebied. 

3.2 Ruimteli jke uitgangspunten 

3.2. 1  Algemeen 

De bestaande ruimtelijke hoofdstructuur en bebouwingsstructuur van 

het plangebied, zoals die beschreven is in paragraaf 2.3, is uitgangspunt 

voor de ruimtelijke hoofdopzet van het bestemmingsplan.  

3.2.2 Nieuwe ontwikkel ingen 

Voor het nieuwe bestemmingsplan Soesterberg-Noord zijn een aantal 

uitgangspunten geformuleerd die een wijziging tewerkstellen ten 

opzichte van het geldende bestemmingsplan Soesterberg-Noord. Vanuit 

het dorp gezien lag Soesterberg-Noord achteraf, achter de barrière van 

de N237 (Amersfoortsestraat) en tegen de ontoegankelijke vliegbasis 

aan. Volgens het Masterplan Soesterberg wordt Soesterberg-Noord van 

een afgelegen woon-werkgebied omgevormd tot de verbindende 

schakel tussen het dorp en het natuur- en recreatiegebied van de 

voormalige vliegbasis. Hiervoor worden twee maatregelen genomen. 

1. De N237 wordt verdiept aangelegd, waardoor de 

Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Postweg op 

maaiveldhoogte doorlopen en zo een aantrekkelijker verbinding 

zullen zijn en 

2. het woon-/werkgebied Soesterberg-Noord zal verkleuren van 

een overwegende bedrijfsbestemming naar overwegend 

wonen. De gemeente verandert actief een deel van het gebied 

in wonen. Het gaat hier de bestemmingswijziging van 'Bedrijf' 

naar 'Wonen' en 'Gemengd'. Waarbij op de locaties van 

verschillende bedrijven woningbouw ontwikkeld gaat worden. 

In het Masterplan Soesterberg is aangegeven, dat het gedeelte tussen de 

Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Postweg (kamer 1), een 

woongebied zal worden. Het gaat hier om de bestemmingswijziging van 

'Bedrijf' naar 'Wonen', 'Gemengd' en ‘Overig – De Ridder en Wonen’, 

waarbij op de locaties van verschillende bedrijven woningbouw 

ontwikkeld gaat worden. Van de bedrijven langs de Amersfoortsestraat 

en de Veldmaarschalk Montgomeryweg wordt de bestemming gewijzigd 

naar 'Gemengd'. Hierdoor wordt bedrijvigheid en wonen naast elkaar 
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mogelijk gemaakt. Het gedeelte tussen Postweg en Sterrenbergweg 

(kamer 2) zal een gemengd karakter (bestemmingen ‘Wonen’ en 

‘Bedrijventerrein’) hebben, en het nieuwste gedeelte, rond de 

Stemerdingweg (kamer 3) blijft vooral een bedrijventerrein 

(bestemmingen ‘Bedrijventerrein’ en ‘Overig – Sita en Bedrijven’. Deze 

ontwikkelingen bevinden zich in verschillende stadia van planvorming. 

 

Figuur 6: De verschillende kamers in Soesterberg-Noord 
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De gemeente heeft in kamer 1 bedrijfsterrein verworven om daar 

woningen te bouwen. De keuze is op dit deelgebied gevallen omdat dit 

het beste aansluit bij de gedachte van de verbindende schakel en omdat 

het financieel uitvoerbaar is. Daar komt bij dat een particulier 

ontwikkelaar voor de rest van kamer 1, het zuidelijk deel, woningen wil 

ontwikkelen. 

Met het ontwikkelen van woningbouw in Soesterberg-Noord wordt 

aansluiting gezocht bij de te ontwikkelen woningbouw op de voormalige 

vliegbasis. 

Voor het deelgebied waarvan de gemeente initiatiefnemer is, is de 

exacte invulling nog niet bekend. Hiervoor zal de bestemming 

'Woongebied' worden opgenomen in het bestemmingsplan. Bij het 

opnemen van de bestemming 'Woongebied' worden voorwaarden 

gesteld aan deze ontwikkeling. Wanneer woningbouwontwikkelingen 

voldoende helder zijn, zal een uitwerkingsplan worden opgesteld. 

 

3.3 Functionele uitgangspunten 

3.3. 1  Stedenbouw 

Door Terra Incognita is een stedenbouwkundige visie opgesteld voor 

Soesterberg-Noord. Deze visie is als bijlage 1 opgenomen in de 

plantoelichting. Hieronder volgt een samenvatting van de 

stedenbouwkundige visie.  

 

 

Een gemengd dorpsgebied: ruimte voor wonen en werken 

Vanuit het oogpunt van stedenbouw en wonen transformeert 

Soesterberg-Noord in de komende jaren van een relatief geïsoleerd 

gelegen werklocatie aan de rand van het dorp, naar een aantrekkelijk 

gemengd dorpsgebied met minder bedrijven en meer ruimte voor 

wonen. Zo vormt Soesterberg-Noord straks een verbindende schakel 

tussen het dorp en het Park Vliegbasis Soesterberg. De 

herstructureringsopgave voor het bedrijventerrein is reeds genoemd in 

het Masterplan Soesterberg-Noord (april 2009). De beoogde 

transformatie zal stap voor stap worden uitgevoerd en wordt als eerste 

ingezet in het oostelijk deel (kamer 1). Op een aantal locaties jaagt de 

gemeente daar verplaatsing van bedrijven actief aan. De gemeente heeft 

om die reden in kamer 1 bedrijfsterrein verworven waar woningen 

gebouwd zullen worden.  

De nieuwe bewoners van Soesterberg-Noord krijgen de mogelijkheid om 

op eigen terrein een bedrijf of beroep aan huis te ontwikkelen, zodat zij 

hier aan huis gebonden werk kunnen verrichten. Deze nieuwbouw kan 

bijvoorbeeld ruimte bieden aan zzp’ers of aan (startende) ondernemers 

met een beperkte ruimtevraag en minimale hinder. Dit draagt bij aan het 

gemengde karakter van het gebied en kan Soesterberg-Noord verrijken 

met nieuwe economische activiteiten. Hierdoor wordt een levendig 

dorpsgebied gecreëerd. 

Een gefaseerde ruimtelijke ontwikkeling: bouwen met blokken 

De transformatie van bedrijvigheid naar woningbouw kan pas 

gerealiseerd worden nadat een bedrijfskavel is vrijgekomen en de daar 

eventueel aanwezige milieuhinder is gesaneerd. Blok voor blok 

verandert het karakter van Soesterberg-Noord zo van een 
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bedrijventerrein naar een aantrekkelijk gemengd dorpsgebied met 

ruimte voor werken én wonen. Qua fasering is daarbij prioriteit gelegd 

bij het meest oostelijke deelgebied (kamer 1). Hier wordt gestart met de 

ontwikkeling van woningbouw. In de overige twee kamers blijft ruimte 

voor gemengd wonen/werken (kamer 2) en voor bedrijvigheid (kamer 

3). Aan de zuidelijke rand van de kamers 2 en 3 wordt bovendien ruimte 

geboden aan volumineuze detailhandel op zichtlocaties langs de 

Amersfoortsestraat.  

Stedenbouwkundige Visie Soesterberg-Noord  

Om de ruimtelijke ontwikkeling van Soesterberg-Noord in goede banen 

te geleiden, heeft de gemeente Soest een visie opgesteld voor het 

gebied: de Stedenbouwkundige Visie Soesterberg-Noord. Samen met 

bewoners, ondernemers, initiatiefnemers en ontwikkelende 

(markt)partijen wordt de komende jaren gefaseerd toegewerkt naar de 

realisatie van deze visie. De stedenbouwkundige visie voor Soesterberg-

Noord legt daarbij op hoofdlijnen het beoogde toekomstbeeld vast voor 

het gebied tussen de Amersfoortsestraat en het Park Vliegbasis 

Soesterberg.  
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Figuur 7: Visie op hoofdlijnen (bron: Stedenbouwkundige Visie Soesterberg-Noord, december 2015, Terra Incognita) 
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Aansluiten op de omgeving: de verbindende schakel  

Op de overgang van Soesterberg-Noord en het voormalige 

vliegbasisterrein wordt op termijn een nieuwe woonwijk ontwikkeld. 

Met het ontwikkelen van meer woningbouw in Soesterberg-Noord is het 

logisch aansluiting te zoeken bij deze toekomstige woningbouw op de 

voormalige vliegbasis. Op dit moment is echter nog niet duidelijk hoe de 

nieuwe woonwijk op de vliegbasis er precies uit zal komen te zien. Door 

de ontwikkeling van Soesterberg-Noord kunnen er echter nu wel al 

relaties worden verbeterd met het Park Vliegbasis Soesterberg waardoor 

het plangebied zich ook zelfstandig goed verhoudt tot de omgeving. Zo 

wordt er in de visie rekening gehouden met de belangrijke zichtlijnen op 

de vliegbasis, met de aanleg van wandel- en fietsroutes en brede 

groenstroken en met het versterken van de historische lanen en sorties. 

Ook tussen Soesterberg-Noord en het dorp zullen de relaties worden 

verbeterd. De Amersfoortsestraat wordt hiertoe ter hoogte van kamer 1 

verdiept aangelegd. De verwachting is dat het verkeer eind 2016 gebruik 

kan maken van de verdiepte ligging. Bovenop de verdiepte weg wordt 

een overkluizing aangelegd met barrièrevrije fietsverbindingen tussen 

het dorp en Soesterberg-Noord ter hoogte van de Postweg en 

Veldmaarschalk Montgomeryweg. Deze beide historische routes 

verbinden het dorpshart van Soesterberg via Soesterberg-Noord straks 

met de vliegbasis (en verder richting Soest). Hiermee wordt de 

geïsoleerde ligging van Soesterberg-Noord vanuit het dorp opgeheven. 

De wegprofielen van de Postweg en de Veldmaarschalk 

Montgomeryweg worden opnieuw ingericht, waarbij er vooral voor de 

fietser meer aandacht zal zijn in het straatbeeld. Voor de Postweg vormt 

daarbij een wegprofiel als fietsstraat (met eenrichtingsverkeer voor 

auto’s) het uitgangspunt, voor de Veldmaarschalk Montgomeryweg 

wordt gedacht aan een rijweg richting het dorpshart voor lokaal 

autoverkeer met aan weerszijden van de rijbaan fietsstroken. Op termijn 

kan hier in plaats van fietsstroken een vrijliggend fietspad worden 

aangelegd als onderdeel van de regionale fietsverbinding tussen Zeist en 

Soest. 

Lanen en sorties: aansluiten bij het historische karakter 

De historische sorties en laanstructuren in Soesterberg-Noord maken 

onderdeel uit van de eeuwenoude vakkenstructuur langs de 

Amersfoortseweg. Langs de Amersfoortseweg zijn volgens een 

regelmatig verkavelingspatroon vakken uitgezet met een 

standaardbreedte van 100 roede (376 meter). Deze vakken werden 

vroeger van elkaar werden gescheiden door aarden wallen met 

eikenlanen (sorties). Halverwege het vak werd meestal een pad of laan 

aangelegd die eveneens werd begeleid met een laanbeplanting. Deze 

groene sorties en laanstructuren worden in Soesterberg teruggebracht 

door herstel van de oude bomenstructuur. Nieuwbouw langs deze oude 

lanen en sorties dient aan te sluiten bij het historische karakter. Dit 

betekent dat er vrijstaande woningen of twee-onder-een-kappers van 

maximaal 2 bouwlagen met een kap kunnen worden gebouwd. De kavels 

bieden tevens ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid naast de woning of 

achter op het perceel. 

Binnenterreinen: voortbouwen op het industriële verleden 

Het gebied tussen de oude sorties en lanen was oorspronkelijk in gebruik 

als bouwland en werd ontsloten via een stelsel van dwarswegen. Later 

werd op deze binnenterreinen ambachtelijke bedrijvigheid ontwikkeld. 

In de loop der jaren is er steeds meer moderne bedrijfsbebouwing 
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gerealiseerd met een industriële uitstraling. Bij de transformatie van 

Soesterberg-Noord zal het bedrijfsmatige, industriële karakter van de 

binnenterreinen behouden blijven. Hiermee kan de rijke historie van het 

gebied als een ambachtelijk werkterrein voortleven. Bijvoorbeeld door 

hier bij de vormgeving van de nieuwbouw en de inrichting van de 

openbare ruimte op in te spelen. Dit kan o.a. worden vertaald naar 

nieuwbouw in geschakelde rijwoningen en/of bouwblokken met een 

eigentijdse, industriële uitstraling qua materiaalgebruik en vormentaal. 

In aansluiting op de omliggende woningen, tuinen en bedrijfsgebouwen 

bedraagt de hoogte van de nieuwbouw op de binnenterreinen 

gemiddeld 3 bouwlagen. 

Accenten 

Langs de lanen en sorties en op de binnenterreinen wordt 

grondgebonden woningbouw gerealiseerd met een hoogte van 

maximaal 3 bouwlagen, of 2 lagen met een kap (bouwhoogte 11 meter). 

Hiermee wordt aangesloten bij de bouwhoogte van de huidige 

bebouwing in Soesterberg-Noord. Op een aantal plekken is echter een 

hoger bouwaccent gewenst. Hiermee kunnen enkele bijzondere plekken 

in de stedenbouwkundige structuur van Soesterberg-Noord worden 

gemarkeerd. In de stedenbouwkundige visie voor Soesterberg-Noord zijn 

om die reden drie gestapelde bouwblokken voorzien waarmee het 

nieuwe woon/werkgebied zichtbaar wordt gemaakt vanuit de omgeving. 

Deze hoogteaccenten vormen samen met enkele andere ‘landmarks’ in 

de omgeving, zoals de hoge uitkijktoren bovenop het Nationaal Militair 

Museum, de verkeerstoren op de voormalige vliegbasis en de 

radarheuvel in het park, belangrijke oriëntatiepunten in het gebied. 

Vanuit de drie hogere gebouwen in Soesterberg-Noord is er straks fraai 

uitzicht mogelijk over de omgeving. Omgekeerd vergroten deze 

hoogteaccenten de herkenbaarheid van Soesterberg-Noord en zorgen zij 

voor overzicht en een betere leesbaarheid van de stedenbouwkundige 

structuur.  

Aan de toekomstige rand van Park Vliegbasis Soesterberg komt een 

nieuw hoogteaccent. Hier wordt ruimte geboden aan een gestapeld 

bouwwerk met uitzicht over de omliggende woningen op het park. De 

architectonische uitwerking van dit gebouw kan nog verschillende 

manieren worden uitgevoerd, variërend van een robuust bouwblok van 

3 tot 5 bouwlagen met een stoere uitstraling (refererend naar het 

industriële verleden van de locatie) tot een rank en slank gebouw dat 

meer de hoogte in gaat en aansluit bij de moderne uitstraling van het 

Nationaal Militair Museum. De bouwhoogte van dit hoogteaccent 

bedraagt maximaal 21 meter. Hiermee onderscheidt het gebouw zich 

duidelijk van de overwegend grondgebonden laagbouw in Soesterberg-

Noord, maar gaat het geen concurrentie aan met de veel hogere 

‘landmarks’ in het park (de uitkijktoren, verkeerstoren en radartoren) die 

meer dan 35 meter hoog zijn. 

De andere twee bouwaccenten in Soesterberg-Noord zijn gesitueerd op 

de beide koppen van de overkluizing over de verdiepte N237. Hier 

kunnen op termijn twee nieuwe gebouwen worden gerealiseerd ter 

hoogte van de Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Postweg. Deze 

beide plekken markeren de entree tot het nieuwe woon/werkgebied op 

de kruising van de provinciale weg tussen Amersfoort en Utrecht (N237) 

en de twee lokale verbindingen met het dorp. Het toekomstige 

bouwaccent op de hoek van Veldmaarschalk Montgomeryweg ligt 

tevens aan een oorspronkelijke sortie en de regionale fietsverbinding 

tussen Zeist en Soest. Deze regionale betekenis komt mede tot 

uitdrukking in de maximale bouwhoogte van het accent, die ten hoogste 
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18 meter bedraagt. Langs de Postweg is een lokaal accent voorzien met 

een bouwhoogte van maximaal 15 meter. 

De hoogteaccenten in Soesterberg-Noord bieden ruimte aan gestapelde 

woningen met appartementen in verschillende prijsklassen. Hierdoor 

ontstaan er binnen het gebied meer mogelijkheden voor differentiatie in 

de zin van typologie, prijsniveau, doelgroepen, etc. 

3.3.2 Burger- en bedri jfswoningen 

In het bestemmingsplan Soestberg-Noord (uit 1995) is per bedrijf 

maximaal één bestaande bedrijfswoning per bedrijf toegestaan. 

Hierdoor waren een groot aantal bedrijfswoningen in Soesterberg-Noord 

aanwezig. De afgelopen jaren zijn veel bedrijfswoningen in handen van 

burgers gekomen die geen binding hebben met het naastliggende 

bedrijf. Bedrijfswoningen worden dan ook gewijzigd naar 

burgerwoningen en krijgen de bestemming 'Wonen'. Voor uitvoerige 

beschrijving van deze wijziging wordt verwezen naar hoofdstuk 5.4. 

3.3.3 Horeca 

Binnen het plangebied blijft de bestaande horecagelegenheid 

gehandhaafd. Uitbreiding van het aantal horecagelegenheden is niet aan 

de orde.  

3.3.4 Bedri jven 

In het sociaal-economisch beleidsplan is het werkgelegenheidsbeleid ten 

aanzien van bedrijven en kantoren geformuleerd. In hoofdlijnen is dat 

gericht op het bevorderen van de werkgelegenheid. 

Het woon-werkgebied Soesterberg-Noord verkleurt van een 

overwegende bedrijfsbestemming naar overwegend wonen. De 

gemeente verandert actief een deel van het gebied in wonen. De 

functiemenging in de rest van het gebied wordt gehandhaafd voor zover 

de eisen voor milieu, bereikbaarheid en parkeren dat toelaten. Bedrijven 

die qua milieucategorie niet meer passen binnen de woonwijk zijn 

specifiek aangeduid om zo bestaande rechten te handhaven.  

De blijvende bedrijven behouden een bedrijfsbestemming. Wijziging in 

een woonbestemming door middel van een wijzigingsprocedure wordt 

mogelijk gemaakt, waarbij als voorwaarden onder andere gelden dat de 

vastgoedeigenaar het daarmee eens is en dat milieuzones van 

omringende bedrijvigheid geen belemmering vormen. 

3.3.5 Verkeer en parkeren 

Binnen het bestemmingsplan worden voldoende ruime 

verkeersbestemmingen opgenomen. Binnen deze bestemmingen is 

reconstructie of aanpassing van de infrastructuur mogelijk. Grote 

reconstructies die buiten de bestemmingsgrenzen komen zijn nu nog 

niet bekend en daarom ook niet meegenomen. 

Soesterberg-Noord wordt bereikbaar voor auto’s over verschillende 

wegen: een nieuwe westelijke ontsluitingsweg over het 'Terrein 

Dorrestein' en een nieuwe oostelijke ontsluitingsweg vanaf de rotonde 

bij Tammer. De provinciale weg Amersfoortsestraat (N237) wordt ter 

plaatse van Soesterberg-Noord Verdiept aangelegd. De Veldmaarschalk 

Montgomeryweg en de Postweg vormen via een ongelijkvloerse kruising 

de verbinding met het hart van Soesterberg. 
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Alle wegen binnen het gebied hebben een verblijfsfunctie. Door het 

gemengde karakter van Soesterberg-Noord rijdt er wel relatief meer 

vrachtverkeer. Alle wegen worden op termijn afgewaardeerd of 

ingericht tot erftoegangswegen B. Op alle wegen blijft een 

maximumsnelheid van 30 km/uur gelden. 

De route Veldmaarschalk Montgomeryweg – Kampweg is voor fietsers 

onderdeel van de directe fietsverbinding tussen Soest en Soesterberg en 

van de doorgaande route tussen het noordelijke en zuidelijke deel van 

Soesterberg. De Veldmaarschalk Montgomeryweg (binnen het 

plangebied) maakt deel uit van het VERDER project ‘Directe 

fietsverbinding Soest-Soesterberg’ en wordt heringericht. Daarnaast 

vormt de Postweg via een ongelijkvloerse kruising een belangrijke 

tweede schakel voor (uitsluitend) langzaam verkeer. Herinrichting van de 

Postweg is onderdeel van het Masterplan Soesterberg. 

3.3.6 Groen 

Er is onderscheid gemaakt in zogenaamd structureel groen (onderdeel 

van de hoofdgroenstructuur in de groenstructuurvisie van de gemeente), 

en de groengebieden die deel uitmaken van de wijkgroenvoorzieningen. 

Bij het verbinden van de nieuwe woonbuurt met de vliegbasis, die 

gekenmerkt wordt door enerzijds openheid in de kern en anderzijds 

beslotenheid aan de randen, is een zachte en groene overgang 

noodzakelijk. Het groen moet daarbij bijdragen aan de visueel-

ruimtelijke structuur van het dorp, waarbij het (ten dele) onderdeel is 

van de recreatieve route van Soesterberg naar de vliegbasis. 

De Veldmaarschalk Montgomeryweg maakt deel uit van een van de 

voormalige dwarswegen (sorties) van de Amersfoortsestraat. Deze sortie 

verbond de heidevelden aan de noord- en zuidkant van de 

Amersfoortsestraat met elkaar. De sorties, op een onderlinge afstand 

van 100 roeden (376 meter), met hun kenmerkende laanbeplanting van 

eiken, moeten hersteld worden, conform het Masterplan en het 

beleidsplan ‘de groene kernkwaliteit van Soest’. Bij de ontwikkeling van 

de kern Soesterberg is deze noord-zuid oriëntatie van de sorties 

doorgezet op een halve afstand (50 roeden = 188 m). De Postweg is een 

van die halveringen. Ook deze wegen worden begeleid door een 2-

zijdige bomenstructuur. Daar waar deze structuur ontbreekt, moet deze 

hersteld worden. In hiërarchie is de Postweg ondergeschikt aan de 

oorspronkelijke lanen (o.a. Generaal Winkelmanstraat) van de sorties. 

De openbare ruimte moet veilig worden ingericht, waarbij kinderen de 

mogelijkheid hebben om te spelen en te bewegen en ook daartoe 

uitgedaagd worden. Dit betekent dat voldoende uitdagende en veilige 

informele speelruimte in de nabijheid van de woningen beschikbaar 

moet zijn. Er wonen in 2013 35 kinderen van 0-19 jaar (23 kinderen van 

0-10 jr). Er is één bestaande groene speelplek in de buurt, aan de 

Postweg. De bedoeling is dat er speelgelegenheid in de buurt blijft, maar 

het definitieve buurtontwerp zal uitwijzen of het daarbij gaat om exact 

dezelfde locatie en grootte; niet een echt ontworpen speelplek, maar 

een veilige openbare ruimte die uitdaagt tot spelen en bewegen. Voor 

geheel Soesterberg-noord met de uitbreiding van de vliegbasis is er wel 

één formele speelplaats gewenst, in het structuurgroen. In het 

structuurgroen in het overgangsgebied naar de vliegbasis zal ruimte 

moeten zijn voor een (formele) speelplaats voor kinderen van 5 tot 14 

jaar. De gedachte gaat uit naar een speelplek met een bankje. 

Afhankelijk van de nieuwe bewoners kan de speelplek worden ingericht 

voor een andere doelgroep, bijvoorbeeld kruidentuin of kiosk. 
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Hoofdstuk 4 BELEIDSKADERS 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de inhoud van het ruimtelijk 

relevante beleid voor het bestemmingsplan Soesterberg-Noord op rijks-, 

provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Dit beleid vormt het kader 

van toetsing van de huidige situatie en nieuwe ontwikkelingen. Het 

beschreven beleidskader is daarmee één van de belangrijkste 

bouwstenen voor de visie op het plangebied en de opzet van de 

juridische regelingen. 

 

4.2 Ri jksbeleid 

4.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is 13 maart 2012 vastgesteld. 

De Structuurvisie vervangt een groot aantal verschillende beleidsnota’s 

op het gebied van ruimte en mobiliteit zoals de Nota Ruimte (2006), 

Structuurvisie Randstad 2040 en de Structuurvisie voor de 

snelwegomgeving (2008). Door onder andere nieuwe politieke accenten, 

veranderende economische omstandigheden, klimaatverandering en 

toenemende regionale verschillen waren de vigerende 

beleidsdocumenten gedateerd. 

De visie heeft als doel dat Nederland in 2040 concurrerend, bereikbaar, 

leefbaar en veilig is. Daarbij gaat de visie uit van het ‘decentraal, tenzij.’ 

principe. Hiermee wordt de ruimtelijke ordening in toenemende mate 

neergelegd bij gemeenten en provincies. Een rijksverantwoordelijkheid 

kan aan de orde zijn indien: 

• een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de 

doorzettingskracht van provincies en gemeenten overstijgt;  

• over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn 

aangegaan;  

• een onderwerp provincie- of landsoverschrijdend is ofwel een hoog 

afwentelingsrisico kent ofwel in beheer bij het Rijk is.  

Nederland concurrerend 

Nederland heeft een goede ruimtelijke economische structuur voor een 

excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers. Dit 

betekent onder andere een uitstekende internationale bereikbaarheid 

van stedelijke regio’s en optimale (logistieke) verbindingen van de 

mainports Rotterdam en Schiphol, de brainport Zuidoost Nederland en 

de greenports met Europa en de rest van de wereld. 

Nederland bereikbaar  

De groei van mobiliteit over de weg, spoor en vaarwegen zal worden 

gefaciliteerd. De ambitie is dat gebruikers beschikken over optimale 
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ketenmobiliteit via multimodale knooppunten en door goede 

afstemming van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. 

Nederland leefbaar en veilig 

De woon- en werklocaties in steden en dorpen moeten aansluiten op de 

kwalitatieve vraag en de locaties voor transformatie en herstructurering 

worden zo veel mogelijk benut. Waterveiligheid en beschikbaarheid van 

voldoende zoetwater heeft ruimte nodig en stelt eisen aan de stedelijke 

ontwikkeling. Nederland behoudt haar unieke cultuurhistorische 

waarden en heeft een natuurnetwerk dat de flora- en faunasoorten in 

stand houdt. Het aandeel duurzame energiebronnen zal moeten 

toenemen. 

Planspecifiek 

De structuurvisie heeft als principe dat ruimtelijke aspecten decentraal 

geregeld moeten worden wanneer hier de prioriteit ligt en dit mogelijk 

is. Aangezien er bij voorliggend bestemmingsplan geen sprake is van een 

rijksverantwoordelijkheid hebben gemeente en provincie de eerste 

verantwoordelijkheid om de ruimtelijke aspecten in goede banen te 

leiden. 

4.2.2 Ladder voor duurzame verstedel i jking  

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de Ladder voor 

duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze verplichte toetsing is 

verder vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

(Barro). De Ladder houdt in dat overheden nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen moeten motiveren met oog voor de onderliggende vraag 

in de regio, de beschikbare ruimte binnen het bestaande stedelijke 

gebied en een multimodale ontsluiting.  

Nationaal belang 13, zoals geformuleerd in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte, vraagt om een zorgvuldige afweging en 

transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele 

besluiten. Dit moet met behulp van de Ladder van duurzame 

verstedelijking worden onderbouwd.  

Ter invulling van het 6de en het 13de Nationaal Belang uit het SVIR is op 

1 oktober 2012 het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd. Bij deze 

wijziging is in het Bro de zogenaamde ladder voor duurzame 

verstedelijking als procesvereiste opgenomen. Deze ladder is 

kaderstellend voor alle juridisch verbindende ruimtelijke plannen van de 

decentrale overheden, zoals het bestemmingsplan. Deze ladder stelt 

eisen aan de motivering van onder meer bestemmingsplannen die 

nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. Het doel van de 

ladder is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale 

benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Nieuw te realiseren 

stedelijke ontwikkelingen moeten worden gemotiveerd met behulp van 

een drietal opeenvolgende stappen en zijn in artikel 3.1.6 lid 2 Bro als 

volgt omschreven: 

1. voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele 

regionale behoefte; 

2. kan binnen bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio 

in de behoefte worden voorzien door benutting van 

beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of 

anderszins; 
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3. wanneer blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het 

bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, wordt beschreven 

in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, 

gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, 

passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld 

(m.a.w. zorgen voor optimale inpassing en bereikbaarheid). 

Toetsing aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt uitgevoerd 

in hoofdstuk 5.7. 

4.2.3 Crisis- en herstelwet 

In de 2e tranche van de Chw is het bedrijventerrein Soesterberg-Noord 

aangewezen als ontwikkelingsgebied. Hiermee wordt een hoge 

milieubelasting op nieuwe woningen tijdelijk aanvaardbaar gemaakt. Die 

situatie dient uiteindelijk na maximaal 10 jaar te voldoen aan de 

milieunormen. De gemeente kan middels de Chw, als een hinderlijk 

bedrijf uiteindelijk niet langs minnelijke weg wil meewerken aan 

verplaatsing, fysieke maatregelen en/of het terugbrengen van de 

milieuruimte, het bedrijf dwingen om medewerking te verlenen op basis 

van een gebiedsontwikkelingsplan in het kader van de Chw. 

Voor een uitvoerige beschrijving van de Crisis- en herstelwet, in relatie 

tot het ontwikkelingsgebied Soesterberg-Noord, wordt verwezen naar 

hoofdstuk 6.2. 

4.2.4 Natuurbeschermingswet (1998)  

De Natuurbeschermingswet geeft gebieden een beschermde status. Er 

wordt onderscheid gemaakt in Natuurbeschermingsgebieden en Vogel- 

en Habitatrichtlijngebieden. Dat zijn de gebieden die door Nederland zijn 

aangemeld bij de Europese Unie in het kader van de Vogel- en 

Habitatrichtlijn (Europese wetgeving). Deze gebieden worden ook wel de 

‘Natura- 2000 gebieden’ genoemd. De meest nabij gelegen VHR-

gebieden zijn het Eemmeer, het Gooimeer, het Naardermeer, de 

Oostelijke Vechtplassen en de polder Arkemheen. 

De gehele gemeente Soest ligt buiten de zone die invloed kan hebben op 

de aangewezen Natura-2000 gebieden. Van zogenaamde ‘externe 

werking’ zal in Soest dus geen sprake zijn. 

4.2.5 F lora- en Faunawet 

De Flora- en faunawet (Ffw) beschermt in het wild voorkomende 

diersoorten en plantensoorten. De Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en 

het CITES-verdrag maken onderdeel uit van de Ffw. 

Inhoud Flora- en faunawet 

Het uitgangspunt van de Ffw is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat alles wat 

schadelijk is voor bedreigde soorten verboden is. Van het verbod ('nee') 

kan alleen onder bepaalde voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken. De 

Ffw bevat regels over: 

• jacht; 

• beheer; 

• schadebestrijding; 

• handel in dieren en planten en 

• het bezit van bedreigde dieren en planten. 
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Zorgplicht en verbodsbepalingen 

In de Ffw is een zorgplicht opgenomen die voor alle dieren geldt. De 

zorgplicht houdt in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen mag 

hebben voor dieren. Naast de zorgplicht bevat de wet ook een aantal 

verbodsbepalingen die zorgen dat in het wild levende soorten zoveel 

mogelijk met rust worden gelaten. Het is niet toegestaan planten te 

plukken en dieren te doden, te vangen of te verstoren die onder de Ffw 

vallen. 

Rode lijsten geven een overzicht van diersoorten die uit Nederland zijn 

verdwenen of dreigen te verdwijnen. De mate van bedreiging is verdeeld 

over de volgende categorieën: 

• uitgestorven op wereldschaal; 

• in het wild uitgestorven op wereldschaal; 

• verdwenen uit Nederland; 

• in het wild verdwenen uit Nederland; 

• ernstig bedreigd; 

• bedreigd; 

• kwetsbaar en 

• gevoelig. 

Plaatsing op een van de lijsten betekent niet automatisch dat de 

diersoort is beschermd. Daarvoor is opname in de Ffw nodig. Rode 

lijsten hebben een belangrijke signaleringsfunctie, ze geven aan hoe 

goed of slecht het met een diersoort gaat. In de Soortendatabase is 

terug te vinden of een diersoort op één van de rode lijsten staat. 

 

Voorgenomen beleid: nieuwe Wet natuurbescherming 

Het kabinet wil de Ffw, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet 

samenvoegen tot de nieuwe Wet natuurbescherming. Dit moet de 

regeldruk voor bedrijven en burgers verminderen. De behandeling van 

het Wetsvoorstel natuurbescherming wordt naar verwachting in 2013 

door de Tweede en de Eerste Kamer afgerond. 

Voor de uitkomsten van de flora- en fauna onderzoeken wordt verwezen 

naar hoofdstuk 5.10. 

4.2.6 Ecologische Hoofdstructuur  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een Nederlands netwerk van 

bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincies 

worden vanaf 2014 verantwoordelijk voor de EHS. In 2021 moet de EHS 

afgerond zijn. 

Ecologische Hoofdstructuur verantwoording van provincies 

Bijna alle provincies hebben ingestemd met het 

Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur (ook wel het 

Natuurakkoord genoemd) of aangegeven mee te werken aan de 

uitvoering. Hiermee draagt het Rijk natuurbeheer en 

plattelandsontwikkeling over aan de provincies. Alleen de provincie 

Flevoland heeft nog geen besluit genomen. Daarmee zijn op 8 februari 

2012 uitvoeringsafspraken gemaakt. 

Ontstaan EHS 

De EHS is in 1990 geïntroduceerd als antwoord op de achteruitgang van 

de natuur en biodiversiteit in Nederland. Later zijn hieraan de robuuste 

verbindingen toegevoegd, brede verbindingszones tussen 
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natuurgebieden. Het kabinet heeft besloten deze verbindingen te 

schrappen, en in plaats daarvan in te zetten op het beter verbinden van 

natuurgebieden met het omringende agrarisch gebied. 

Meerwaarde van de EHS 

Grotere natuurgebieden zijn gevarieerder. Er kan uitwisseling tussen 

soorten planten en dieren plaatsvinden. Verder bieden grotere 

natuurgebieden meer mogelijkheden voor recreatie en kunnen zij bij 

hevige regenval veel water vasthouden. Dit voorkomt dat elders 

gebieden overstromen, bijvoorbeeld waar veel mensen wonen. 

Onderdelen Ecologische hoofdstructuur 

In de EHS liggen: 

1. bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 

2. gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

3. landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en 

4. ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de 

kustzone van de Noordzee en de Waddenzee. 

De Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur moet uiteindelijk samen 

met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten 

pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. 

Niet alle ontwikkelingen verboden 

De bescherming van de EHS betekent niet dat bijvoorbeeld woningbouw 

en bedrijvigheid altijd verboden zijn. Ontwikkelingen zijn onder bepaalde 

voorwaarden mogelijk. Het Rijk en de provincies hebben hiervoor samen 

met gemeenten en maatschappelijke organisaties, spelregels opgesteld. 

In de EHS geldt het 'nee, tenzij'-principe. Ruimtelijke ingrepen zijn niet 

toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn. Ook moeten de 

ontwikkelingen een groot openbaar belang hebben. De schadelijke 

effecten van de activiteit op de natuur moeten bovendien worden 

gecompenseerd. Ook hierover zijn in de spelregels afspraken gemaakt. 

EHS en bedrijventerrein Soesterberg-Noord 

Het bedrijventerrein Soesterberg-Noord ligt niet in het gebied dat de 

status Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft gekregen in de Provinciale 

Ruimtelijke Structuurvisie. Echter de hoek Veldmaarschalk 

Montgomeryweg - Batenburgweg grenst wel tegen het EHS-gebied aan. 

Iedereen die een plan heeft voor een project in of nabij de Ecologische 

Hoofdstructuur, is verplicht te onderzoeken of er sprake is van 

significante aantasting (Nee Tenzij-onderzoek). De resultaten van dit 

onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 5.10.2. 'gebiedsbescherming'. 

Omdat de aantasting afhangt van de aard van het project én de 

natuurkwaliteiten is elke situatie anders. Het onderzoek is daarmee 

maatwerk. 

4.2.7 Wet gelu idhinder 

De basis voor de ruimtelijke afweging van geluid is de Wet geluidhinder 

(Wgh) en indien van toepassing de Luchtvaartwet. Bij vaststelling van 

bestemmingsplannen is het bestemmen van gronden voor de realisatie 

van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen zones langs (spoor-) 

wegen, rondom industrieterreinen en luchtvaartterreinen, reden om de 

betreffende wet(ten) toe te passen. In dit bestemmingsplan speelt zowel 

industrielawaai als wegverkeer een rol. 
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Wegverkeer 

In de Wgh zijn ter bestrijding van wegverkeerslawaai, zones langs wegen 

aangegeven, die beschouwd worden als aandachtsgebieden voor 

geluidhinder. De wettelijke zones zijn zodanig bepaald, dat er buiten de 

zone in het algemeen geen geluidniveaus voorkomen hoger dan de 

voorkeurswaarde van 48 dB vanwege wegverkeer. De breedte van de 

zone is afhankelijk van de capaciteit van de weg (aantal rijstroken) en de 

aard van de omgeving (stedelijk en buitenstedelijk). De breedte van de 

zone dient voor iedere situatie bepaald te worden en kan variëren van 

200 tot 600 meter. In de bijgaande tabel zijn de zonebreedtes 

aangegeven. 

Gebied waarin de weg ligt Aantal rijstroken Zonebreedte 

Stedelijk één of twee drie of meer 200 meter 

 drie of meer 350 meter 

Buitenstedelijk één of meer 250 meter 

 drie of twee 400 meter 

 vijf of meer 600 meter 

Tabel 3: zonebreedtes Wet geluidhinder 

 

 

 

 

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en 

buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden: 

• buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door 

borden komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde 

kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg en 

• stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering 

van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.  

Wegen die geen zone hebben, en waarop de Wgh dus niet van 

toepassing is, zijn: 

• wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied en 

• wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt veelal inzicht 

gegeven in de geluidbelasting vanwege deze wegen. De grenswaarden in 

de Wgh zijn hierop niet van toepassing, maar door aansluiting te zoeken 

met deze grenswaarden kan wel een beeld van de hoogte van de 

optredende geluidbelastingen worden gegeven. Als een 

gemeentebestuur een bestemmingsplan opstelt of herziet voor de bouw 

van geluidgevoelige objecten (zoals woningen, onderwijsgebouwen, 

verpleeghuizen) of voor de aanleg van een weg is er sprake van een 

zogenaamde “nieuwe situatie”. In die "nieuwe situaties" dient binnen de 

zone van een weg onderzoek te worden uitgevoerd naar de te 

verwachten geluidbelasting van nieuw te realiseren woningen en andere 

geluidgevoelige bestemmingen alsmede naar de doeltreffendheid van 

eventuele geluidbeperkende maatregelen. Bij een bestemmingsplan 

dient, indien de geluidbelasting vanwege wegverkeer hoger is dan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB door burgemeester en wethouders 

een hogere waarde te worden vastgesteld. Burgemeester en 



 

42 

wethouders kunnen alleen hogere waarden vaststellen als de ten 

hoogste toelaatbare geluidbelasting van 63 dB conform de Wet 

geluidhinder niet wordt overschreden. De maximale geluidsbelasting van 

63 dB geldt voor geluidsgevoelige bestemmingen die binnen het 

stedelijk gebied vallen. Buitenstedelijk geldt een maximale 

geluidsbelasting van 53 dB. De genoemde hogere waarde kan alleen 

worden verleend als toepassing van maatregelen, gericht op het 

terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde 

onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren 

ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard. 

Wanneer een hogere waarde is vastgesteld dienen maatregelen te 

worden getroffen voor de geluidwering van de gevels om ervoor te 

zorgen, dat de geluidbelasting binnen de geluidgevoelige ruimten van de 

betreffende gebouwen niet boven de maximaal toelaatbare waarde 

uitkomt. In het Bouwbesluit zijn grenswaarden voor de binnenwaarde 

opgenomen. Deze grenswaarde bedraagt voor woningen 33 dB. Voor de 

geluidgevoelige binnenruimten van onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, 

verpleeghuizen en gebouwen voor andere gezondheidszorg geldt een 

binnengrenswaarde van 28 dB of 33 dB, afhankelijk van de aard van de 

geluidgevoelige ruimte.  

Bovendien moet bij het vaststellen van een hogere grenswaarde voor 

een geluidgevoelige bestemming op grond van artikel 110f Wgh 

aandacht geschonken worden aan de eventuele cumulatie met andere 

gezoneerde geluidbronnen, indien de geluidgevoelige bestemming 

tevens binnen de geluidzone van een of meer van deze geluidbronnen 

ligt. 

Voor de uitkomsten van de akoestische onderzoeken wordt verwezen 

naar hoofdstuk 5.5. 

4.2.8 Watertoets 

Bij ruimtelijke plannen geldt vanaf 1 november 2003 de wettelijke 

verplichting van een waterparagraaf/watertoets. De watertoets is één 

van de pijlers van het Waterbeleid voor de 21e eeuw, waarin aan water 

een meesturende rol in de ruimtelijke ordening is toegekend. Met de 

watertoets wordt beoogd waterbeheerders vroegtijdig in het ruimtelijke 

ordeningsproces te betrekken. De watertoets betreft het hele proces 

van informeren, adviseren, afwegen en beoordelen van 

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het 

doel van een waterparagraaf is een samenhangend beeld te geven van 

de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met duurzaam 

waterbeheer en de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. 

Het voorkomen van negatieve effecten op de waterhuishouding staat bij 

de watertoets voorop. Dan pas komen inrichtingsmaatregelen en 

compensatie in beeld. Onderzoek ten behoeve van het wateradvies zal 

door de initiatiefnemer moeten worden uitgevoerd. Met andere 

woorden: De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige 

belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het 

opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets 

achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan 

en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg 

mogelijk stadium. 
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4.3 Provinciaal beleid 

4.3. 1  Provinciale Ruimtel i jke Structuurvisie 2013-2028 

Tijdens de Statenvergadering van 4 februari 2013 hebben Provinciale 

Staten de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. In de PRS legt de provincie 

het ruimtelijke beleid voor de periode 2013-2028 vast. 

Gemeenten kunnen binnen dit beleid onder meer woningen bouwen, 

natuur aanleggen, bedrijven huisvesten of recreatievoorzieningen 

ontwikkelen. Dit provinciale beleid heeft als uitgangspunt: lokaal wat 

kan, regionaal wat moet. Gemeenten krijgen hierdoor meer ruimte om, 

binnen gestelde kaders, zelf beslissingen te nemen. Ruimtelijke kwaliteit 

staat hierbij voorop. De PRS resulteert in drie pijlers: 

1. een duurzame leefomgeving;  

2. vitale dorpen en steden en 

3. landelijk gebied met kwaliteit. 

Vanuit waar de provincie staat, leiden deze pijlers tot de volgende twee 

belangrijkste beleidsopgaven; opgaven die nodig zijn om Utrecht 

aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats: 

• Accent op de binnenstedelijke opgave  

De provincie wil ten minste 2/3 van de woningbouwopgave 

binnenstedelijk realiseren. Dit sluit aan bij de vraag, vergroot het 

draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer en vermindert de 

druk op het landelijk gebied. Verminderen van het overschot aan 

kantoren en herstructurering van bedrijventerreinen, maken ook deel uit 

van de binnenstedelijke opgave. 

• Behoud en versterken kwaliteit landelijk gebied  

De provincie heeft een aantrekkelijk landelijk gebied en wil deze 

kwaliteit behouden en versterken, zowel voor het landelijk gebied zelf, 

als voor het stedelijk gebied. De binnenstedelijke opgave vraagt als 

contramal ook om een aantrekkelijk en bereikbaar landelijk gebied met 

hoge kwaliteit van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen. De 

zware terugval van financiële middelen voor natuur en recreatie om de 

stad wil de provincie onder andere opvangen door rood-voor-

groenconstructies mogelijk te maken. De cultuurhistorische waarden van 

onder meer de linies, de 4 buitenplaatsen en het agrarische landschap 

dragen bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied. De landbouw is een 

belangrijke drager van het agrarische cultuurlandschap. Die rol vergt 

ruimte voor een economisch duurzame landbouw. 

De aanwezigheid van zo’n 1,2 miljoen inwoners biedt 

afzetmogelijkheden voor de producten die dit oplevert. Bij dit alles is het 

kunnen beleven van rust en ruimte van belang. 

De ruimtelijke structuurvisie streeft er onder andere naar de kwaliteit 

van de leefomgeving in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. 

Dit kan worden bereikt door in te zetten op duurzame kwalitatief 

hoogwaardige oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Leidend hierin 

is het vinden van een evenwicht tussen leefkwaliteit en de druk op de 

ruimte. Voor Soest geldt, dat er behoefte is aan woningen en 

bedrijventerreinen. Deze zijn te realiseren door het benutten van de 

aanwezige rest- en inbreidingscapaciteit en door transformatie. 

Daarnaast is er bij Soesterberg aangegeven dat er in beginsel, in het 

kader van het project Hart van de Heuvelrug, nog ruimte is voor 500 

woningen. 
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Figuur 8: Ligging plangebied en rode contour 

  



 

45 

4.3.2 Provinciaal  Waterhuishoudingsplan 2010-2015 

De provincie Utrecht ziet zich bij het waterbeleid geconfronteerd met 

een sterk toenemende dynamiek. De provincie ziet in dit verband de 

volgende drie belangrijke opgaven in het waterbeleid voor de lange en 

de korte termijn: 

• Een maatschappelijk acceptabel overstromingsrisico: Hoogwater zal 

vaker voorkomen en de rivierafvoer wordt op termijn bemoeilijkt 

door een stijgende zeespiegel. Bodemdaling is een voortgaand 

proces in het westelijk deel van de provincie en in het Eemland;  

• Omgaan met wateroverlast en waterschaarste: Meer neerslag zal 

vallen in hevigere buien. Afvoer- en bergingsmogelijkheden in het 

stedelijk en landelijk gebied worden zwaarder belast. Tegelijkertijd 

vergroten warmere en drogere perioden de vraag naar drink-, 

irrigatie- en koelwater. Natuurgebieden mogen niet verdrogen en 

moeten soortmigratie als gevolg van klimaatverandering kunnen 

faciliteren;  

• Een sterkere bijdrage van water aan het leefklimaat: De behoefte 

aan vaar- en recreatiewater neemt toe. Water is de drager van veel 

van de Utrechtse landschappen. Daarom moet water zichtbaarder 

gemaakt worden. 

De provincie Utrecht ziet de ontwikkeling naar duurzame, robuuste 

systemen als een belangrijke maatschappelijke investering. Een 

geïntegreerde benadering van de watersystemen is daarvoor essentieel. 

Daarbij wordt gestreefd naar voldoende water van de gewenste 

kwaliteit, beperkte (maatschappelijk acceptabele) overlast, beperking 

van het energiegebruik, beperking van functieconflicten rondom water 

en een hoge belevingswaarde. Naast ingrijpen in het watersysteem zelf 

kan dit echter ook betekenen dat functies, de locatie daarvan en de 

wijze waarop die worden ingevuld ter discussie komen te staan. 

 

4.4 Gemeenteli jk beleid 

4.4. 1  Uitwerking Masterplan Soesterberg 

De Uitwerking Masterplan Soesterberg (UMS) is op 4 oktober 2010 

vastgesteld door de gemeenteraad en bevat de hoofdlijnen van de 

toekomstvisie op de ontwikkeling van Soesterberg en het 

bedrijventerrein Soesterberg-Noord. 

De afgelopen jaren is er niet of slechts zeer beperkt geïnvesteerd in 

Soesterberg. Met het vertrek van de vliegbasis is er ruimte gekomen 

voor een nieuwe kwaliteitsimpuls voor Soesterberg. De komende jaren 

wil Soest het dorp een impuls geven door het ontwikkelen van de natuur 

en het versterkten van de relaties tussen de voormalige vliegbasis en het 

dorp. Daarnaast zal het dorp een groei doormaken om de bestaande 

voorzieningen te behouden en te versterken. 

In de UMS is een uitwerking opgenomen voor het bedrijventerreinen 

Soesterberg-Noord onder Plandelen A tot en met E. In deze plandelen 

wordt het bedrijventerrein Soesterberg-Noord getransformeerd tot een 

aantrekkelijk gebied waar wonen en werken wordt gecombineerd. Het is 

de bedoeling dat enkele bedrijven verplaatst worden naar het nieuwe 

bedrijventerrein aan de Richelleweg. Bedrijven die geen 'overlast' 

veroorzaken voor de woonomgeving zullen op het bedrijventerrein 

gehandhaafd blijven. 
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 Figuur 9: Plandeel A waar 

woningbouw wordt 

ontwikkeld (bron: 

Uitwerking Masterplan 

Soesterberg) 
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De gemeenteraad van Soest heeft op 16 oktober 2014 het vervolg Plan 

van Aanpak Soesterberg vastgesteld. Dit voorziet in een zogenaamde 

verkleuring van het bedrijventerrein naar een woon-werkgebied en het 

opheffen van de milieuhindercontouren die thans woningbouw op o.a. 

de locatie Postweg onmogelijk maakt. 

4.4.2 Gemeentel i jk verkeer- en vervoersplan (2008)  

In 2008 heeft de gemeente het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 

vastgesteld. Verkeer- en vervoerstromen zijn de laatste decennia sterk 

aan verandering onderhevig. Ruimtelijke en economische 

ontwikkelingen en de hiermee samenhangende, groeiende vraag naar 

mobiliteit zijn daarvan de oorzaken. Alle verkeer- en vervoerstromen 

moeten in goede banen worden geleid. Er moet tijdig ingespeeld kunnen 

worden op ontwikkelingen en de overlast van verkeer moet zoveel 

mogelijk worden ingeperkt. De bereikbaarheid van de gemeente Soest is 

van groot belang voor de ruimtelijke en economische ambities. Om de 

bereikbaarheid ook in de toekomst te kunnen waarborgen wordt ingezet 

op de regionale pakketstudies. In regionaal verband wordt bekeken hoe 

de doorstroming op het hoofdwegennet (de rijkswegen) en het 

onderliggende wegennet kan worden verbeterd. Binnen de gemeente 

zal de verkeersveiligheid en de doorstroming verbeterd worden door 

functionele weginrichting. De inrichting van de weg dient aan te sluiten 

bij de functie van de weg. 

Gemotoriseerd verkeer 

Conform het principe van een Duurzaam Veilige weginrichting zijn de 

beschikbare wegen binnen de gemeente Soest opgedeeld naar 

gebiedsontsluitingswegen (de hoofdwegenstructuur) en 

erftoegangswegen. Op de gebiedsontsluitingswegen is het van belang 

dat het verkeer door kan stromen, terwijl op erftoegangswegen juist het 

bereikbaar maken van percelen en bijvoorbeeld parkeren belangrijker 

zijn. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid te waarborgen komen 

op gebiedsontsluitingswegen bijvoorbeeld zo min mogelijk uitritten 

voor. De categorie  erftoegangswegen wordt opgesplitst in type A en 

type B, waarbij type A weliswaar woonstraten zijn, maar deze wegen ook 

een functie hebben voor het bereikbaar blijven van de woonwijk of voor 

het openbaar vervoer. 

Binnen het plangebied is de provinciale weg N237 (Amersfoortsestraat) 

aangewezen als gebiedsontsluitingswegen. Binnen de bebouwde kom van 

Soesterberg zijn de meeste wegen aangewezen als erftoegangsweg B. 

Fiets 

Het fietsnetwerk moet minimaal voldoen aan de eisen samenhangend, 

direct, aantrekkelijk, verkeersveilig en comfortabel. 

Ten aanzien van het fietsnetwerk wordt onderscheid gemaakt in 

primaire en secundaire fietsroutes. Het onderscheid ligt in het gebruik: 

• Primaire fietsroutes vormen de dragers van de fietsinfrastructuur. 

Het zijn de drukst bereden routes waarop een bundeling van 

fietsverkeer (verzamelroutes) plaatsvindt. De routes doorkruisen op 

een snelle en directe manier een gebied. Primaire routes verbinden 

de belangrijkste winkelcentra, werkgebieden, woongebieden, 

scholen en recreatieve bestemmingen met elkaar en 

• Secundaire fietsroutes ontsluiten de verblijfsgebieden en voeden de 

primaire routes. Zo ontstaat een hiërarchisch en samenhangend 

fietsnetwerk. 
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4.4.3 Beleidsnota 'Parkeernormen auto en f iets'  

Een ontwikkeling, een bouwactiviteit en/of wijziging van gebruik, kan tot 

gevolg hebben dat er (meer) ruimte nodig is voor het parkeren van 

auto’s. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt het parkeren beoordeeld op 

basis van de Beleidsnota Parkeernormen en Parkeerfonds (3e 

herziening, september 2017), waarin o.a. de parkeernormen zijn 

vastgelegd. Bovendien is opgenomen hoe op basis van deze 

parkeernormen de gemeentelijke parkeereis bij ontwikkelingen moet 

worden berekend. 

4.4.4 Groenstructuurplan  

In het groenstructuurplan van de gemeente Soest, Staalkaart in het 

Groen, is de hoofdgroen- en bomenstructuur voor het stedelijk gebied 

aangegeven. De structuur is opgebouwd uit lineaire structuren (bv. 

historische linten en beplanting langs wegen), grote parken en groene 

accenten/punten (bijv. entrees, rotondes, en  

herdenkingsmonumenten). De gemeente Soest streeft naar duurzaam 

en beheerbaar groen. Dit geldt met name voor de bomen, de 

belangrijkste dragers van de groenstructuur. 

De volgende uitgangspunten voor het groen in het stedelijk gebied zijn 

geformuleerd: 

• het vergroten van de relatie van het groen met de landschappelijke 

ligging en de ondergrond; 

• er dient te worden gestreefd naar het ontwikkelen van een 

ecologische structuur; 

• het versterken van de aansluiting van het groen in het stedelijk 

gebied en het buitengebied in ruimtelijke en functionele zin 

(routes); 

• het groen dient bij te dragen aan de ruimtelijke afwisseling en 

oriëntatie binnen het stedelijk gebied; 

• het aantrekkelijker maken van hoofdverkeersroutes, kantoor- en 

industriegebieden met groen. 

In het bestemmingsplan zijn de groenstructuren vastgelegd. De 

belangrijkste structuurbepalende elementen zijn opgenomen in de 

bestemming ‘Groen - Structuurgroen’, waarin beschermende bepalingen 

zijn opgenomen. De overige groenstructuren dan wel groen gebieden 

zijn opgenomen in de bestemming 'Groen - Wijkgroen’. 

4.4.5 Welstandsbeleid 

De gemeente heeft in 2014 de welstandsnota vastgesteld. Deze nota is 

een actualisering van de welstandsnota uit 2004. De nota bevat naast 

algemene en objectieve criteria, gebiedscriteria. De kenmerken van de 

verschillende welstandsniveaus zijn: 

• Beschermd welstandsniveau: de beoordeling van plannen in dit 

gebied is gericht op het handhaven, herstellen en versterken van de 

ruimtelijke karakteristiek en samenhang van het gebied. Ingrepen 

die elders vergunningsvrij zijn, zijn in deze gebieden licht-

vergunningplichtig. 

• Bijzonder welstandsniveau: het beleid is gericht op het voorkomen 

van aantasting van de ruimtelijke karakteristieken en het versterken 

van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. 
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• Gewoon welstandsniveau: het beleid is gericht op het handhaven 

van de basiskwaliteit van de gebieden. 

Aangezien Soesterberg-Noord een ontwikkelingsgebied is, valt het 

binnen ‘Bijzonder welstandsniveau’. 

4.4.6 Gemeentel i jk Mi l ieu- en duurzaamheidsplan 2016 -  

2020 

In februari 2016 is het Duurzaamheidsplan 2016-2020  vastgesteld. De 

onderstaande ambities en doelstellingen hebben betrekking op het 

ruimtelijk beleid.  

Ambities voor 2030  

• Voor nieuwbouw wordt de GPR-score van 10 gehanteerd; 

• Waar er gebouwd wordt wil de gemeente Soest niet ten koste van 

de natuur maar met de natuur ontwikkelen. Op ieder schaalniveau 

moeten natuur en stad worden verbonden in het ruimtelijk 

ontwerp. 

 

Doelstellingen voor 2020  

• Voor nieuwbouw geldt de GPR-score van minimaal 7 (GPR= integrale 

praktijkrichtlijn hoe woningen gebouwd moeten worden met cijfer 

voor energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit, 

toekomstwaarde). Waar mogelijk wordt gekeken om een stapje 

verder te gaan;  

• Bij verstedelijking en uitbreiding hiervan nemen we de voorwaarde 

op dat ruimtelijke plannen een onderbouwing moeten bevatten 

over de wijze waarop het plan rekening houdt met energiebesparing 

en het toepassen van duurzame energiebronnen.  

• In ruimtelijke plannen (bv. Structuurvisies, bestemmingsplannen of 

omgevingsplan) en in het voortraject (verkoop grond) altijd 

duurzaamheidsaspecten meewegen;  

• Bij gebiedsontwikkelingen wordt gestreefd naar zelfvoorzienend op 

het thema energie. Wij nemen bij uitleglocaties en 

transformatieopgaven de voorwaarde op dat gemeenten en 

initiatiefnemers in ruimtelijke plannen dienen te beschrijven op 

welke wijze invulling wordt gegeven aan energiebesparing en de 

inzet van duurzame energie, waarbij onder meer wordt gedacht aan 

toepassing van restwarmte, Warmte Koude Opslag en aardwarmte, 

zonne-energie en biomassa. 

4.4.7 Sociaal-economisch beleid  gemeente Soest 2008 -  

2015 

De Nota Sociaal-Economisch Beleid 2008-2015 schetst een kader  voor 

de gewenste ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkelingen in Soest 

en omgeving. In het sociaal-economisch beleidsplan is het sociaal-

economisch profiel van Soest in beeld gebracht en samengevat in een 

sterkte-zwakte analyse. Op basis van deze analyse is gekozen voor een 

selectieve groei van de economie in Soest. Naast facilitering van de groei 

van bestaande bedrijvigheid (waaronder industrie en bouw) en starters 

zet de gemeente in op de uitbouw van enkele kansrijke sectoren, met 

name toerisme & recreatie, maar ook sectoren met duidelijke 

groeiperspectieven, als zakelijke dienstverlening, zorg & welzijn en 

hoogwaardige logistiek (nabij de A28). Dit gebeurt door het bieden van 

bedrijfsruimte en eventueel benodigde andere openbare voorzieningen, 

werving van bedrijven, netwerkvorming, actief relatiebeheer, etc. Voor 
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zover ontwikkelingen voldoende concreet zijn, zijn deze opgenomen in 

het bestemmingsplan. De verdere uitvoering als werving van bedrijven 

en relatiebeheer maakt geen onderdeel uit van het bestemmingsplan. 

4.4.8 Detai lhandelsbele id  

In het detailhandelsbeleid voor de gemeente Soest wordt nadrukkelijk 

gekozen voor een sterke  en concentratie van winkelfuncties in de 

Rademakerstraat. 

4.4.9 Nota wonen in  Soest 2012 

Het voornaamste doel van deze nota is een actualisering van het 

woonbeleid op basis van nieuwe gegevens. De meest recente prognoses 

ten aanzien van bevolkings- en huishoudenontwikkeling, de 

kwantitatieve en kwalitatieve behoefte en de nieuwste inzichten in 

woontrends vormen samen een actueel en volledig beeld waarin onder 

meer duidelijk wordt waar mensen willen wonen, hoe ze willen wonen, 

waarin ze willen wonen et cetera. Een ander doel van deze leidraad is 

het aanreiken van handvatten om ontwikkelingen te sturen en om 

volkshuisvesting leidend te maken waar het ruimtelijke ontwikkelingen 

betreft. De bouwopgave wordt idealiter namelijk ingegeven door wat 

volkshuisvestelijk gewenst is. Dat vertaalt zich in een opgave 

gespecificeerd naar types, woonmilieus, locatie enzovoort. Tenslotte 

vormt de inhoud van deze nota een uitvoeringsagenda voor de 

toekomst. Deze agenda laat zien waar de prioriteiten liggen waar het de 

woningmarkt betreft. 

4.4. 10 Beeldkwali teitplan ‘Woon-werkgebied 

Soesterberg-Noord’  

Voor het plangebied geldt het beeldkwaliteitplan 'Woon-werkgebied 

Soesterberg-Noord' uit 2007. Het beeldkwaliteitplan geeft, zoals de titel 

al zegt, richtlijnen voor de beeldkwaliteit van het  betreffende gebied. 

Het plan bestaat uit een analytisch gedeelte en een beschrijving met 

aanbevelingen.  

4.4. 11  Nota gelu idbeleid  

De Nota geluidbeleid is een door B&W vastgesteld instrument (begin 

2012) voor de uitvoering van de wettelijke geluidstaken. In deze nota 

wordt in één keer een groot aantal beleidsregels vastgesteld die per 

thema zijn gerangschikt. Het gaat veelal om het vaststellen van een 

gangbare werkwijze. Daarnaast zijn nieuwe werkwijzen opgenomen. 

De nota is ingedeeld in de thema’s industrielawaai, verkeerslawaai, 

uitgaanslawaai en buitengebied. Verder is er een hoofdstuk gewijd aan 

wonen op geluidbelaste locaties. Voor elk thema worden in de nota de 

betreffende wetgeving en de knelpunten benoemd en zijn en 

beleidsregels opgenomen. 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen zijn met name de thema's 

industrielawaai, verkeerslawaai en het verlenen van hogere 

grenswaarden van belang. Verder spreekt de nota over het zoveel 

mogelijk scheiden van functies, of menging van functies op basis van de 

VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’. 
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4.4. 12 Gemeentel i jk Waterplan 2011-2015 

De gemeente Soest heeft op 17 maart 2011 het Waterplan Soest 2011-

2015 vastgesteld, waarin uitgangspunten en doelstellingen met 

betrekking tot (stedelijk) waterbeheer zijn genoemd.  Hemelwater, dat 

op onverharde gebieden valt wordt grotendeels afgevoerd op een 

natuurlijke manier: via grondwaterstromen en verdamping via de grond 

en via de beplanting. Hemelwater dat op daken en wegen valt (het 

zogenaamde verhard oppervlak) wordt afgevoerd via het (bestaande 

gemengde of gescheiden) rioolstelsel. Hemelwater van Nieuwbouw en 

uitbreidingen mag niet op het afvalwaterriool worden aangesloten, maar 

moet worden aangesloten op het hemelwaterriool of waar mogelijk op 

eigen terrein de bodem infiltreren. Op deze manier wordt niet onnodig 

veel hemelwater afgevoerd en wordt het rioolstelsel en de 

rioolwaterzuivering niet onnodig belast.  

Het gemeentelijke waterplan streeft naar Duurzaam Bouwen in de 

toekomst en integratie van waterbewust bouwen in gemeentelijke 

bouw-, verbouw- en inrichtingsprocedures. 

4.4. 13 Gemeentel i jk  Rio leringsplan Soest 2012 -  2017 

Het gemeentelijk rioleringsplan is op 17 november 2011 door de 

gemeenteraad vastgesteld. 

Voor het verwijderen van afvalwater uit de woonomgeving is riolering 

een onmisbare voorziening. Aanleg en beheer van riolering is een 

gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet milieubeheer. 

Het plan beschrijft hoe de gemeente in de genoemde periode haar 

rioleringstaak vorm wil gaan geven en hoe goede beleidsafwegingen op 

het terrein van bescherming van bodem- en waterkwaliteit en de 

rioleringszorg gemaakt zullen worden. In het plan wordt aangegeven op 

welke wijze invulling wordt gegeven aan de wettelijke zorgplicht voor 

een doelmatige inzameling en een doelmatig transport van afvalwater. 

4.4. 14 Bescherming en kap van bomen 

In de nota ‘bescherming en kap van bomen’ (2012) is het beleid rondom 

het duurzaam beschermen van bomen en de regels voor het kappen 

vastgelegd. De juridische regels rondom het beschermen en kappen van 

bomen zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening Soest 

(APV Soest). 

Het beschermen van bomen is gericht op het behoud van het groene 

karakter van de gemeente Soest, dat hoofdzakelijk wordt bepaald door 

bomenstructuren. Daarnaast kunnen individuele bomen of 

bomengroepen van grote waarde zijn voor een bepaalde plek. 

De te beschermen bomen zijn onderverdeeld in 5 categorieën: 

1. Bomenstructuren zoals vastgelegd op de groenstructuurkaart, 

en de parkwijken; 

2. Monumentale bomen (particulier en gemeentelijk); 

3. Waardevolle bomen (gemeentelijk); 

4. Toekomstig monumentale particuliere bomen op percelen ≥ 

175m²; 

5. Overige openbare bomen. 

De beschermwaardige bomen van categorieën 1 t/m 3 zijn vastgelegd op 

de bomenkaart van Soest. Voor deze bomen geldt een concreet verbod 

op het vellen. Er wordt géén vergunning verleend voor kap, tenzij sprake 
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is van een zwaarwegend planologisch argument van algemeen belang. 

Daarbij geldt de juridische voorwaarde dat eerst aantoonbaar gekeken 

moet worden naar alternatieve ruimtelijke en boomkundige oplossingen 

om de monumentale boom te behouden. Er wordt altijd een 

herplantplicht opgelegd. 

Voor de bomen in categorie 4 en 5 geldt dat een vergunning wordt 

verleend mist geen sprake is van een weigeringsgrond. Daarbij dient 

aangetoond te worden dat de boom in de planvorming uitdrukkelijk is 

meegewogen, er géén haalbare alternatieven zijn en het belang van het 

doorgaan van de plannen/ontwikkeling(en) groter is dan de waarde van 

de boom. Bij vergunningverlening kan een herplantplicht worden 

opgelegd. 

Bomen en ruimtelijke ontwikkelingen 

In de oriëntatiefase van een planontwikkeling moet door de 

initiatiefnemer het aanwezige groen en de bomen/houtopstanden 

worden ingemeten, geïnventariseerd en gewaardeerd. Bij het 

inventariseren is het van belang dat ook de kroonprojectie wordt 

ingemeten en de mogelijkheid tot verplanten van de bomen wordt 

onderzocht. Op basis van deze inventarisatie beoordeeld de gemeente 

welke bomen behouden moeten blijven en worden randvoorwaarden 

gesteld. 

Ook bomen binnen de directe invloedssfeer van de ontwikkeling (5 

meter uit bouwwerk (rondom) of binnen 5 meter uit perceelsgrens) 

moeten geïnventariseerd worden, om mogelijke schade / noodzaak tot 

vellen vooraf in beeld te hebben en bepalend te laten zijn voor de 

vergunningverlening van het bouwwerk. 

In de ontwerp-/ voorbereidende fase moet inzichtelijk worden gemaakt 

wat het effect is van het (bouw)plan / de werkzaamheden op de bomen. 

Een Bomeneffectanalyse (BEA) beoordeelt of de boom/houtopstand, in 

het perspectief van de voorgenomen bouw/aanleg, in zijn huidige 

verschijningsvorm en standplaats, duurzaam behouden kan blijven. Ook 

worden knelpunten in beeld gebracht. Op basis van een BEA worden 

passende oplossingen gezocht. Tevens worden maatregelen en 

randvoorwaarden (ontwerpeisen) aangegeven met als doel de bomen 

duurzaam te behouden, zowel tijdens de sloop, de bouw als daarna. 
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Hoofdstuk 5 RESULTATEN ONDERZOEKEN 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de milieuaspecten besproken, die relevant zijn 

voor het bestemmingsplan-plus en het gebied waar de woningbouw 

gerealiseerd wordt. De volgende milieuaspecten worden behandeld: 

• Milieueffectrapportage 

• Bodem 

• Bedrijven en milieuzonering 

• Geluid  

• Luchtkwaliteit 

• Geur 

• Externe veiligheid 

• Water 

• Natuur 

• Bomen 

• Archeologie 

• Duurzaamheid 

• Niet-gesprongen explosieven 

• Ladder voor duurzame verstedelijking 

Afhankelijk van de uitwerking van de verschillende gebieden zijn 

onderzoeken uitgevoerd om te bepalen of en zo ja, welke 

aandachtspunten binnen dit bestemmingsplan-plus aanwezig zijn. 

 

5.2 Mil ieueffectrapportage 

De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 maken 

onderscheid in: 

1. een mer-plicht voor plannen (planMER);  

2. een mer-(beoordelings)plicht voor projecten (projectMER) en 

3. een vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

Het doel van de milieueffectrapportages (planMER en projectmer) is 

ervoor te zorgen dat milieuaspecten volwaardig worden meegenomen in 

de besluitvorming. Een milieueffectrapportage staat niet op zichzelf, 

maar is een hulpmiddel bij de besluitvorming van de overheid over een 

plan of een project.  

Ad 1. Een planMER moet worden opgesteld: 

• als het bestemmingsplan het kader vormt voor een toekomstig 

besluit over een mer-(beoordelings)plichtige activiteit (opgenomen 

in onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit 

milieueffectrapportage 1994) of  

• als voor het plan een passende beoordeling moet worden gemaakt 

op grond van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet). 

Het planMER beschrijft de milieugevolgen van de activiteit(en) en 

alternatieven op globaal niveau. Van het voornemen een planMER op te 

stellen wordt openbaar kennis gegeven. De betrokken bestuursorganen 
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worden geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van de 

planMER. Het planMER wordt gelijktijdig met het ontwerpplan, waaraan 

het gekoppeld is, ter inzage gelegd. 

Ad 2. Een projectMER moet worden opgesteld: 

• als het bestemmingsplan direct een project mogelijk maakt dat valt 

in een van de categorieën activiteiten die zijn opgenomen in bijlage 

1 onderdeel C bij het besluit MER of  

• als het bevoegd gezag op basis van een mer-beoordeling tot het 

besluit komt dat een projectmer moet worden opgesteld voor het 

verlenen van de omgevingsvergunning. 

Ad 3. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is altijd nodig als een besluit of 

plan wordt voorbereid over activiteiten die voorkomen op de D-lijst en 

die onder de drempelwaarden liggen. Voor de vormvrije m.e.r.-

beoordeling gelden twee voorwaarden: 

• het gaat over één of meer activiteiten die voorkomen op de D-lijst 

van het Besluit m.e.r. en 

• de omvang van al die activiteit(en) ligt onder de drempelwaarde 

(kolom 2 van de D-lijst). 

Bij besluiten en plannen over activiteiten die niet op de D-lijst staan is de 

vormvrije m.e.r.-beoordeling dus niet nodig. 

Situatie in het plangebied 

In dit bestemmingsplan-plus worden geen activiteiten uit de Bijlage C en 

D van het Besluit milieueffectrapportage mogelijk gemaakt, die 

aanleiding geven een m.e.r.-beoordeling of een (plan- of project)MER op 

te stellen. 

Verder ligt binnen of in de omgeving van het plangebied geen Natura-

2000 gebied. Met de uitvoering van het bestemmingsplan-plus is het 

derhalve ook niet noodzakelijk om een passende beoordeling (en in het 

verlengede daarvan een planMER) in het kader van de Europese 

Habitatrichtlijn op te stellen. 

Wel staat in Bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage de volgende 

activiteit benoemd:  

D 11.2 

De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject 

met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. In 

gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 

1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

2°. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat. 

 

De activiteit die dit bestemmingsplan-plus mogelijk maakt kan worden 

beschouwd als een stedelijk ontwikkelingsproject. Het wijzigingsgebied 

(transformatie van kamer 1) is echter veel kleiner dan 100 hectare en 

omvat veel minder dan 2000 woningen, waarbij er bovendien geen 

sprake is van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. Bovendien 

dient de activiteit ter vervanging van bedrijfsactiviteiten, die in beginsel 

meer milieubelastend zijn dan de voorgenomen woningbouw. Gelet 

hierop en ook gelet op de aard van de omgeving van het plangebied, kan 

op grond van de selectiecriteria als bedoeld in bijlage III bij de EEG-

richtlijn milieu-effectbeoordeling worden uitgesloten dat de activiteit 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.  
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Conclusie 

Voor het onderhavige bestemmingsplan-plus hoeft geen m.e.r.-

beoordeling of (plan- of project)MER te worden opgesteld. 

 

5.3 Bodem 

Besluit ruimtelijke ordening 

Volgens het Besluit ruimtelijke ordening zullen burgemeester en 

wethouders in verband met de uitvoerbaarheid van het plan onder meer 

een onderzoek verrichten naar de bodemgesteldheid in het plangebied. 

Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit 

voldoende is voor de betreffende functiewijziging. Nieuwe 

bestemmingen dienen bij voorkeur op schone gronden te worden 

gerealiseerd. 

Wet bodembescherming 

De Wet bodembescherming bevat de voorwaarden, die kunnen en 

worden verbonden aan het verrichten van handelingen in of op de 

bodem. Primair komt bescherming en sanering in de wet aan bod. De 

wet heeft betrekking op zowel landbodems als waterbodems. De Wet 

bodembescherming geeft aan wanneer er sprake is van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging en of er dan ook gesaneerd moet 

worden. 

De hoeveelheid grond dan wel grondwater (beide in m³) en de mate van 

vervuiling, gemiddeld boven de interventiewaarde, zijn de criteria voor 

een geval van ernstige bodemverontreiniging. De interventiewaarde is 

de waarde, waarboven er risico’s zijn voor mens, flora of fauna. De 

urgentie, de noodzaak om te saneren, hangt hiervan af maar ook van de 

mate van verspreiding van de bodemverontreiniging. 

Voor gevallen van ernstige bodemverontreiniging is er bij niet gewijzigd 

grondgebruik soms geen noodzaak tot saneren. Voorbeelden zijn 

voormalige stortplaatsen en kleine verontreinigingen in het diepere 

grondwater. 

De gevallen van ernstige bodemverontreinigingen zijn, ook voor de 

gemeente Soest, door de Provincie Utrecht in beeld gebracht. In enkele 

gevallen is in een beschikking Wet bodembescherming aangegeven wat 

er met het geval van ernstige bodemverontreiniging zou moeten 

gebeuren. 

Situatie in het plangebied 

In het plangebied liggen een aantal locaties die in het kader van de Wet 

bodembescherming beoordeeld zijn door de Provincie Utrecht. 
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Figuur 10: locaties onderzocht in het kader 

van de Wet bodembescherming 
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De Provincie Utrecht heeft in 2012 geoordeeld dat de verontreiniging 

van Veldmaarschalk Montgomeryweg 67 (aangeduid met ‘67’ in het 

bovenstaande figuur) niet als een spoedeisend geval van ernstige 

bodemverontreiniging beschouwd hoeft te worden. Wel stelt ze dat op 

basis van het in 2012 verrichte onderzoek nog niet duidelijk is of er nog 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hierover kan 

pas uitsluitsel worden gekregen na herbestemming van de kavel, feitelijk 

na sloop. Het onderzoek daartoe zal moeten worden uitgevoerd voordat 

een omgevingsvergunningaanvraag zal worden ingediend voor de kavel. 

Conclusie 

Er  zijn voor de bodem naar verwachting geen belemmeringen voor de 

beoogde ontwikkelingen in het plangebied. Na de sloop van de 

verschillende panden zal een bodemonderzoek moeten worden 

uitgevoerd. De verwachting is dat nader onderzoek niet zal leiden tot 

een saneringsverplichting. 

 

5.4 Bedri jven en mil ieuzonering 

Algemeen 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel 

een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving te handhaven en te 

bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. 

 

 

Milieuzonering 

Het doel van milieuzonering is:  

• binnen het ruimtelijke kader zoveel mogelijk voorkomen van hinder 

en gevaar door milieubelastende functies (sportveldcomplexen en 

bedrijven) bij milieugevoelige functies (b.v. woningen en recreëren);  

• het bieden van zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten 

duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

Richtafstanden 

Als uitgangspunt voor het bepalen van de aan te houden afstanden 

gebruikt de gemeente Soest de VNG-uitgave "Bedrijven en 

Milieuzonering" uit 2009 (hierna: de VNG-uitgave). Deze uitgave bevat 

een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 

(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte 

van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de 

ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De 

grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een 

milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor 

de uiteindelijke (indicatieve) richtafstand. De richtafstanden worden 

gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming, die de 

milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering 

van de gevel van een milieugevoelige functie, die op grond van het 

bestemmingsplan-plus mogelijk is. De richtafstanden zijn uitsluitend van 

toepassing voor nieuwe situaties (nieuwe ontwikkelingen) en niet voor 

bestaande situaties, waarbij het zo kan zijn, dat gevestigde 

milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies op een kleinere 

afstand van elkaar gesitueerd zijn. 
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Van de richtafstanden kan overigens wel gemotiveerd worden 

afgeweken.  

Omgevingstype: rustige woonwijk en functiemenging 

De richtafstanden in bijlage 1 van de VNG-uitgave zijn afgestemd op de 

omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk 

of een vergelijkbaar omgevingstype (zoals een rustig buitengebied, een 

stiltegebied of een natuurgebied). Een rustige woonwijk is een woonwijk 

die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van 

wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals 

bedrijven of kantoren) voor.  

De afstanden kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en 

leefklimaat, met één afstandsstap worden verlaagd indien sprake is van 

omgevingstype gemengd gebied. Zo kan de richtafstand van 30 meter 

voor een bedrijf in milieucategorie 2 dan bijvoorbeeld worden verkleind 

tot 10 meter en de richtafstand van 100 meter voor een bedrijf in 

milieucategorie 3.2 verlaagd worden tot 50 meter. 

Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, kunnen gemotiveerd 

kleinere richtafstanden worden aangehouden bij het omgevingstype 

gemengd gebied, dat gezien de aanwezige functiemenging of ligging 

nabij drukke wegen al een hogere milieubelasting kent. Een gemengd 

gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct 

naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en 

kleine bedrijven. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen 

behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. 

In tabel 4 zijn de richtafstanden per milieucategorie bij de 

omgevingstypen rustige woonwijk en gemengd gebied weergegeven. 

milieucategorie  

 

richtafstand tot omgevingstype 

rustige woonwijk 

richtafstand tot omgevingstype 

gemengd gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6.1 1.500 m 1.000 m 

Tabel 4: relatie tussen milieucategorie, richtafstanden en omgevingstype. 

Het systeem van richtafstanden gaat dus uit van het principe van 

scheiding van functies. De richtafstandenlijst geeft richtafstanden tussen 

bedrijfslocaties en omgevingstype rustige woonwijk of gemengd gebied. 

Binnen gemengde gebieden kunnen milieubelastende en 

milieugevoelige functies op zeer korte afstand van elkaar gelegen zijn of 

worden gesitueerd. In deze gebieden is het niet goed mogelijk om het 

principe van functiescheiding toe te passen. Bij gebieden met een 

dergelijke functiemenging kan gedacht worden aan stads- en wijkcentra, 

horecaconcentratiegebieden en woongebieden met kleinschalige c.q. 



 

60 

ambachtelijke bedrijvigheid. Het kan gaan om bestaande gebieden met 

functiemenging en om gebieden waar bewust functiemenging wordt 

nagestreefd, bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te 

brengen. 

De richtafstandenlijst is voor gebieden met functiemenging niet 

toepasbaar. Voor deze gebieden bevat de VNG-uitgave een "Staat van 

Bedrijfsactiviteiten voor gebieden met functiemenging". Daarin zijn alle 

milieubelastende activiteiten opgenomen, die in principe in een gebied 

met functiemenging kunnen worden toegelaten. De milieubelastende 

activiteiten zijn ingedeeld in categorie A, B of C. Categorie A bestaat uit 

activiteiten, die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, 

dat deze in gebieden met functiemenging aanpandig aan woningen 

kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het Bouwbesluit voor scheiding 

van wonen en bedrijven zijn hiervoor voldoende. Categorie B staat voor 

activiteiten, die in gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, maar 

een zodanige milieubelasting voor hun omgeving hebben, dat ze 

bouwkundig afgescheiden van woningen en andere gevoelige functies 

plaats dienen te vinden. Categorie C bestaat uit de activiteiten, die 

vanwege hun verkeersaantrekkende werking op een goede ontsluiting 

op de hoofdinfrastructuur zijn aangewezen. 

Voor de toelaatbaarheid van deze activiteiten gelden samengevat de 

volgende randvoorwaarden: 

1. het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid; 

2. productie en/of laad- en loswerkzaamheden vinden alleen in de 

dagperiode plaats; 

3. activiteiten (inclusief opslag) geschieden hoofdzakelijk inpandig; 

4. activiteiten met een hoge vervoersintensiteit moeten 

beschikken over een goede aansluiting op de 

hoofdinfrastructuur. 

Wettelijke afstandscriteria 

Naast de genoemde richtafstanden bestaan er wettelijke afstandscriteria 

uit specifieke milieuwetgeving. Denk hierbij aan de Wet milieubeheer, 

Activiteitenbesluit milieubeheer Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en Regeling externe 

veiligheid inrichtingen (Revi). Deze wettelijke afstandscriteria gelden 

uiteindelijk als toetsingskader voor de toegestane milieueffecten. Ook 

deze afstandscriteria worden meegenomen bij de beoordeling van de 

gewenste ontwikkelingen. 

Situatie in het plangebied 

Het gebied Soesterberg-Noord is een bedrijventerrein met woningbouw 

aan de Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Postweg. Het 

onderhavige bestemmingsplan-plus maakt het mogelijk om kamer 1 te 

transformeren naar deels woningbouw in een woonwijk en deels naar 

gemengd gebied. Kamer 2 en 3 worden grotendeels bestemd voor 

bedrijvigheid. De bestaande woningen in deze kamers worden positief 

bestemd. 

 Het gebied direct ten noorden van het plangebied (voormalige 

vliegbasis) is middels een wijzigingsbevoegdheid bestemd voor 

woningbouw in een rustige woonwijk.  

In hoofdstuk 6 zijn figuren opgenomen met de ligging van de kamers 1, 2 

en 3 en het gebied van de voormalige vliegbasis. 
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Middels een archiefonderzoek en kadastrale gegevens is in 2015 

onderzocht welke bedrijven aanwezig zijn op het bedrijventerrein 

Soesterberg-Noord. Van deze inventarisatie is een nagenoeg compleet 

overzicht gemaakt (opgenomen als bijlage 2 bij de plantoelichting) 

waarop de bekende bedrijven (inclusief adres), genoemd worden, de 

feitelijke categorie-indeling volgens de VNG, de toegestane categorie-

indeling volgens de VNG gelet op de planontwikkeling en de in dit 

bestemmingsplan-plus op te nemen categorie volgens de VNG al dan 

niet met een aanduiding of maatbestemming. Dit overzicht dient alleen 

ter informatie. 

Kamer 1 

Kamer 1 verandert in het onderhavige bestemmingsplan-plus van 

'Bedrijventerrein' naar 'Wonen' en 'Gemengd'. De zittende bedrijven 

krijgen allemaal een functieaanduiding, behalve het bedrijf J. De Ridder 

B.V. De gronden van dit bedrijf krijgen een eigen, specifieke 

bestemming. Zie hoofdstuk 6.6.1.1. 

Het woongebied in kamer 1 wordt in beginsel beschouwd als een rustige 

woonwijk in de zin van de VNG-uitgave. Echter aan de randen van de 

bestemming wonen, nabij de zittende bedrijven met een 

functieaanduiding, zal het niet altijd mogelijk zijn om de milieukwaliteit 

te realiseren die past bij een rustige woonwijk. Dit geldt in het bijzonder 

voor het aspect geluid. Op deze plekken wordt een geluidkwaliteit 

passend bij gemengd gebied wel aanvaardbaar geacht (50 dB(A) 

etmaalwaarde). In hoofdstuk 6.6 wordt dit per bedrijf met een 

functieaanduiding nader toegelicht.  

 

Binnen de bestemming 'Wonen' is beroep of bedrijf aan huis toegestaan. 

Binnen de bestemming 'Gemengd' zijn daarnaast bedrijven die specifiek 

met een aanduiding zijn aangegeven op de verbeelding toegestaan 

alsmede bedrijven tot en met categorie B (uit de Staat van 

bedrijfsactiviteiten - functiemenging). 

Deze wijze van bestemmen maakt het mogelijk om de bedrijfsgebouwen 

van de zittende bedrijven te blijven gebruiken voor de feitelijk 

aanwezige activiteiten dan wel een andere functie. Echter wel op een 

zodanige wijze, dat dit past in een gemengd woongebied c.q. grenzend 

aan een rustige woonwijk, vandaar de keuze voor de toelating van 

functiemenging t/m categorie B. Dit is mogelijk omdat categorie B 

passend is voor de thans aanwezige bedrijven, waarbij er rekening mee 

is gehouden dat er al bestaande woningen in kamer 1 aanwezig zijn. 

Categorie B is geen passende bestemming voor het bedrijf NKS. Zie 

hoofdstuk 6.6.1.2. 

Kamer 2 

Deze kamer blijft hoofdzakelijk bestemd voor bedrijven. Toegelaten zijn 

bedrijven tot en met milieucategorie 2 en bestaande bedrijven uit een 

hogere milieucategorie (of met een andere functie, bijv. perifere 

detailhandel). Deze bestaande bedrijven krijgen een functieaanduiding 

met maatbestemming. 

Aan de Postweg, gelegen tussen kamer 1 en 2, zijn verschillende 

woningen gelegen. De percelen Postweg 27 t/m 41 en 49 krijgen de 

bestemming 'Wonen, waar tevens een beroep of bedrijf aan huis is 

toegestaan. 
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De percelen Postweg 43, 45, 47 en 47a (op de gronden van het te 

amoveren bedrijf DMF, zie hoofdstuk 6.6.2.1.) worden getransformeerd 

naar de bestemming 'Gemengd'. Binnen deze bestemming is 'Wonen' 

(inclusief bedrijf- en beroep aan huis) en lichte bedrijvigheid tot 

categorie B (uit de Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging) 

toegestaan.   

Het woongebiedje aan de Postweg 59 t/m 93 behoudt een 

woonbestemming. 

Het oostelijke deel van kamer 2, grenzend aan de Postweg, heeft 

derhalve voor een groot deel een woonbestemming. Door de ligging 

direct naast een bedrijventerrein en vanwege de onderbreking van de 

functie wonen door  deels gemengd gebied en deels 

bedrijfsbestemmingen, wordt deze strook met woningen beschouwd als 

een gemengd gebied in de zin van de VNG-uitgave bedrijven en 

milieuzonering. 

Voor de bestaande woningen aan weerszijden van de Postweg geldt nu 

nog, dat er sprake is van woningen op een bedrijventerrein. Op grond 

van het Activiteitenbesluit gelden op dit moment voor deze woningen 5 

dB(A) ruimere geluidgrenswaarden (55 dB(A) etmaalwaarde ipv 50 dB(A) 

etmaalwaarde) vanwege de ligging op een bedrijventerrein. Dit geldt 

alleen niet voor het aparte woongebiedje Postweg 59 t/m 93. Voor dit 

woongebiedje kan, onder andere vanwege de ruimtelijke scheiding door 

de groenzone aan weerszijde van de woningen, gesteld worden dat dit 

duidelijk GEEN woningen op een bedrijventerrein zijn. Door de 

transformatie van kamer 1 en een gedeelte van de oostrand van kamer 

2, verkleurt de omgeving. In kamer 1 en aan weerszijden van de Postweg 

gelden na transformatie overwegend de bestemmingen ’Gemengd’ en 

’Wonen’. Voor de bestaande woningen aan weerszijde van de Postweg 

kan (na transformatie) dan ook niet meer gesteld worden, dat dit 

woningen op een bedrijventerrein zijn. Voor deze woningen gaat 

derhalve een scherpere grenswaarde gelden van 50 dB(A), net als nu al 

het geval is voor de woningen Postweg 59 t/m 93.  

De percelen Sterrenbergweg 32 t/m 36A, 40A en 42 alsmede 

Amersfoortsestraat 5 en 9 zijn  bestemd tot 'Wonen'. Anders dan de 

hiervoor genoemde woningen aan de Postweg, die samen een 

(gemengd) overgangsgebied vormen tussen het nieuwe woongebied in 

kamer 1 en de bedrijven in kamer 2, betreft het hier meer solitaire 

woningen die blijvend zijn gelegen op het bedrijventerrein van kamer 2, 

op korte afstand van deze bedrijven dan wel de ontsluiting van deze 

bedrijven op de openbare weg. Op grond van het Activiteitenbesluit 

gelden op dit moment voor deze woningen 5 dB(A) ruimere 

geluidgrenswaarden (55 dB(A) etmaalwaarde), vanwege de ligging op 

een bedrijventerrein. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om met de 

bestemming wonen de geluidruimte van de bedrijven op deze woningen 

te beperken. Dit wordt geborgd door de functieaanduiding ‘specifieke 

vorm van wonen – wonen bedrijventerrein’ (sw - wb) die is opgenomen 

voor woningen op een bedrijventerrein. 

Kamer 3 

Deze kamer blijft in hoofdzaak bestemd voor bedrijven. Het geldende 

plan maakt op een deel van de gronden bedrijven mogelijk tot maximaal 

categorie 3. Uit de plantoelichting van dat plan blijkt dat hiermee 

categorie 3.1 wordt bedoeld. Via inwaartse zonering wordt dit nu 

wederom mogelijk gemaakt. Voor bedrijven in milieucategorie 2 geldt 

een richtafstand van 30 meter tot een rustige woonwijk, zoals de 
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toekomstige woonbebouwing op de voormalige vliegbasis. Voor 

categorie 3.1 is de richtafstand 20 meter meer. Dat betekent, dat vanaf 

20 meter van de bestemmingsgrens  bedrijven in milieucategorie 3.1 

kunnen worden toegelaten.  

Woningen op het bedrijventerrein worden beschouwd als gelegen in 

gemengd gebied, met een 1 afstandstap kleinere richtafstand. 

Op de bedrijfspercelen zijn toegelaten: 

• bedrijven tot en met milieucategorie 2; 

• op gronden die zijn gelegen op een afstand van 20 meter van de 

bestemmingsgrens ‘Bedrijventerrein’ in kamer 3 en 30 meter van 

bestaande woningen: bedrijven tot en met milieucategorie 3.1.; 

• voor eventuele andere functies, zoals perifere detailhandel: een 

maatbestemming;  

• de gronden van Sita krijgen een eigen, specifieke bestemming (zie 

hoofdstuk 6.6.3.1). 

De percelen Sterrenbergweg 27 en 31 t/m 35 en Amersfoortsestraat 1 

zijn bestemd voor 'Wonen'. Op grond van het Activiteitenbesluit gelden 

op dit moment voor deze woningen 5 dB(A) ruimere 

geluidgrenswaarden (55 dB(A) etmaalwaarde ipv 50 dB(A) 

etmaalwaarde), vanwege de ligging op een bedrijventerrein. Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling om met de bestemming wonen de 

geluidruimte van de bedrijven op deze woningen te beperken. Dit wordt 

geborgd door de functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen – wonen 

bedrijventerrein’ (sw - wb) die is opgenomen voor woningen op een 

bedrijventerrein.  

In het onderstaande figuur is te zien welke percelen nieuwe 

woonbestemmingen krijgen, welke woningen al als burgerwoningen 

bestemd waren (en dus niet gewijzgd worden ten opzichte van het oude 

bestemmnigsplan) en voor welke woningen de bestemmingen gewijzigd 

zijn van ‘bedrijfswoningen’ naar ‘burgerwoningen’. 
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Figuur 11: Woningen in 

Soesterberg-Noord 
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Conclusie 

Met de voorgenomen milieuzonering wordt voorzien in een nieuw 

passend planologisch kader voor de bestemming bedrijven, in relatie tot 

de reeds bestaande woningen alsmede nieuwe woningen in kamer 1 en 

2 en op de voormalige vliegbasis.  

 

5.5 Geluid 

Algemeen 

De geluidbelasting op de gevels van nieuwe geluidsgevoelige 

bestemmingen mag in principe niet meer bedragen dan de 

voorkeursgrenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder (Wgh) voor 

de in die wet genoemde bronnen. Indien de geluidbelasting op de gevel 

hoger is dan de voorkeurgrenswaarde kan onder bepaalde voorwaarden 

een verzoek worden gedaan tot vaststelling van hogere waarden. Hierbij 

mag de geluidsbelasting de maximale hogere grenswaarde echter niet 

overschrijden. De voorkeursgrenswaarde en maximale hogere waarde 

voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen kunnen per geluidsbron 

verschillen.  

 Om voor vaststelling van een hogere grenswaarde in aanmerking te 

kunnen komen, dient aan de volgende wettelijke eis te worden voldaan: 

het dient om een situatie te gaan waarbij het treffen van maatregelen 

om het verwachte geluidsniveau terug te brengen tot de 

voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend is, dan wel als deze op 

overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

landschappelijke of financiële aard stuiten. 

 

Wegverkeerslawaai (meer dan 30 km/u) 

Langs alle wegen bevinden zich als gevolg van de Wet geluidhinder 

(Wgh) geluidszones, met uitzondering van woonerven en 30 km-

gebieden. Nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen en 

scholen, binnen zones van wegen dienen getoetst te worden aan de 

normen van de Wgh die gelden voor de betreffende nieuwe situatie. In 

artikel 74 van de Wet geluidhinder is de zonering van wegen geregeld. 

De breedte van de zone langs wegen is afhankelijk van de ligging van een 

weg (in stedelijk gebied of buitenstedelijk) en van het aantal rijstroken. 

In geval van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen binnen zones langs 

wegen is akoestisch onderzoek vereist. Op basis van de uitkomsten 

kunnen zo nodig maatregelen worden overwogen. De 

voorkeursgrenswaarde voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen 

bedraagt veelal 48 dB. De maximale hogere grenswaarde bedraagt 

binnen de bebouwde kom 63 dB. Buiten de bebouwde kom bedraagt de 

maximale hogere grenswaarde 53 dB. 

Wegverkeerslawaai 30 km-wegen 

Er geldt geen wettelijk geluidzone langs 30 km-wegen. Bij een hoge 

intensiteit en korte afstand tot woningen is echter niet uit te sluiten dat 

er sprake is van een relevante geluidbelasting. In het kader van een 

goede ruimtelijke ordening dient dit te worden onderzocht en 

afgewogen.  

Industrielawaai 

Rondom industrieterreinen waarop de mogelijkheid aanwezig is tot 

vestiging van bedrijven, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen 

veroorzaken, de zogenaamde grote lawaaimakers, moet op grond van 
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artikel 41 van de Wgh een geluidzone worden vastgesteld. In deze zone 

gelden regels ten aanzien van nieuwbouw van geluidsgevoelige 

bestemmingen. Door middel van zonebeheer moet worden voorkomen, 

dat de geluidbelasting ten gevolge van de geluidemissie van de bedrijven 

gezamenlijk buiten de zone hoger wordt dan de voorkeursgrenswaarde. 

Binnen de zone moeten zonodig maatregelen worden getroffen en kan 

voor de geluidsgevoelige bestemmingen een hogere waarde worden 

vastgesteld. De voorkeursgrenswaarde en maximale hogere 

grenswaarde bedragen respectievelijk 50 en 60 dB(A). 

Geluid van bedrijven 

Het geluid vanwege bedrijven buiten geluidgezoneerde 

industrieterreinen in de zin van de Wet geluid is relevant voor de 

ontwikkeling van woningen in de nabijheid van de bedrijven. De meeste 

bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Daarin staan 

geluidgrenswaarden. Bij de ontwikkeling van woningen moet in het 

kader van een goede ruimtelijke ordening worden onderzocht en 

afgewogen of enerzijds de ontwikkeling van woningen belemmerend kan 

zijn voor de bedrijfsvoering en anderzijds of er sprake is van een 

voldoende goed woon- en leefklimaat. 

Spoorweglawaai 

Spoorwegen hebben volgens art. 106b van de Wet geluidhinder een 

zone waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal sporen en de 

intensiteit van het gebruik. In het Besluit geluidhinder is op een kaart per 

categorie spoorlijn de breedte van de zone aangegeven. Bij 

nieuwe/gewijzigde geluidsgevoelige bestemmingen in de zone moet 

akoestisch onderzoek worden gedaan. Op basis van de uitkomsten 

kunnen zo nodig maatregelen worden overwogen. De 

voorkeursgrenswaarde en uiterste grenswaarde bedragen respectievelijk 

55 en 68 dB(A). 

Situatie in het plangebied 

Het plangebied ligt niet binnen de geluidzones van spoorwegen of 

industrieterreinen, zodat deze geluidbronnen verder buiten 

beschouwing blijven.  

Wegverkeerslawaai (meer dan 30 km/uur) 

Door LBP is de geluidbelasting van wegverkeer onderzocht (notitie van 8 

december 2015, kenmerk V057161aa.00002.tdr., bijlage 3 bij 

plantoelichting). Daaruit blijkt dat de geluidbelasting vanwege de N237 

en de oostelijke ontsluitingsweg een geluidbelasting binnen het 

plangebied veroorzaken hoger dan 48 dB.  
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Figuur 12: geluidcontouren van wegverkeerslawaai van de oostelijke ontsluiting en N237
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Voor het gebied binnen de 48 dB contouren van zowel de N327 als de 

oostelijke ontsluitingsweg dienen hogere grenswaarden te worden 

vastgesteld voor nieuwe woningen, die het plan mogelijk maakt. Als 

voorwaarde daarvoor geldt dat woningen moeten worden voorzien van 

een geluidluwe gevel. Dit wordt in de planregels geborgd. De hogere 

waarden geluid worden met dit plan vastgesteld, zie onderstaand kader. 

Hogere waarden geluid wegverkeer 

De geluidbelasting op de gevel van een woning mag volgens art. 82 van 

deze Wet, in principe niet hoger zijn dan de wettelijke 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege wegverkeerslawaai. 

Op grond van artikel 110a lid 1 van de Wet geluidhinder zijn wij bevoegd 

om hiervan ontheffing te verlenen. Volgens artikel 83 lid 2 kunnen wij 

voor nieuwe woningen in stedelijk gebied, een hogere waarde voor de 

toelaatbare geluidbelasting vaststellen tot maximaal 63 dB. 

Artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder bepaalt, dat een hogere 

grenswaarde voor de geluidbelasting slechts kan worden vastgesteld 

indien maatregelen om de geluidbelasting te beperken onvoldoende 

doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard. 

 

In het bestemmingsplan Soesterberg-Noord wordt de bouw van 310 

woningen (ter vervanging van bedrijfsbebouwing) mogelijk gemaakt, 180 

bij recht en 130 via een wijzigingsplan.  

Ten gevolge van de Oostelijke ontsluiting wordt de 

voorkeursgrenswaarde voor 2 nieuw te bouwen woningen uit de Wet 

geluidhinder met maximaal 5 dB overschreden. De maximale 

grenswaarde wordt niet overschreden. Ten gevolge van de N237 wordt 

de voorkeursgrenswaarde bij maximaal 130 woningen met maximaal 5 

dB overschreden, deels zal ook afscherming plaatsvinden. De maximale 

grenswaarde wordt niet overschreden. 

Op beide locaties, is het toepassen van stil asfalt en/of het aanleggen 

van een scherm langs de weg niet doelmatig. In de berekeningen is al 

rekening gehouden met de verdiepte aanleg van de N237. Het 

vaststellen van een hogere grenswaarde voor deze locatie voldoet aan 

het gemeentelijk beleid ten aanzien van hogere grenswaarden, zoals is 

vastgelegd in de Nota geluidbeleid 2012.  

De cumulatie is niet berekend omdat het geluid van de Oostelijke 

ontsluiting en dat van de N237 niet samenvalt ter plaatse van de nieuw 

te bouwen woningen.  

De Raad besluit in het kader van de vaststelling van dit 

bestemmingsplan: 

• Op de gevels van 130 toekomstige woningen op de percelen E 

04352, E 03710, E 05518 en E 05337 in de gemeente Soest een 

hogere waarde vast te stellen van 53 dB Lden ten gevolge van de 

N237 en 

• Op de gevels van 2 nieuw te realiseren woningen op de percelen E 

5632 en E 3614 in de gemeente Soest een hogere grenswaarde van 

53 dB Lden vaststellen ten gevolge van de Oostelijke ontsluiting. 
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Wegverkeerslawaai 30 km-wegen 

Uit de geluidrapportage van LBP Sight blijkt tevens, dat op alle 

eerstelijnsbebouwingen (kamer 1, oostrand kamer 2 en de nieuwe 

woningen op de voormalige vliegbasis direct ten noorden van kamers 1, 

2 en 3) de waarde van 48 dB (dat is 53 dB exclusief aftrek) wordt 

overschreden. De geluidbelasting kan oplopen tot circa 53 dB inclusief 

aftrek (58 dB exclusief aftrek).  

 

Figuur 13: geluidcontouren van  

wegverkeerslawaai op  

Soesterberg-Noord 
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De hogere geluidbelasting tot maximaal 53 dB (inclusief aftrek) kan 

aanvaardbaar worden geacht, omdat de woningen worden voorzien van 

voldoende geluidwering van de gevel en worden voorzien van een 

geluidluwe zijde. In de planregels wordt geborgd, dat nieuwe woningen 

worden voorzien van voldoende gevelwering (om een geluidniveau 

binnen de woning van maximaal 33 dB Lden te waarborgen)  en een 

geluidluwe gevel. Het Bouwbesluit stelt namelijk geen eisen aan de 

geluidwering van de gevel, omdat het 30 km/u-wegen betreft zonder 

hogere waarden (het Bouwbesluit stelt alleen extra eisen in het geval 

van hogere waarden).  

Het toekomstige woongebied op de voormalige vliegbasis wordt door de 

Batenburgweg en Sterrenburgweg gescheiden van Kamer 2 en door de 

Stemerdingweg van Kamer 3. De weg is één van de ontsluitingswegen 

van het bedrijventerrein. Er rijdt relatief veel vrachtverkeer. En bedrijven 

zoals Elma hebben hun ontsluiting aan deze weg. 

Het is aan te bevelen om bij de uitwerking van het bestemmingsplan 

voor dat woongebied de nieuwe woningen niet direct te ontsluiten via 

deze weg, maar via op deze weg aangesloten eigen buurtwegen dan wel 

via een parallelweg. Door een duidelijke ruimtelijke scheiding aan te 

brengen kan hinder worden voorkomen, zowel van het doorgaande 

verkeerslawaai, als van het geluid van (vracht)wagens van en naar de 

bedrijven als van de bedrijven zelf. Uit het geluidrapport van LBP blijkt 

dat een afstand van tenminste 15 meter vanaf de langsparkeervakken 

van de Batenburgweg volstaat om de geluidbelasting vanwege de weg te 

beperken tot 48 dB. De afstand tot de grens van de bestemming 

bedrijventerrein in Kamer 2 is in dat geval tenminste 30 meter. 

 

Voor de Stemerdingweg geldt een wat grotere afstand, in verband met 

het vele vrachtverkeer van en naar Sita. Dit is echter tijdelijk (zie 

hoofdstuk 6.6.3.1). Voor de langere termijn kan ook hier worden 

volstaan met 15 meter. 

Industrielawaai 

Het bedrijventerrein Soesterberg is een niet-gezoneerd bedrijventerrein 

en dan ook geen industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder. LBP 

heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de geluidbelasting van 

de geluidrelevante bedrijven (De Ridder, NKS, Elma, DMF, Meerding 

Metaal, Sita) op de voorgenomen woningbouw-ontwikkeling, op zowel 

bedrijventerrein Soesterberg-Noord als ten noorden hiervan op de 

voormalige vliegbasis.  

Uit deze onderzoeken blijkt, dat vanwege het geluid van deze bedrijven 

de voorgenomen woningbouw niet zonder het treffen van maatregelen 

mogelijk is. In hoofdstuk 6 worden per bedrijf de situatie, de 

onderzoeksresultaten en de mogelijke maatregelen nader beschreven. 

Conclusie 

Wegverkeerslawaai en het geluid van bedrijven is voor dit 

bestemmingsplan-plus relevant. Het wegverkeerslawaai staat de 

voorgenomen woningbouw niet in de weg, mits: 

a. Voor de nieuwe woningen (voor zover deze zijn gelegen binnen 

de op de verbeelding aangegeven geluidzone-N237 dan wel zijn 

gelegen binnen de op de verbeelding aangegeven geluidzone-

oostelijke ontsluiting) wordt voorzien in hogere 

geluidgrenswaarden. Deze hogere waarden worden met dit 

plan  vastgesteld. 
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b. De onder a. bedoelde woningen, alsmede de nieuwe woningen 

binnen de op de verbeelding opgenomen geluidzone – weg 

cumulatie worden voorzien van een geluidluwe gevel. 

Vanwege het geluid van een aantal bedrijven is de voorgenomen 

woningbouw niet zonder het treffen van maatregelen mogelijk. In 

hoofdstuk 6 worden per bedrijf de situatie, de onderzoeksresultaten en 

de mogelijke maatregelen nader beschreven. 

 

5.6 Luchtkwaliteit 

Algemeen 

De hoofdlijnen voor regelgeving voor luchtkwaliteitseisen beschreven in 

hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm). Aspecten van deze 

regelgeving worden in afzonderlijke uitvoeringsregelingen uitgewerkt. 

De belangrijkste zijn: 

• Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), 

verder te noemen Besluit NIBM; 

• Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), 

verder te noemen Regeling NIBM en  

• Besluit gevoelige bestemmingen. 

Het Besluit NIBM legt vast wanneer een project met ruimtelijke gevolgen 

niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een 

bepaalde stof. Hiervan is sprake als aannemelijk is, dat het project een 

toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% 

grens is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde 

concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Deze 

grenswaarde is gesteld op 40 µg/m3. Dit komt overeen met 1,2 

microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. 

In de Regeling NIBM is onder andere voor kantoren en woningen 

aangegeven bij welke eenheden/aantallen de 3%-grens wordt 

overschreden en er luchtkwaliteitberekeningen dan wel 

luchtkwaliteitonderzoek nodig is. 

Voor woningen is in de Regeling NIBM is het maximale aantal van 1.500 

nieuwe woningen gesteld uitgaande van de 3%-grens. Als de 3%-grens 

niet wordt overschreden dan hoeft geen verdere toetsing aan 

grenswaarden plaats te vinden en hoeft er geen onderzoek 

(berekeningen) te worden uitgevoerd. 

Het Besluit gevoelige bestemmingen is gericht op bescherming van 

mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof en 

stikstofdioxide, met name kinderen, ouderen en zieken. Daartoe 

voorziet het besluit in zones waarbinnen luchtkwaliteitsonderzoek nodig 

is: 300 meter aan weerszijden van rijkswegen en 50 meter langs 

provinciale wegen, in beide gevallen gemeten vanaf de rand van de weg. 

Waar in zo’n onderzoekszone de grenswaarden voor fijn stof of 

stikstofdioxide (dreigen te) worden overschreden, mag het totaal aantal 

mensen, dat hoort bij een ‘gevoelige bestemming’ niet toenemen. Dit 

wordt bereikt door de vestiging van bijvoorbeeld een school niet toe te 

staan. Bij uitbreidingen van bestaande gevoelige bestemmingen is een 

eenmalige toename van maximaal 10% van het totale aantal 

blootgestelden toegestaan. De volgende gebouwen met de 

bijbehorende terreinen zijn aangemerkt als gevoelige bestemming: 

scholen, kinderdagverblijven, en verzorgings-, verpleeg- en 

bejaardentehuizen. Het besluit ziet zowel op nieuwbouw als uitbreiding 
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van gevoelige bestemmingen alsmede op de functiewijziging van 

bestaande gebouwen naar een gevoelige bestemming. Is (dreigende) 

normoverschrijding niet aan de orde, dan is er ook geen bouwverbod 

voor gevoelige bestemmingen binnen de onderzoekszone. 

Situatie in het plangebied 

In het plangebied worden geen gevoelige bestemmingen in de zin van 

het Besluit gevoelige bestemmingen gecreëerd. Ook blijft het aantal 

nieuw te bouwen woningen (maximaal 310) ver onder de ondergrens die 

genoemd is in het Regeling NIBM. 

Conclusie 

Vanuit een goede ruimtelijke ordening zijn er geen belemmeringen 

vanuit het aspect luchtkwaliteit voor de ontwikkelingen in het 

plangebied/de uitvoering van het bestemmingsplan. 

 

5.7 Geur 

Algemeen 

Het algemene uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk 

beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit 

uitgangspunt vormt samen met het toepassen van Beste Beschikbare 

Technieken (BBT) de kern van het geurbeleid. Onderdeel van het 

geurbeleid is dat de lokale overheden de uiteindelijke afweging moeten 

maken zodat zij rekening kunnen houden met alle relevante belangen 

om tot een goede fysieke leefomgeving te komen. 

Het geurbeleid bestaat uit de volgende beleidslijnen: 

• als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 

• als er wel hinder is, worden maatregelen op basis van BBT afgeleid; 

• voor bepaalde branches is het hinderniveau bepaald en in een 

bijzondere regeling vastgelegd en 

• de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door 

het bevoegd gezag. 

Het landelijk geurbeleid is opgenomen in de NeR (Nederlandse 

emissierichtlijn lucht) De NeR wordt wel beschouwd als een belangrijke 

richtlijn met betrekking tot emissies naar de lucht. 

Wet geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor 

de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege 

dierenverblijven van veehouderijen. Aangezien er geen dierenverblijven 

van veehouderijen aanwezig zijn, is de Wgv niet van toepassing. 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

Per 1 januari 2008 hebben twaalf algemene maatregelen van bestuur 

(amvb's) plaatsgemaakt voor één nieuwe algemene maatregel van 

bestuur: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, 

algemeen bekend als het Activiteitenbesluit. Later zijn nog andere 

categorieën van bedrijven onder de werking van dit besluit gebracht. 

Het Activiteitenbesluit maakt een onderscheid in een drietal type 

inrichtingen, namelijk inrichting type A, B en C. Afhankelijk van het type 

inrichting zijn bepaalde onderdelen van het Activiteitenbesluit van 

toepassing. 
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Voor bedrijven welke onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit 

vallen is het niet nodig specifieke voor het bedrijf geldende geurnormen 

op te nemen om het acceptabele hinderniveau vast te stellen. De 

voorschriften uit het voor het bedrijf geldende deel van het 

Activiteitenbesluit worden geacht de geurhinder te voorkomen of 

voldoende te beperken. Bij geurproblemen dient men zich bij de 

handhaving niet bezig te houden met de vraag of er sprake is van 

onaanvaardbare geurhinder, maar met de vraag of de maatregelen uit 

het besluit goed worden nageleefd. In de bedrijven, welke onder de 

vergunningplicht vallen, dient in de omgevingsvergunning een 

acceptabel geurhinderniveau vast gesteld te worden. 

Situatie in het plangebied 

Een geuronderzoek naar de bedrijven is in 2011 uitgevoerd. Hieruit bleek 

dat alleen het bedrijf DMF een geurcirkel heeft om zijn bedrijf. Door het 

vertrek van DMF, in 2016, van de percelen Postweg 43-45-47a en 

Amersfoortsetraat 11a (Zie hoofdstuk 6.6.2.1) zal de omgeving geen 

hinder meer ondervinden van de mogelijke geuroverlast van dit bedrijf. 

Hiermee is een mogelijke geuroverlast dan ook opgelost. Voor het 

overige zijn er geen geurrelevante bedrijven gevestigd of toegelaten.  

 

5.8 Externe vei l igheid 

Beleid en normstelling 

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen in de 

directe omgeving lopen als gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke 

stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen 

inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt en 

transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd. De aan 

deze activiteiten verbonden risico’s moeten aanvaardbaar blijven. 

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar 

verschillende aspecten te worden gekeken, namelijk: 

- bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de 

externe veiligheid; 

- vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door 

leidingen. 

Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee 

aspecten van belang, te weten het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico. Voor bedrijvigheid staat dit in het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi). Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen staat dit in 

het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). De centrale 

begrippen hierbij zijn het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon 

dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken) 

en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt 

weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel 

infrastructuur.  

Het groepsrisico (GR) drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen 

van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een 

ongeval in een inrichting waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De 

normen voor het GR hebben een oriënterende waarde 

(inspanningsverplichting). Indien de oriënterende waarde voor het GR 

wordt overschreden, legt dit in het algemeen ook ruimtelijke 

beperkingen op aan een gebied buiten de 10
-6

-contour (PR). 
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Basisnet 

Op 1 april 2015 is de Wet basisnet in werking getreden. Het Basisnet is 

een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen. Het heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen 

(snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen. 

Het Basisnet heeft als doel een evenwicht te creëren tussen de belangen 

van het vervoer van gevaarlijke stoffen en de bebouwde omgeving die 

hier langs ligt en de veiligheid van omwonenden. Het Basisnet stelt aan 

de ene kant regels aan het vervoer van gevaarlijke stoffen en geeft aan 

de andere kant aan welke beperkingen gelden in het gebied rond de 

betreffende routes. Zo wordt aan iedereen die dicht bij deze snelwegen 

en spoorwegen woont of verblijft een basisbeschermingsniveau 

geboden. 

Voor elke basisnetroute is een risicoruimte en een zone met ruimtelijke 

beperkingen vastgesteld. Door het vastleggen van de risicoruimte wordt 

het vervoer van gevaarlijke stoffen gebonden aan een maximaal risico, 

zowel ten aanzien van het plaatsgebonden risico als het groepsrisico. Bij 

ruimtelijke afwegingen voor nieuwe bestemmingen moet rekening 

gehouden worden met de externe veiligheidsrisico’s die behoren bij een 

volledig gebruik van de risicoruimte. De risicoruimte fungeert daardoor 

enerzijds als een plafond voor de toegestane groei van de risico’s van het 

vervoer van gevaarlijke stoffen en anderzijds als een gebied waarbinnen 

beperkingen gelden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.  

De "Wet basisnet" is een heel stelsel van wetten en regels. Voor het 

vervoer van gevaarlijke stoffen is de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

(Wvgs) de belangrijkste wet. Hierin staan de risiconormen en de regels 

voor de beheersing van het risico van het vervoer. Voor ruimtelijke 

ordening in relatie tot de transportroutes is er het Besluit externe 

veiligheid transportroutes (Bevt). Hierin wordt het 

basisbeschermingsniveau gewaarborgd en wordt geregeld hoe de 

afweging moet worden gemaakt over het toelaten van ruimtelijke 

ontwikkelingen. In de Regeling Basisnet staat waar risicoplafonds liggen 

langs transportroutes en welke regels er gelden voor ruimtelijke 

ontwikkeling.  

In nieuwe situaties geldt voor het plaatsgebonden risico een 

grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt 

kwetsbare objecten op een niveau van 10
-6

 per jaar. Indien een locatie in 

het invloedsgebied van een transportroute ligt moet het groepsrisico 

volgens artikel 7 van het  Bevt worden verantwoord. Indien de locatie 

hiernaast binnen 200 meter van een transportroute ligt moet het 

groepsrisico uitgebreid worden verantwoord volgens artikel 8 van het 

Besluit externe veiligheid transportroutes, , tenzij het groepsrisico het 

groepsrisico niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. 

Buisleidingen externe veiligheid buisleidingen 

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende 

Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in 

werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke 

veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen 

met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi).  

Situatie in het plangebied 

De RUD Utrecht heeft een onderzoek op het gebied van externe 

veiligheid uitgevoerd, welke als bijlage bij deze plantoelichting is 

gevoegd. Het betreft het onderzoek 'Externe veiligheid bestemmingsplan 
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Soesterberg-Noord – bijgewerkte versie 2016 (februari 2016) – bijlage 4. 

Hieronder worden de bevindingen samengevat. 

Risicovolle inrichtingen 

Het plangebied ligt niet binnen het invloedgebied van risicovolle 

inrichtingen. Op het bedrijventerrein worden ook geen nieuwe 

risicovolle inrichtingen toegelaten. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

De gemeente Soest heeft een route voor het transport van gevaarlijke 

stoffen vastgesteld. Het gehele industrieterrein Soesterberg-Noord als 

mede de langs het industrieterrein gelegen N237 is opgenomen in de 

vastgestelde route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Conform de vuistregels kan, op basis van de thans bekende tellingen van 

Rijkswaterstaat van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N237 en 

de Handleiding risicoanalyse transport, geconcludeerd worden dat deze 

weg nabij het plangebied Soesterberg-Noord geen 10-
6 

risicocontour 

heeft voor het plaatsgebonden risico en tevens niet relevant is voor het 

groepsrisico, aangezien het groepsrisico niet hoger is dan 0,1 maal de 

oriëntatiewaarde. 

Verantwoording groepsrisico 

Nu het groepsrisico niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde kan 

worden volstaan met een verantwoording van het groepsrisico als 

bedoeld in artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transportroutes. 

Daarbij dient ingegaan te worden op: 

a) de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking 

van de omvang van een ramp op die weg, spoorweg of dat 

binnenwater, en 

b) voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet 

aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten: de 

mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen 

indien zich op die weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp 

voordoet. 

Ad a.: op circa 100 meter vanaf het plangebied bevindt zich een hulppost 

van de brandweer aan de Koppenlaan. Op circa 400 meter vanaf het 

plangebied bevindt zich een hulppost voor ambulance aan de 

Stemerdingweg. 

Ad b: de Postweg en de Veld. Montgomeryweg lopen parallel op de 

Randweg zodat er voldoende vluchtmogelijkheden in tegenovergestelde 

richting zijn. Bij de nieuw te realiseren woningen kunnen altijd minder 

mobiele personen of minderjarigen aanwezig zijn, maar verwacht mag 

worden dat er bij de laatste groep altijd een volwassene is. 

Hoogspanningslijnen en zendmasten 

De indicatieve zone van de dichtstbijzijnde hoogspanningslijn ligt ruim 

buiten het plangebied. De blootstellingslimieten voor veldsterkte van 

antennemasten worden ook in Soesterberg niet overschreden.    

Conclusie 

Vanuit het oogpunt van externe veiligheid zijn zowel het plaatsgebonden 

las groepsrisico geen belemmering voor het plangebied Soesterberg-

Noord. 
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5.9 Water 

5.9. 1  Watertoets 

Bij ruimtelijke plannen geldt vanaf 1 november 2003 de wettelijke 

verplichting van opname van een waterparagraaf/watertoets. De 

watertoets is één van de pijlers van het Waterbeleid voor de 21e eeuw, 

waarin aan water een meesturende rol in de ruimtelijke ordening is 

toegekend. Met de watertoets wordt beoogd waterbeheerders 

vroegtijdig in het ruimtelijke ordeningsproces te betrekken. De 

watertoets betreft het hele proces van informeren, adviseren, afwegen 

en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke 

plannen en besluiten. Het doel van een waterparagraaf is een 

samenhangend beeld te geven van de wijze waarop in het plan rekening 

is gehouden met duurzaam waterbeheer en de gevolgen van het plan 

voor de waterhuishouding. Het voorkomen van negatieve effecten op de 

waterhuishouding staat bij de watertoets voorop. Dan pas komen 

inrichtingsmaatregelen en compensatie in beeld. Onderzoek ten 

behoeve van het wateradvies zal door de initiatiefnemer moeten 

worden uitgevoerd. 

5.9.2 Waterkwantitei t en -kwaliteit  

Algemeen 

In het bestemmingsplangebied ligt de grondwaterstand ver onder het 

maaiveld. Er is daarom geen sprake van grondwateroverlast. Binnen het 

plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. 

Situatie in het plangebied 

Binnen het plangebied wordt de bouw van 310 nieuwe woningen 

mogelijk gemaakt. Bij de ontwikkeling van woningenbouw zal daarom 

met de volgende zaken rekening dienen te worden gehouden: 

• Grondwater 

Door de ontwikkeling van het plangebied zal er geen verandering 

optreden in het plangebied met betrekking tot de grondwaterstand. 

• Oppervlaktewater 

Binnen het plangebied wordt geen oppervlaktewater gerealiseerd 

aangezien de grondwaterstand relatief diep is. Eventueel 

oppervlaktewater infiltreert in de bodem door de goed doorlaatbare 

zandgrond. 

• Afval- en hemelwater 

Bij nieuwbouw en uitbreidingen moet rekening worden gehouden 

met een veranderend klimaat, waarbij extreme buien vaker voor 

zullen komen. Bij de ontwikkeling van nieuwbouw en uitbreidingen 

moet men rekening houden met de toenemende mogelijkheid van 

'water op straat'. Het ontwerp van nieuwbouw en uitbreidingen 

moet hierop afgestemd zijn. 

Bij nieuwbouw en uitbreidingen moet hemelwater van woningen op het 

perceel geïnfiltreerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 

kratten met inspectieput en zandvang. De hemelwaterafvoer bij 

woningen moet bovengronds voorzien zijn van bladafscheiders. Het 

hemelwater van verhardingen zoals straten, parkeerterreinen en 

trottoirs moet door middel van een hemelwater riool afgevoerd worden 

naar infiltratievoorzieningen. Aparte hemelwater riolen dienen onderling 

met elkaar verbonden te worden. Hierdoor kan het hemelwater bij een 

eventuele verstopping van een infiltratievoorziening alsnog wegstromen. 
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De hemelwaterriolen en infiltratievoorzieningen dienen reinigbaar en 

inspecteerbaar te zijn. Een aanvullende overstort, wadi, dient aangelegd 

te worden in de groenstroken. Zijn wadi’s niet mogelijk dan moet er 

ruimte gereserveerd worden voor een overstort op bodem of water (van 

40 bij 60 m). 

Er mogen geen overstorten op het afvalwaterriool aangelegd worden. Bij 

nieuwbouw en uitbreidingen moet voor de afvoer van afvalwater een 

afvalwaterriool aangelegd worden. Het afvalwaterriool dient reinigbaar 

en inspecteerbaar te zijn. Afvalwater en hemelwater worden strikt 

gescheiden gehouden (gescheiden stelsel). Hemelwater mag daarom 

niet op het afvalwaterriool aangesloten worden. Het afvalwater zal 

middels een nieuw te bouwen gemaal direct geloosd worden op de 

persleiding langs de Richelleweg. 

Conclusie 

Water vormt geen belemmering voor het onderhavige 

bestemmingsplan. 

 

5.10 Natuur 

Algemeen 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is het noodzakelijk te 

onderzoeken of en zo ja, in hoeverre de plannen ten koste gaan van de 

(aanwezige) flora en fauna.  

Met betrekking tot de Flora- en faunawet wordt onderscheid gemaakt in 

de ‘toets in het kader van gebiedsbescherming’  en de ‘toets in het kader 

van soortenbescherming’. 

5. 10. 1  Soortenbescherming 

Algemeen 

De toets in het kader van de soortenbescherming is geregeld in de Flora- 

en faunawet (Ffw). De Ffw bevat verbodsbepalingen met betrekking tot 

het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- en 

plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste 

rust- en verblijfplaatsen. Bij elk plan, dat ingrijpt op dergelijke plaatsen 

dient getoetst te worden wat het effect is op beschermde soorten. De 

wet en bijbehorend Besluit vrijstelling beschermde dier- en 

plantensoorten ('vrijstellingenbesluit') kent drie verschillende 

beschermingsregimes voor diverse soorten:  

• Categorie 1: algemene soorten waarvoor geen ontheffing 

aangevraagd hoeft te worden bij bestendig beheer of ruimtelijke 

ontwikkeling. Anders is wel ontheffing nodig voor verstoren of 

vernietigen en geldt altijd de zorgplicht (artikel 2 Ffw).  

• Categorie 2: soorten waarvoor ontheffing aangevraagd moet 

worden, behalve als er gewerkt wordt volgens een door de minister 

goedgekeurde gedragscode. Ontheffing kan worden verleend als de 

gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt.  

• Categorie 3: zeldzame soorten, Habitatrichtlijnsoorten en 

Vogelrichtlijnsoorten (alle vogels). 

Altijd moet ontheffing aangevraagd worden. Ontheffing wordt alleen 

verleend als voldaan wordt aan alle volgende criteria: 

• er is sprake van een in de wet genoemd belang;  

• er zijn geen alternatieven en 
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• de ingreep doet geen afbreuk aan de gunstige staat van 

instandhouding van de soort.  

Voor alle beschermde soorten geldt de zorgplicht (artikel 2 Ffw). Indien 

het voortbestaan op locatie van beschermde soorten planten of dieren 

uit categorie 2 en 3 door een ingreep negatief beïnvloed worden, is het 

daarnaast nodig ontheffing aan te vragen van verboden handelingen op 

grond van de Ffw. Het bevoegd gezag hierin is het Ministerie van ELI. De 

Ffw hoeft slechts in een bestemmingsplan te worden geïmplementeerd 

met het oog op de uitvoerbaarheid van het plan. Op basis van een 

globale beschrijving en beoordeling van de aanwezige waarden kan de 

waarschijnlijkheid van het verkrijgen van een ontheffing worden 

beoordeeld. Het is dus niet per se noodzakelijk, dat al voor de 

vaststelling van een bestemmingsplan een ontheffing verkregen is. 

Situatie in het plangebied 

In het kader van de Ffw heeft Bureau Viridis (onderzoeksbureau voor 

natuur en landschap) in het derde kwartaal van 2014 een quick-scan 

uitgevoerd (deze quick-scan is als bijlage 5 aan de plantoelichting 

toegevoegd). Hier is uit naar voren gekomen dat er mogelijk vleermuizen 

verblijven in de bebouwing, zowel in de woonhuizen als in de 

bedrijfspanden. Daarnaast zijn er (potentieel) geschikte verblijfplaatsen 

voor vleermuizen aanwezig in een boomholte en mogelijk ook in niet 

onderzochte grote bomen op particuliere delen van het 

onderzoeksgebied. Vermoedelijk broeden er huismussen onder de 

dakpannen van een woonhuis aan de Postweg. Meerdere daken zijn 

bovendien geschikt als nestgelegenheid voor gierzwaluwen. Nesten van 

huismussen en gierzwaluwen zijn jaarrond beschermd. 

Voordat tot eventuele sloop en kap wordt overgegaan dient de 

aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen in de bebouwing en de 

functie van de groenstructuren voor vleermuizen nader onderzocht te 

worden. Daarnaast moet de aanwezigheid van huismussen, 

gierzwaluwen en eekhoornnesten onderzocht worden in de juiste 

onderzoeksperiode. 

Wanneer verblijfplaatsen van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen 

verdwijnen door sloopwerkzaamheden dienen deze gemitigeerd te 

worden door alternatieve verblijfplaatsen aan te bieden en de 

nieuwbouw of de te behouden woningen geschikt te maken voor deze 

soorten. 

Negatieve effecten op vleermuisverblijven, eekhoornnesten en nesten 

van vogels in bomen kunnen voorkomen worden door de planning van 

de werkzaamheden aan te passen op de aanwezige soorten. Daarnaast 

zullen effecten beperkt worden door de groenstructuren zo veel als 

mogelijk te behouden. 

Het is noodzakelijk om nader onderzoek uit te voeren naar de 

aanwezigheid van: 

• vleermuizen in het gehele plangebied (periode mei-juli en aug-sept);  

• broedlocaties van huismussen en gierzwaluwen in alle bebouwing 

(periode mei-juli) en 

• jaarrond beschermde nesten van vogels en eekhoornnesten in te 

kappen bomen (periode februari-juli)  

In de periode april tot en met september 2015 heeft Viridis een nader 

onderzoek uitgevoerd (Natuurtoets Flora- en faunawet Soesterberg-

Noord) in Soesterberg-Noord. Dit onderzoek is als bijlage 6 bij de 
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plantoelichting gevoegd. Uit het onderzoek kwam het volgende naar 

voren: 

• de gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis 

gebruiken het gebied in kleine aantallen om te foerageren. Er is 

geen sprake van een essentieel foerageergebied. Door de ingrepen 

kunnen foeragerende vleermuizen verstoord worden. Het uitvoeren 

van mitigerende maatregelen voorkomt verstoring;  

• één zomerverblijfplaats van een enkele gewone dwergvleermuis 

verdwijnt door de sloop van het HYPSOS bedrijfspand. Door het 

nemen van de juiste mitigerende maatregelen worden negatieve 

effecten zo veel als mogelijk voorkomen;  

• er is een aantal broedlocaties van huismussen aanwezig. Deze 

locaties zijn in woonhuizen aanwezig en blijven allemaal behouden;  

• mogelijk worden foeragerende huismussen verstoord door de 

sloopwerkzaamheden. Door het nemen van de juiste mitigerende 

maatregelen worden negatieve effecten voorkomen;  

• er zijn geen strikt beschermde soorten van andere soortgroepen 

aangetroffen in het plangebied, negatieve effecten op deze 

soortgroepen zijn uitgesloten en  

• algemene broedvogels kunnen worden verstoord in de 

broedperiode.  

Ter bescherming van het zomerverblijf van de aanwezige gewone 

dwergvleermuis zal alle bebouwing gesloopt worden met 

uitzonderzondering van het deel van het gebouw waarin het 

zomerverblijf aanwezig is.  

In onderhavig project is sprake van verstoring en aantasting van een 

zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis. Om negatieve effecten 

te verzachten kunnen mitigerende maatregelen worden uitgevoerd, 

maar het is niet zeker dat de effecten geheel worden weggenomen. 

Er zal dan ook een ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd 

worden voor de gewone dwergvleermuis. Het is aan het bevoegd gezag 

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland namens het Ministerie van 

EZ) om te beoordelen of een ontheffing inderdaad noodzakelijk is. 

Daarnaast kunnen er nog mitigerende maatregelen genomen zoals: 

enkel gedurende de dag te werken (om verstoring van foeragerende 

vleermuizen te voorkomen en het slopen van gebouwen buiten de 

broedperiode van vogels. 

Conclusie 

Uit de twee onderzoeken is gebleken dat zich een beschermde vleermuis 

(Gewone dwergvleermuis) bevindt in het plangebied. Hiermee zal 

rekening gehouden worden met de sloop van het gebouw. Daarnaast 

zullen mitigerende maatregelen genomen worden. 

5. 10.2 Gebiedsbescherming 

Algemeen 

De toets in het kader van gebiedsbescherming vindt zijn oorsprong in de 

Natuurbeschermingswet 1998 en draagt zorg voor de bescherming van 

natuurwaarden. De wet beschermt drie typen gebieden: Natura 2000-

gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden), Beschermde 

natuurmonumenten en Wetlands. 
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Plannen dan wel projecten in deze gebieden, maar ook daar buiten in 

verband met de zogenaamde externe werking, kunnen 

vergunningplichtig zijn. 

Naast de bescherming van de Natuurbeschermingswet kunnen 

waardevolle gebieden ook beleidsmatig beschermd zijn, doordat zij 

behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Uitgangspunt van het 

beleid is, dat plannen, handelingen en projecten in de EHS niet 

toegestaan zijn, indien zij de wezenlijke kenmerken en waarden van de 

EHS significant aantasten. 

Situatie in het plangebied – Natura 2000 

De ontwikkelingen van 310 woningen die het bestemmingsplan mogelijk 

maakt, hebben uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak tot gevolg. Ze 

kunnen daardoor depositie van stikstof tot gevolg hebben op Natura 

2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op ca. 

10 kilometer van de planlocatie. Het betreft het gebied Oostelijke 

Vechtplassen. 

Sinds 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) van 

kracht. Dit programma is verankerd in artikel 19kg de 

Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet). Het programma bevat 

een integrale beoordeling van de bron- en gebiedsgerichte maatregelen 

voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Deze maatregelen worden 

getroffen in en nabij de Natura 2000-gebieden die onderdeel zijn van het 

PAS. De integrale beoordeling brengt mee dat het aspect stikstof voor 

een Natura 2000-gebied in het PAS geheel is afgewogen. 

Als een bestemmingsplan vanwege stikstofdepositie op Natura 2000-

gebieden tot significant negatieve effecten op stikstofgevoelige habitats 

leidt en daarmee mogelijk tot aantasting van de natuurlijke kenmerken, 

dan kan een plan niet zonder meer vastgesteld worden. Er is dan een 

passende beoordeling nodig om de zekerheid te bieden dat de 

natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast. 

In de quick-scan (zie bijlage 19) is in beeld gebracht welke effecten het 

bestemmingsplan Soesterberg Noord op de stikstofdepositie in Natura 

2000-gebieden zal hebben. Daartoe is op basis van maximale invulling een 

depositieberekening met het rekenmodel AERIUS Calculator uitgevoerd. 

Er is uitgegaan van 310  nieuwe woningen en van de bedrijven, die daar 

gesitueerd zijn.  Van daaruit is gekeken of de Nb-wet voor de 

stikstofdepositie belemmeringen opwerpt voor het vaststellen van het 

bestemmingsplan. In formele zin heeft het PAS geen betrekking op 

reguliere bestemmingsplannen. De wetgever heeft er bewust voor 

gekozen om bestemmingsplannen buiten het PAS te houden en geen 

toedeling van ontwikkelingsruimte aan bestemmingsplannen mogelijk te 

maken. Er geldt een uitzondering voor bestemmingsplannen voor 

gebieden die zijn aangemerkt als “ontwikkelingsgebieden” als bedoeld in 

art.2.3 van de Crisis- en herstelwet.   

Voor activiteiten die slechts in geringe mate bijdragen aan de depositie 

van stikstof op een Natura 2000-gebied, maakt het PAS uitvoering van die 

activiteiten zonder afzonderlijke toestemming mogelijk. Daarvoor is 

vereist dat de zogenaamde grenswaarden niet worden overschreden. In 

het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof is daarvoor 

een waarde van in beginsel 1 mol stikstof per hectare per jaar (1 mol 

N/ha/jr) opgenomen. Voor activiteiten die vallen onder de grenswaarde is 

op het niveau van het programma op voorhand uitgesloten dat deze 

afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of activiteiten de 
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natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied kunnen aantasten 

wat betreft stikstofdepositie. 

Een specifieke categorie betreffen activiteiten met een depositietoename 

van minder dan de zogenaamde drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jr. 

Bij activiteiten met een depositietoename onder de drempelwaarde is 

op grond van het PAS sprake van een verwaarloosbaar effect. Op basis 

van indicatieve berekeningen is beoordeeld dat naar verwachting de 

maximale cumulatieve bijdrage van alle voorziene uitbreidingen onder 

de drempelwaarde, afgezet tegen de verwachte effecten van 

herstelmaatregelen, de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-

gebieden niet kunnen aantasten. In het PAS is rekening gehouden met 

de deposities die lager zijn dan de drempelwaarde: deze maken deel uit 

van de achtergronddeposities en worden binnen het programma 

gemonitord. 

Het PAS is passend beoordeeld. Deze passende beoordeling is ingevuld 

door gebiedsanalyses – waarin de ecologische gevolgen voor elk Natura 

2000-gebied afzonderlijk is getoetst, en een generiek deel dat 

betrekking heeft op de overkoepelende aspecten van het programma. De 

passende beoordeling voor het generieke deel was onderdeel van een 

plan-MER dat voor het programma is uitgevoerd. Op basis van de 

passende beoordeling (gebiedsanalyses en generiek deel) kan worden 

uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van enig Natura 2000-gebied 

verslechteren of worden aangetast, gelet op de instandhoudingsdoelen 

van het gebied. 

De ontwikkelingen die het bestemmingsplan plus Soesterberg Noord 

mogelijk maakt, leiden in zijn totaliteit en bij maximale invulling tot een 

stikstofdepositie van niet meer dan 0,03 mol N/ha/jr. Vanwege de 

worstcase gehanteerde uitgangspunten en omdat de mogelijke effecten 

door uit te plaatsen bedrijfsactiviteiten niet zijn meegenomen, is het 

aannemelijk dat het effect in werkelijkheid lager zal zijn dan 0,03 mol 

N/ha/jr. 

Conclusie 

Omdat het totale, maximale effect op de stikstofdepositie in Natura 

2000-gebieden kleiner is dan de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jaar, 

kan met inachtneming van het PAS worden geconcludeerd dat het 

bestemmingsplan wat betreft stikstofdepositie niet leidt tot aantasting 

van de natuurlijke kenmerken van de betreffende Natura 2000-

gebieden. 

 

Situatie in het plangebied - EHS 

Soesterberg Noord is gelegen nabij de begrenzing van de Ecologische 

Hoofdstructuur en, in overleg met de provincie Utrecht blijkt dat, 

onderzocht moet worden of de ontwikkelingen negatieve effecten 

kunnen hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van deze 

Ecologische Hoofdstructuur. Dit betekent dat plannen, projecten en 

bestemmingsplanwijzigingen in gebieden binnen of in de nabijheid van 

de groene contour niet zijn toegestaan tenzij is vastgesteld dat de 

plannen of projecten de wezenlijke waarden en kenmerken van het 

gebied niet aantasten. Het is namelijk mogelijk dat ontwikkelingen die 

plaatsvinden buiten de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur 

van invloed zijn op het functioneren. 

In het kader van de "Nee, tenzij"-toets heeft Bureau Viridis januari 2015 

een onderzoek uitgevoerd (dit onderzoek is als bijlage 7 aan de 

plantoelichting gevoegd). hieruit blijkt het volgende: 
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• Binnen de begrenzing van het plangebied zijn geen gronden 

bestemd als EHS. De ontwikkelingen in het onderzoeksgebied vinden 

niet plaats binnen de begrenzing van de EHS. Het is dan ook 

uitgesloten dat door de ruimtelijke ontwikkeling significant 

negatieve effecten op bijzondere natuurwaarden van de EHS 

optreden; 

• Oppervlakteverlies en versnippering van gebieden aangewezen als 

EHS is onwenselijk. Verlies van oppervlakte leidt tot verkleining en in 

sommige gevallen ook tot versnippering van het leefgebied. Doordat 

de geplande ontwikkelingen plaatsvinden buiten gronden bestemd 

zijnde EHS vindt er geen oppervlakteverlies en versnippering van de 

aanwezige EHS plaats;  

• Door het uitvoeren van afdoende mitigerende maatregelen worden 

negatieve effecten ten aanzien van het criterium ’aanwezigheid 

bijzondere (strikt beschermde) soorten’ voorkomen. Het is 

uitgesloten dat dat door de ruimtelijke ontwikkeling significant 

negatieve effecten op gronden begrensd zijnde als EHS treden; 

• Ecologische verbindingszones zijn in het hedendaagse druk bevolkte 

Nederland een noodzaak. Ze verbinden gebieden van gelijk karakter 

met elkaar. Langs deze zones kunnen planten en dieren van het ene 

gebied naar het andere gebied trekken. Daar waar verbindingszones 

infrastructurele werken kruisen worden faunapassages aangelegd. 

Ecologische verbindingszones verbinden kerngebieden van de EHS 

en maken barrières als wegen te passeren voor flora en fauna. Rijk 

en provincie hebben hiertoe verschillende verbindingen 

aangewezen. Essentiële verbindingen zijn verbindingen tussen 

natuurgebieden zoals ecologische verbindingszones, ecoducten en 

faunavoorzieningen. Binnen de begrenzing van het plangebied zijn 

geen faunapassages, faunatunnels, ecologische verbindingszones of 

ecoducten aanwezig.  

Tenslotte heeft bureau Viridis, in 2016, een aanvullend onderzoek 

gedaan. Dit rapport (titel: 'Aanvullende ecologische effectenbeoordeling, 

bijlage ontwikkeling Soesterberg-Noord') toont aan dat de lichtuitstraling 

van de landmarks slechts een beperkt effect heeft op de gronden van de 

voormalige vliegbasis en haar karakteristieke soorten (o.a. 

veldleeuwerik) en op de beschermde soorten onder de Flora- en 

faunawet. Dit rapport is als bijlage 21 opgenomen bij de plantoelichting. 

 

Conclusie 

Door de voorgenomen ruimtelijke ingreep en de uitvoering van de 

benodigde werkzaamheden om het bedrijventerrein Soesterberg Noord 

te herontwikkelen zullen de wezenlijke kenmerken en waarden van de 

EHS, welke ten noorden en oosten van het plangebied gelegen is, niet 

significant aangetast worden. De ontwikkeling is zonder aanvullende 

maatregelen in het kader van de planologische gebiedsbescherming 

mogelijk 

5. 11  Bomen 

Algemeen 

Voordat de ontwikkelingen plaatsvinden, zal er eerst een bomen 

effectanalyse worden uitgevoerd. Hier uit zal blijken welke bomen het 

behouden waard zijn en welke eventueel gekapt kunnen worden. 

Situatie in het plangebied 
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Het groen in Soesterberg-Noord wordt hoofdzakelijk bepaald door de 

aanwezige bomen. De bomenstructuur van Soesterberg-Noord is 

opgehangen aan de stedenbouwkundige opzet van het gebied. Lineaire 

wegen min of meer noord-zuid gericht en haaks op de 

Amersfoortsestraat, als voortzetting van de verkavelingsstructuur uit de 

tijd van de ontginning van het gebied met sorties. Daarbij maken de 

Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Sterrenbergweg deel uit van 

deze cultuurhistorische verkaveling en liggen ter plaatse van voormalige 

sorties. In de lineaire verkaveling is het tevens wenselijk om op 

wijkniveau de Postweg en de te ontwikkelen westelijke ontsluiting te 

begeleiden met een bomenstructuur. Deze 4 wegen maken dan ook 

onderdeel uit van de bomenstructuur opgenomen in de nota ‘De groene 

kernkwaliteit van Soest’ en zijn beschermd door opname op de 

Bomenkaart van Soest. Het streven is om deze wegen te voorzien van 

een duidelijke bomenstructuur van 2 rijen. 

De overige bomenrijen in Soesterberg-Noord volgen de 

stedenbouwkundige verkaveling en zijn ondergeschikt aan de sortie-

verkaveling en maken geen onderdeel uit van de bomenstructuur, zoals 

vastgelegd in de nota ‘de groene kernkwaliteit van Soest’. 

Op de bomenkaart van Soest zijn binnen het plangebied 4 monumentale 

bomen op particulier terrein opgenomen (zie onderstaand tabel). Deze 

dienen ingevolge het beleid ‘Bescherming en kap van bomen’ en de 

regels in de APV beschermd en behouden te worden, tenzij sprake is van 

een zwaarwegend planologisch argument van algemeen belang. Daarbij 

geldt de juridische voorwaarde dat eerst aantoonbaar gekeken moet 

worden naar alternatieve ruimtelijke en boomkundige oplossingen om 

de monumentale boom te behouden. 

Boom nr. Boomsoort (Ned. naam) Locatie Kad. perceel Plantjaar Stam omtrek ( cm) Conditie Levens verw. Status 

19162 Quercus robur 

(zomereik) 

Amersfoortsestraat E 5250 

  

1920 315 Goed > 10 jr Monumentaal 

19163 Quercus rubra 

(Amerikaanse eik) 

Sterrenbergweg E 5705 1940 315 Redelijk > 10 jr Monumentaal 

19164 Quercus rubra 

(Amerikaanse eik) 

Sterrenbergweg E 5705 1940 315 Redelijk > 10 jr Monumentaal 

19165 Tilia x europaea 

(Hollandse linde– leilinde) 

Sterrenbergweg E 4995 1940 190 Goed > 10 jr Monumentaal 

Tabel 5: monumentale bomen in Soesterberg-Noord 
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Er zijn geen waardevolle of monumentale bomen op openbaar gebied. 

Voor alle overige bomen geldt dat toekomstig monumentale bomen op 

percelen met een kadastraal oppervlakte van minimaal 175 m² 

beschermd zijn. Op grond van een bomeninventarisatie zal, op basis van 

de toetsingscriteria voor waardevolle en monumentale bomen, worden 

beoordeeld of sprake is van een toekomstige monumentale boom. 

Toekomstig monumentale bomen dienen behouden te blijven. Er wordt 

alleen vergunning verleend voor het kappen van een toekomstig 

monumentale boom als sprake is van een maatschappelijk gewenst 

project, mits is aangetoond dat de boom in de planvorming uitdrukkelijk 

is meegewogen, er géén haalbare alternatieven zijn en het belang van 

het doorgaan van de plannen/ontwikkeling(en) groter is dan de waarde 

van de boom. 

Conclusie 

In Soesterberg-Noord zijn beschermde bomenstructuren en particuliere 

monumentale bomen aanwezig, vastgelegd op de Bomenkaart. Bij 

ruimtelijke ontwikkelingen dienen deze te worden ingepast. Daarnaast 

zal door middel van een bomeninventarisatie inzichtelijk moeten worden 

gemaakt of toekomstig monumentale bomen op particuliere percelen 

aanwezig zijn, die behouden moeten blijven. 

 

5.12 Archeologie 

Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan en bij de bestemming van 

de in het plan begrepen gronden moet dan ook rekening worden 

gehouden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten 

archeologische resten. Daarom is het voor het opstellen van een 

bestemmingsplan noodzakelijk te onderzoeken in hoeverre in 

betreffende gronden archeologische resten aanwezig kunnen zijn. 

Gebieden, waar resten aanwezig  (kunnen) zijn, kunnen met een 

dubbelbestemming archeologie door het bestemmingsplan worden 

beschermd. Voorafgaand aan de bodemverstorende ingrepen dient dan 

in bepaalde gevallen nader onderzoek te worden uitgevoerd. De Wet 

archeologische monumentenzorg (Wamz) geeft aan dat bij 

bodemverstorende ingrepen van meer dan 100 m2 archeologisch 

onderzoek nodig is. Voor archeologisch waardevolle gebieden gelden 

voor bodemingrepen strengere eisen. Hiervan mag met goed 

onderbouwd beleid worden afgeweken. 

Voor het grondgebied in Soest is een Archeologische beleidsadvieskaart 

opgesteld die aangeeft welke gebieden archeologisch waardevol zijn en 

welke een hoge, middelhoge en lage verwachtingswaarde hebben. Deze 

kaart, de Beleidsnota Archeologie en de Beleidsregels archeologisch 

onderzoek bij bodemverstorende ingrepen zijn op 28 juni 2011 door het 

college van burgemeester en wethouders van Soest vastgesteld. De 

beleidsregels hebben werking vanaf 7 juli 2011. 

Samengevat is archeologisch onderzoek nodig als de (nog niet eerder 

verstoorde) bodem dieper dan 30 cm minus maaiveld wordt verstoord: 

1. in een archeologisch waardevol gebied en de ingreep groter is 

dan 50 m
2
; 

2. in een gebied met een hoge archeologische 

verwachtingswaarde en de ingreep groter is dan 100 m
2
; 

3. in een gebied met een middelhoge archeologische 

verwachtingswaarde en de ingreep groter is dan 500 m
2
; 
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4. in een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde 

en de ingreep groter is dan 10.000 m
2
. 

Situatie in plangebied 

In 2011 is voor het plangebied een archeologische quickscan (bijlage 8) 

opgesteld, om inzicht te krijgen in de mogelijk aanwezige archeologische 

resten in het plangebied. Op basis van de quickscan kan worden 

geconcludeerd dat het gebied een lage verwachting heeft op het 

aantreffen van archeologische vondsten en/of bewoningssporen uit het 

Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen. De verwachting op het 

aantreffen van archeologische vondsten en/of bewoningssporen uit de 

Nieuwe Tijd is onbekend. 

Het plangebied bevindt zich aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug, in 

het midden Nederlandse dekzandgebied. Het opvallendste kenmerk van 

dit gebied zijn de gedurende de voorlaatste ijstijd door het landijs 

gevormde stuwwallen. Het feit dat enkele van de oudste menselijke 

artefacten uit de Provincie Utrecht werden gevonden op de Utrechtse 

Heuvelrug, vormt een aanwijzing voor de ouderdom en het 

archeologisch potentieel van dit gebied. Dit gebied werd vanaf 8800 v. 

Chr. ‘bewoond’ door kleine groepen mensen, mesolithische jagers en 

verzamelaars, die rondtrokken door het toendralandschap op zoek naar 

jachtwild en eetbare planten en bessen. De meeste vondsten op de 

Utrechtse Heuvelrug dateren uit deze periode. 

Vanaf het Neolithicum (vanaf 5000 v. Chr.) vond een grotere verandering 

plaats; men ging van jagen en verzamelen over op primitieve landbouw. 

Uit deze periode zijn in en rond het plangebied geen permanente 

woonplaatsen bekend. Van de landbouwers uit de latere Bronstijd (vanaf 

2000 v. Chr.) zijn echter wel sporen bekend. Het betreft sporen van hun 

grafcultuur in de vorm van grafheuvels. Sporen uit de periode vanaf de 

IJzertijd (vanaf 800 v. Chr.) tot het einde van de Romeinse Tijd (400 n. 

Chr.) zijn op de Utrechtse Heuvelrug nauwelijks aangetroffen. 

Tot in de Middeleeuwen is de Heuvelrug mogelijk nog geheel bebost 

geweest. In de Late Middeleeuwen werden de aaneengesloten bossen 

door boskap echter steeds zeldzamer. Door de ontbossing en uitputting 

van de grond ontstond een heidegebied. De boskap ging in de 16de, 

17de en 18de eeuw in onverminderd tempo door. Door het steken van 

heideplaggen en het gebruik van de heide als woeste grond voor het 

vee, verschraalde de grond waardoor binnen het heidegebied 

zandverstuivingen ontstonden. In de Middeleeuwen was het gebied van 

de Utrechtse Heuvelrug dun bevolkt. Ondanks bekende 

bodemverstoringen langs de Amersfoortseweg als gevolg van de 17de 

eeuwse ontginningsactiviteiten, kan de aanwezigheid van archeologische 

resten uit de Nieuwe tijd (vanaf 1500 n. Chr.) niet worden uitgesloten. 

Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied 

Op de gemeentelijke Archeologische beleidsadvieskaart ligt het 

plangebied in een Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied 3 (zie 

hiervoor onderstaand figuur). Bij ontwikkeling in een dergelijke geldt, 

dat voorafgaand aan bodemingrepen dieper dan 30cm onder maaiveld 

en groter dan 10.000m2 archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 
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Figuur 14: Uitsnede uit de gemeentelijke Archeologische 

Beleidsadvieskaart van Soest 

 

5.13 Duurzaamheid 

Energiezuinige gebouwde omgeving 

Bij nieuwbouw is een forse energiebesparing mogelijk. In het 

Klimaatakkoord tussen gemeenten en Rijk 2007-2011 stellen Rijk en 

gemeenten, dat in 2020 de nieuwbouw klimaatneutraal moet zijn. Het 

energieverbruik in woningen en gebouwen moet dan met 50% zijn 

verlaagd. Het Rijk zal de EPC-norm de komende jaren stapsgewijs 

aanscherpen. Gemeenten gaan innovatieve initiatieven in de gebouwde 

omgeving actief oppakken. Ook zal er een innovatieprogramma 

energiebesparing bij nieuwbouw en renovatie worden opgezet voor de 

uitvoering van veldexperimenten, waarin op gebouw- en gebiedsniveau 

in goed overleg tussen betrokken partijen een hogere energieprestatie 

zal worden gerealiseerd dan de huidige energie-prestatie-eis in de 

nieuwbouw. Nieuwbouw In het plan ‘Meer met Minder Energie’ richt de 

nationale overheid zich voor de nieuwbouw op aanscherping van de 

nationale normen, die al bestaan (de EPC). Voor woningbouw gaat de 

EPC van 0,8 naar 0,6 in 2011 en naar 0,4 in 2015 met als doel de 

energieneutrale woning in 2020.  

Voor de utiliteitsbouw geldt een vergelijkbare aanscherping met als doel 

alle nieuwe utiliteitsbouw 50% energie-efficiënter in 2017.  

 

Klimaatbestendige leefomgeving (Klimaatadaptatie) 

Extreme weersomstandigheden (hitte, droogte, wateroverlast) zullen 

vaker voorkomen. Rijk en gemeenten brengen de komende vier jaar 

gezamenlijk de maatregelen voor adaptatie in kaart. De uitwerking moet 

aansluiten bij de ruimtelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen, 

waterbeheer en gezondheidszorg binnen de gemeenten.  

 

Duurzaam bouwen  

Gebruik van nationale pakketten duurzaam bouwen of GPR 

(gemeentelijke praktijk richtlijn) gebouwen (nieuw) wordt in overleg met 

ontwikkelende partijen meegenomen. De gemeente is van mening dat 

nieuwe woningen in dit plangebied gerealiseerd moeten worden met 

een verscherpte energieprestatie van 25% t.o.v. het Bouwbesluit en 
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realiseren van een Energieprestatie op locatie van 8,0 tot 9,0 op 

wijkniveau.  

Door gebruik te maken van het instrument GPR kan de 

aannemer/ontwikkelaar de energieprestatie van een gebouw 

berekenen. Dit instrument geeft ook de maatregelen aan die nodig zijn 

om deze energieprestatie te halen. De gemeente Soest streeft naar een 

GPR score van 7 voor nieuwbouw van woningen en zal de woningen 

toetsen met “GPR-gebouw". De werking is als een rapportcijfer: door 

invoering van de kenmerken van een woning, berekent GPR een mate 

van duurzaamheid tussen de 0 en de 10, waarbij een 7 gelijk is aan een 

standaardwoning volgens het bouwbesluit. GPR deelt de kenmerken in 

naar vijf duurzaamheidsthema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, 

Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Van deze 5 

duurzaamheidsthema’s valt te denken aan de volgende maatregelen om 

de ambitie per woning te bereiken: 

Energie 

• Orientatie: bouwen pal op zuid levert meest op, daarna ZO, ZW; 

• Ruimte (eventueel ) reserveren voor collectieve opwekking/levering. 

Milieu 

• Opvang en afkoppelen van regenwater; 

• Minimaliseren verhard oppervlak; 

• Ruimte voor composteren in de tuin/buurt. 

Gezondheid 

• Minimale geluidsbelasting op de gevels; 

• Zicht op groen. 

Gebruikskwaliteit 

• Toegankelijkheid met OV en fiets; 

• Dichtbij parkeren; 

• Meerdere functies in een gebouw mogelijk; 

• Woninggrootte & perceeloppervlak. 

Toekomstwaarde 

• Uitbreidbare gebruiksoppervlaktes; 

• Variatie aan functies in de buurt; 

• Gevarieerd straatbeeld; 

• Speelvoorzieningen; 

• Aanwezigheid openbare voorzieningen; 

• Recreatief water/groen; 

• Educatieve voorzieningen. 

Via de gemeente kan een architect, ontwikkelaar of bouwpartij toegang 

tot dit GPR softwarepakket verkrijgen. 

 

5.14 Niet-gesprongen explosieven 

Algemeen 

Op een onbekend aantal plaatsen in Nederland liggen nog bommen, 

granaten en andere munitieartikelen uit de Tweede Wereldoorlog. 

Volgens mondiale, militaire inschatting is van al het explosieve materieel 

dat gedurende de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) is ingezet, 

verschoten of afgeworpen, tussen de zeven en vijftien procent om 

verschillende redenen niet tot ontploffing gekomen. Wanneer deze 
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explosieven bij werkzaamheden worden aangetroffen, kunnen deze 

gevaar opleveren voor de publieke veiligheid.  

Om spontane vondsten en eventuele daaruit voortvloeiende ongewilde 

gebeurtenissen te voorkomen, kan preventief een opsporingsproces in 

gang gezet worden. Deze opsporingswerkzaamheden mogen op grond 

van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) enkel uitgevoerd 

worden door de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) en bedrijven die 

in het bezit zijn van een certificaat voor het opsporen van conventionele 

explosieven (CE). 

Een eerste stap in het opsporingsproces wordt doorgaans gevormd door 

een (historisch) vooronderzoek waarin beoordeeld wordt of een 

onderzoekgebied feitelijk verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van 

conventionele explosieven.  

Situatie in plangebied 

Door ECG (Explosive Clearance Group) is eind 2014 een vooronderzoek 

(als bijlage 9 bij deze plantoelichting gevoegd) gedaan of Soesterberg-

Noord feitelijk verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van 

conventionele explosieven. 

Uit het historisch onderzoek blijkt dat op basis van literatuur- en 

archiefonderzoek en luchtfoto- interpretatie er binnen en nabij het 

onderzoeksgebied indicaties achterhaald zijn voor de aanwezigheid van 

conventionele explosieven. Deze indicaties bestaan uit: 

wapenopstellingen, loopgraven, versperringen, mangaten en inslagen 

van afwerpmunitie. Uit de horizontale afbakening blijkt dat alleen de 

wapenopstellingen, loopgraven en inslagen van afwerpmunitie (inclusief 

risicobuffer) binnen het onderzoeksgebied vallen. Het onderzoeksgebied 

is derhalve VERDACHT op het aantreffen van afgeworpen conventionele 

explosieven (vliegtuigbommen van Geallieerde komaf) en delen van het 

onderzoeksgebied zijn VERDACHT op het aantreffen van gedumpte 

conventionele explosieven (munitie van Duitse infanterie). 

Op basis van locatiebezoek, beeldvergelijking en aanvullend onderzoek is 

voldoende feitelijk vastgesteld dat er in de naoorlogse periode 

werkzaamheden binnen en nabij het onderzoeksgebied hebben 

plaatsgevonden waarbij bodemingrepen zijn gepleegd. Deze 

werkzaamheden betreffen onder andere de naoorlogse verwijdering van 

bebouwing op de hoek van de Postweg- Batenburgweg, de naoorlogse 

bebouwing in een groot deel van het onderzoeksgebied en de 

naoorlogse aanleg/vernieuwing van de N237, Batenburgweg en 

Veldmaarschalk Montgomeryweg. Voor wat betreft de in de naoorlogse 

periode geroerde bodemlagen geldt dat deze gebieden als ONVERDACHT 

kunnen worden aangemerkt. 

Binnen de als VERDACHT op gedumpte munitie aangemerkte gebieden 

kunnen gedumpte Duitse CE worden aangetroffen. Over de 

hoeveelheden en soort kan op basis van de beschikbare gegevens geen 

uitspraak worden gedaan. Binnen het als VERDACHT op afgeworpen 

munitie aangemerkte gebied kan afgeworpen geallieerde afwerpmunitie 

worden aangetroffen, van 250lbs tot 1000lbs. Over de hoeveelheden 

kan op basis van de beschikbare gegevens geen uitspraak worden 

gedaan.  

Naar aanleiding van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat 

het onderzoeksgebied VERDACHT is op het aantreffen van afgeworpen 

conventionele explosieven en deels VERDACHT is op gedumpte 
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conventionele explosieven. Deze gebieden zijn in de ‘CE 

Bodembelastingkaart’ aangegeven.  

Daarnaast zijn er gegevens aangetroffen waaruit blijkt dat er binnen het 

als VERDACHT aangemerkte gebied er delen naoorlogs geroerd zijn. Er 

kan dus gesproken worden van contra-indicaties op het vastgestelde 

risico. Derhalve kunnen delen van het in de “CE Bodembelastingkaart” 

weergegeven verdachte gebied als ONVERDACHT worden aangemerkt 

tot op de naoorlogs geroerde bodemlagen. 

 Omdat de specifieke geplande werkzaamheden niet bekend zijn bij ECG, 

adviseert ECG, om voorafgaand aan bodemroerende werkzaamheden 

contact op te nemen met een WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf. Aan de 

hand van de voorgenomen werkzaamheden dient in overleg met een 

gecertificeerd opsporingsbureau bepaald te worden of, en zo ja welke, 

maatregelen genomen dienen te worden met betrekking tot een veilige 

omgang met explosieven.  

 

Conclusie 

Op basis van het vooronderzoek kan munitie worden aangetroffen in het 

bestemmingsplangebied. Voordat geplande werkzaamheden 

plaatsvinden dient te contact te worden opgenomen met een WSCS-OCE 

gecertificeerd bedrijf.  

 

5.15 Ladder voor duurzame verstedeli jking 

Algemeen 

In deze paragraaf wordt de toets aan de Ladder voor Duurzame 

Verstedelijking beknopt beschreven. De volledige toets is als bijlage 18 

bij de plantoelichting opgenomen. 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de Ladder voor 

duurzame verstedelijking geïntroduceerd. De Ladder houdt in dat 

overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren met oog 

voor de onderliggende vraag in de regio, de beschikbare ruimte binnen 

het bestaande stedelijke gebied en een multimodale ontsluiting.  
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 Figuur 15: Ladder voor duurzame verstedelijking schematisch 
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Afbakening van de regio 

De ladder beoordeelt primair of beoogde ontwikkelingen voorzien in een 

regionale en intergemeentelijke behoefte. Bij de bepaling van de 

actuele, regionale behoefte van een project is het allereerst noodzakelijk 

om nader in te zoomen op de afbakening van de marktregio. De omvang 

van een marktregio verschilt per ontwikkeling en valt niet per definitie 

samen met een bestuurlijke regio. Een belangrijke indicator voor de 

omvang en afbakening van een marktregio wordt gevormd door 

verhuisrelaties met andere gemeenten. 

Een analyse van verhuisbewegingen en nieuwbouwaankopen toont aan 

dat de primaire woningmarktregio bestaat uit Soest, Amersfoort, Baarn 

en Zeist. 

Trede 1  

Kwantitatieve marktanalyse 

Zoals gezegd moet er, binnen de primaire woningmarktregio, 

aantoonbaar behoefte zijn aan de woningen in het betreffende project. 

Onderstaande figuur laat zien dat er een additionele behoefte aan 

11.330 woningen is. 

Tabel 6: additionele woningbehoefte in primaire marktregio Soesterberg-

Noord 

 

 

 

De additionele vraag op lokale en regionale schaal worden afgezet tegen 

de harde plancapaciteit in dezelfde gemeenten en regio. Die 

confrontatie laat zien dat er zowel binnen de gemeente als binnen de 

regio voldoende ruimte is voor de woningbouw op Soesterberg-Noord. 

Tabel 7: actuele, regionale woningbehoefte in primaire marktregio 

Soesterberg-Noord 

Met bovenstaande lijkt er voldoende behoefte te zijn aan het beoogde 

plan met 60 grondgebonden en 250 gestapelde woningen. 

Kwalitatieve marktanalyse 

Voor de kwalitatieve analyse worden Primos 2015 en WoON2012 met 

elkaar geconfronteerd. In het licht van de ladder zijn alleen ruimtelijke 

aspecten van belang; daarom wordt de analyse beperkt tot de factoren 

woningtype en woonmilieu. 

Aangezien het plan voorziet in zowel grondgebonden als gestapelde 

woningen wordt voor beide ook een toets gedaan.   

 

Tabel 8: kwalitatieve actuele, regionale behoefte naar woningtype 

(grondgebonden) in primaire marktregio 2015-2025 
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 Tabel 9: Kwalitatieve actuele, regionale behoefte naar woningtype 

(appartementen) in primaire marktregio 2015-2025 

Bovenstaande tabellen laten zien dat er in regionaal opzicht meer dan 

voldoende ruimte is voor het programma in Soesterberg-Noord. Dat 

geldt voor zowel het grondgebonden als het gestapelde deel. 

Het programma op Soesterberg-Noord is onder te verdelen in het 

zogenaamde (centrum-) dorpse woonmilieu. De analyse –zie 

onderstaande tabel- laat zien dat de additionele vraag naar dit 

woonmilieu groot is, terwijl er nauwelijks aanbod tegenover staat. 

Hiermee is er ten aanzien van dit woonmilieu voldoende aantoonbare 

behoefte. 

Tabel 10: Kwalitatieve actuele, regionale behoefte naar woonmilieu 

(centrum-dorps) in primaire marktregio 2015-2025 

Conclusie marktanalyse 

Kwantitatief lijkt er op dit moment ruim voldoende actuele, regionale 

behoefte voor de ontwikkeling van de woningbouw op Soesterberg-

Noord. Kwalitatief lijkt dat ook het geval. 

De vraag bij trede 1 kan daarmee bevestigend worden beantwoord; ja, 

er is regionale behoefte aan het plan. 

Trede 2  

Voor trede 2 is het van belang om te weten of er sprake is van bestaand 

stedelijk gebied. De ladder heeft namelijk deels tot doel te voorkomen 

dat ontwikkelingen plaats vinden buiten bestaand stedelijk gebied, 

terwijl er ook aan de behoefte kan worden voldaan door de benutting 

van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of 

anderszins. 

Transformatie en herontwikkeling is waar de woningbouwontwikkeling 

op Soesterberg-Noord om draait. Er wordt dus volledig in de geest van 

de wet gehandeld. Daarnaast is het ook evident dat we te maken 

hebben met bestaand stedelijk gebied met gemengde bestemmingen en 

functies. Om die reden worden geen alternatieven binnen bestaand 

stedelijk gebied afgewogen. De vraag bij trede 2 kan bevestigend 

beantwoord worden;  ja, de behoefte kan opgevangen worden binnen 

bestaand stedelijk gebied.  

Trede 3 

Aangezien de vraag bij trede 2 bevestigend beantwoord kan worden is 

een toets op trede 3 van de ladder niet nodig. 

Conclusie 

Uit de ladder voor duurzame verstedelijking kan geconcludeerd worden 

dat er een regionale behoefte is aan de woningen en dat dit binnen 

stedelijk gebied kunnen worden gerealiseerd. 
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Hoofdstuk 6

 TOEPASSING CRISIS- 

EN HERSTELWET 

6.1 Inleiding 

In hoofdstuk 5 zijn de resultaten beschreven van de voor het 

bestemmingsplan plus verrichte onderzoeken. Deze 

onderzoeksuitkomsten zijn van belang voor de beoogde ruimtelijke 

ontwikkelingen.  

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze gebruik wordt 

gemaakt van de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet de gemeente 

Soest biedt om de gewenste ontwikkelingen in Soesterberg-Noord en de 

voormalige vliegbasis Soesterberg te realiseren. 

 

6.2 Relevante bepalingen 

De Crisis- en herstelwet (Chw) is met ingang van 31 maart 2010 in 

werking getreden. De Chw heeft tot doel om door middel van nieuw 

juridisch instrumentarium ruimtelijke projecten te versnellen en vlot te 

trekken. Aanleiding hiervoor was mede de financieel economische crisis 

van de afgelopen jaren.  

Oorspronkelijk zou de Chw met haar bijzondere voorzieningen op 1 

januari 2014 vervallen. Vanwege de positieve ervaringen met de 

toepassing van de Chw is besloten om de wet voor onbepaalde tijd te 

verlengen en uit te breiden.  

Voor dit bestemmingsplan zijn de bepalingen van belang die betrekking 

hebben op de ontwikkelingsgebieden en innovaties. Het betreft de 

volgende regelingen. 

Ontwikkelingsgebied 

In artikel 2.2 Chw is het volgende bepaald: 

“Bij algemene maatregel van bestuur op de voordracht van Onze 

Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met Onze 

Minister of Onze Ministers wie het mede aangaat, kan bij wijze van 

experiment een gebied, zijnde bestaand stedelijk gebied, bestaand 

bedrijventerrein of gebied ter uitbreiding van de haven van Rotterdam, 

voor de duur van ten hoogste tien jaar worden aangewezen als 

ontwikkelingsgebied, indien dat met het oog op het versterken van de 

duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling van dat gebied 

bijzonder aangewezen is.” 

In paragraaf 2 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zijn de 

ontwikkelingsgebieden aangewezen. Op 13 april 2011 is het Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche (Staatsblad 2011, nr. 

165) in werking getreden. In artikel 2, lid 1, onder i van dit Besluit is 

Soesterberg-Noord als ontwikkelingsgebied opgenomen. Op 25 oktober 
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2012 is het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vierde tranche (Stb. 

Jaargang 2012, nr. 504) in werking getreden. Vliegbasis Soest en Zeist 

zijn door middel van deze tranche aan de regeling van artikel 2, lid 1, 

onder i, toegevoegd.  

In bijlage 12 behorende bij het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet 

(Chw) is de begrenzing van het ontwikkelingsgebied opgenomen.  

 

Figuur 16: Bijlage 12 zoals opgenomen in het Besluit uitvoering Crisis- en 

herstelwet 

 

 

Experimenteren vooruitlopend op de Omgevingswet 

In artikel 2.4 Chw is het volgende bepaald:  

“Bij algemene maatregel van bestuur op de voordracht van Onze 

Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met Onze 

Minister of Onze Ministers wie het mede aangaat, kan, met 

inachtneming van bindende besluiten van de Raad van de Europese Unie, 

van het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of van de Europese 

Commissie, bij wege van experiment worden afgeweken van het 

bepaalde bij of krachtens: (onder andere): d. de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, g. de Wet geluidhinder, j. de Wet 

milieubeheer met uitzondering van artikel 5.2b en titel 5.2, k. de Wet 

ruimtelijke ordening en l. de Woningwet.” 

Op 20 september 2014 trad het Besluit uitvoering Chw, achtste tranche 

(stb. 2014, nr.331) in werking, waaronder artikel 7g. 

Op grond van de invoering van artikel 7g kan de gemeente Soest 

experimenteren met het opstellen van een bestemmingsplan. De 

gemeente mag een bestemmingsplan opstellen met een bredere 

reikwijdte voor het gehele gemeentelijke grondgebied. De verbrede 

reikwijdte betekent dat het omgevingsplan niet alleen over een ‘goede 

ruimtelijke ordening’ gaat maar dat net als onder de Omgevingswet, de 

fysieke leefomgeving centraal staat. In dit bestemmingsplan kunnen 

regels worden opgenomen ten behoeve van de fysieke leefomgeving, 

zoals een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede 

omgevingskwaliteit. Hiermee kan de gemeente vooruit lopen op de 

toekomstige Omgevingswet. Daarin is een verbreding beoogd van het 

bestemmingsplan tot een omgevingsplan. 
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Dankzij de Chw en het Besluit uitvoering Chw is het plangebied 

aangewezen als ontwikkelingsgebied (bestemmingsplan-plus) én mag 

experimenteel een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte worden 

gemaakt. Het onderhavige bestemmingsplan is een ‘bestemmingsplan-

plus met verbrede reikwijdte’.   

Dit bestemmingsplan heeft, gelet op de verbrede reikwijdte, een looptijd 

van 20 jaar. Dit is bepaald in artikel 7c lid 2 van het Besluit uitvoering 

Chw.  

De manier waarop in dit bestemmingsplan gebruik wordt gemaakt van 

de wettelijk geboden mogelijkheden wordt in onderstaande paragrafen 

beschreven.  

6.3 Voormalige vliegbasis Soesterberg 

De gemeenten Soest en Zeist hebben samen met de provincie Utrecht 

(in de organisatie Hart van de Heuvelrug) het bestemmingsplan 

'Vliegbasis Soesterberg' opgesteld (vastgesteld juni 2012 en 

onherroepelijk geworden juni 2013). Voor zowel de gemeente Soest als 

de gemeente Zeist is een bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg van 

kracht. In dit bestemmingsplan is o.a. het Nationaal Militair Museum en 

de te ontwikkelen woningbouw (ten noorden van het bedrijventerrein 

Soesterberg-Noord) opgenomen. De nieuw te ontwikkelen woningbouw 

op de voormalige vliegbasis sluit aan op het bedrijventerrein 

Soesterberg-Noord en wordt mogelijk gemaakt door middel van een 

wijzigingsbevoegdheid.  

In het geldende bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg is binnen de 

bestemming 'Groen' de wijzigingsbevoegdheid 'wro-zone 

wijzigingsgebied' opgenomen om de bestemming van de gronden te 

wijzigen naar 'Woongebied' (zie onderstaande figuur: ‘uitsnede 

bestemmingsplan 'Vliegbasis Soesterberg'). De bestemming ‘Groen’ valt 

samen met de hindercontouren van de bedrijven op bedrijventerrein 

Soesterberg-Noord. Deze wijzigingsbevoegdheid mag alleen worden 

toegepast als vaststaat dat de aangrenzende bedrijfsactiviteiten niet 

leiden tot hinder voor de woonfunctie die deze bestemming mogelijk 

maakt. Voor zover deze hinder niet opgelost kan worden op de 

traditionele wijze van bestemmen zal in dit bestemmingsplan-plus met 

verbrede reikwijdte, ten behoeve van de toepasbaarheid van de 

genoemde wijzigingsbevoegdheid, gebruik worden gemaakt van de 

mogelijkheden die de Chw biedt. 

De aanwezige functies en ontwikkelingen op Soesterberg-Noord kunnen 

van invloed zijn op de woningbouwplannen voor de voormalige 

vliegbasis. De uitkomsten van de verrichte onderzoeken verschaffen hier 

duidelijkheid over. 

Om die reden wordt in dit hoofdstuk op een aantal plaatsen ingegaan op 

de gevolgen van functies binnen het plangebied op woningbouw op de 

voormalige vliegbasis. Dit bestemmingsplan wordt zodanig vormgegeven 

dat, gelet op de inhoud van de wijzigingsbevoegdheid, geen 

belemmeringen meer aanwezig zijn afkomstig uit Soesterberg-Noord en 

woningbouw op de voormalige vliegbasis mogelijk kan worden gemaakt. 

De opheffing van deze belemmeringen is direct en door middel van de 

automatische verkleuring van bestemmingen in de regels geborgd.  

 

  

  



 

97 

Figuur 17: Uitsnede bestemmingsplan 'Vliegbasis Soesterberg' 
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6.4 Chw en Soesterberg-Noord 

Het bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg-Noord 

vormt de verbindende schakel tussen Soesterberg dorp en de 

woningbouw op de voormalige vliegbasis. 

 Het plangebied is ongeveer twintig hectare groot en bevat ongeveer 

zeventig woningen en zeventien hectare bedrijfsterrein. In het 

masterplan “Uitwerking Masterplan Soesterberg” dat is vastgesteld door 

de gemeenteraad in oktober 2010 is Soesterberg-Noord aangewezen als 

gebied waar woningen de plaats zullen innemen van een deel van de 

bedrijven. Deze functieverandering zal vooral in het noordoostelijk deel 

van het gebied worden gestimuleerd. Daarmee wordt beoogd de 

woonkern Soesterberg weer te verbinden met het vrijgekomen 

natuurgebied van de voormalige vliegbasis.  

Bij het veranderen van een bedrijfsbestemming in een woonbestemming 

op een bedrijventerrein moet rekening worden gehouden met de 

milieuruimte van de bedrijven. Immers de nieuwe woonbestemming 

wordt geprojecteerd in de milieuzones van de nog bestaande, 

naastgelegen bedrijven. Om te voorkomen dat een situatie ontstaat die 

in strijd is met de goede ruimtelijke ordening moeten de bedrijven met 

een te grote (formele) milieuzone verdwijnen dan wel minder hinderlijk 

worden gemaakt. Dit is ook nodig om de gewenste woningbouw 

mogelijk te maken op het aangrenzende deel van de voormalige 

vliegbasis. Minder hinderlijk maken kan inhouden dat er fysieke 

maatregelen nodig zijn en dat de ongebruikte milieuruimte wordt 

teruggebracht. Het gaat overigens bij alle bedrijven om het aspect 

geluid. 

Doel van het bestemmingsplan plus Soesterberg-Noord is samengevat: 

• organisch herontwikkelen van bedrijventerrein naar woningbouw; 

• rekening houdend met woningbouwontwikkeling op de 

voormalige vliegbasis en 

• innovatieve regels die zoveel mogelijk parallel aan de realisatie 

van het project zullen worden uitgevoerd en waarbij gestreefd 

wordt naar het wegnemen van de geluidbelasting voor het 

moment van ingebruikname van woningen. 

Procesbeschrijving 

Om deze doelstelling te bereiken is gestart met de opstelling van het 

voorontwerpbestemmingsplan-plus op de traditionele wijze. De primaire 

focus lag daarbij op de integrale herziening het geldende 

bestemmingsplan door de bestaande functies conserverend te 

bestemmen met, daar waar nodig, maatbestemmingen. Verandering van 

deze conserverende functies werd mogelijk gemaakt door middel van 

wijzigingsbevoegdheden.  

Om het voorontwerpbestemmingsplan naar een 

ontwerpbestemmingsplan te brengen heeft een nadere analyse 

plaatsgevonden van: 

• alle aanwezige bedrijven in het plangebied (ruimtelijke ordening en 

milieuvergunning/melding); 

• de wijze van bestemmen van deze bedrijven gelet op de gewenste 

woningbouw; 

• de wijze waarop de Chw daarbij kan worden benut; 

• de wijze van vertalen van de geluidsaspecten in het 

bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte; 

• de milieuzonering en 
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• woningen al dan niet op een bedrijventerrein en bedrijfswoningen. 

Daarnaast is in 2015 een deel van de in 2011 verrichte onderzoeken door 

LBP Sight verder uitgewerkt en aangevuld. Naast verkeersonderzoek is 

door LBP Sight in 2015 nogmaals geluidsonderzoek uitgevoerd bij de 

bedrijven DMF, NKS, Meerding Metaal, De Ridder, Elma en Sita 

(opgenomen als bijlage 10 tot en met 16 en 23 tot en met 25). In 

onderstaand figuur zijn de locaties van de bedrijven (DMF, NKS, 

Meerding Metaal, De Ridder, Elma en Sita) weergegeven. 
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Figuur 18: Onderzochte bedrijven op 

bedrijventerrein Soesterberg-Noord 
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Uit de onderzoeken van LBP Sight is gebleken wat de precieze 

geluidscontouren zijn van deze bedrijven (zie hoofdstuk 6.5, figuur 19). 

Op basis van deze analyse, de al verrichte onderzoeken en de 

aanvullende onderzoeken en analyses bleek dat overleg noodzakelijk 

was met de volgende zes bedrijven binnen het plangebied: De Ridder, 

NKS, DMF, Elma, Sita en Meerding Metaal. 

De gemeente heeft met deze bedrijven gesproken over de uitkomsten 

van het onderzoek, de stand van zaken van het bestemmingsplan en 

gevraagd naar de toekomstplannen van deze bedrijven. De gemeente 

informeert de bedrijven al een aantal jaren over de voorgenomen 

ontwikkeling van het plangebied en de daaraan grenzende gronden op 

de voormalige vliegbasis.  

Op basis van de uitkomsten van deze gespreken is een nadere analyse 

van deze bedrijven gemaakt en op basis daarvan is de wijze van 

bestemmen zoals die in het voorontwerp was opgenomen aangevuld en 

aangepast. Daarbij zijn de gewenste woningbouwplannen, de huidige 

bestemming en de vergunning/meldingsituatie betrokken, rekening 

houdend met één van de doelstellingen van dit bestemmingsplan dat 

aangewezen is als ontwikkelingsgebied: "optimalisering van de 

milieugebruiksruimte met het oog op het versterken van een duurzame 

ruimtelijke en economische ontwikkeling van dat gebied in samenhang 

met het tot stand brengen van een goede milieukwaliteit". 

Met de vertaling van de verrichte analyses en nadere onderzoeken in de 

bestemmingen zoals opgenomen in het (ontwerp)bestemmingsplan is 

vorm gegeven aan de optimalisering van de milieugebruiksruimte.  

 

Daarnaast is dit bestemmingsplan bedoeld om te innoveren en te 

experimenteren. Deze experimenteerruimte is benut om de bedrijven 

die vanwege de geluidbelasting een belemmering voor woningbouw 

vormen zo min mogelijk in hun bedrijfsvoering te belemmeren zonder 

dat de woningbouwontwikkeling daardoor onmogelijk wordt. Daarmee 

is optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om bedrijven de tijd 

te geven zich aan te passen aan de veranderingen in en grenzend aan 

het onderhavige plangebied. Daarmee wordt voorkomen dat bedrijven 

direct moeten worden wegbestemd. 

Hierna wordt voor de zes bedrijven beschreven op welke wijze invulling 

is gegeven aan de mogelijkheden die de Chw biedt.  

 

6.5 Beschikbare en benodigde milieugebruiksruimte 

In hoofdstuk 5 zijn de onderzoeksuitkomsten beschreven. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat vooral het aspect geluid maatgevend is voor 

de zes nader onderzochte bedrijven. In deze paragraaf wordt nader 

ingegaan op de beschikbare en benodigde milieugebruiksruimte voor 

deze bedrijven.  

Uit het verrichte onderzoek en de verrichte analyses is, zoals gezegd, 

nader geluidsonderzoek door LBP Sight verricht voor de bedrijven DMF, 

NKS, Meerding Metaal, De Ridder, Elma en Sita. 

Uit deze in de periode 2015-2017 verrichte geluidsonderzoeken (zie 

bijlage 10 tot en met 16 en 23 tot en met 25 bij de toelichting) worden 

de precieze geluidscontouren van deze bedrijven duidelijk. 
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In figuur 19 zijn de geluidcontouren van de zes nader onderzochte 

bedrijven weergegeven:  

• nieuw te bouwen woningen in Soesterberg-Noord en op de 

voormalige vliegbasis vallen binnen de 50 dB(A) de geluidscontour 

van het bedrijf De Ridder; 

• nieuw te bouwen woningen in Soesterberg-Noord vallen binnen de 

50 dB(A) geluidscontour van de bedrijven NKS, DMF en Meerding 

Metaal en 

• nieuw te bouwen woningen op de voormalige vliegbasis vallen 

binnen de 50 dB(A) geluidscontour van de bedrijven Sita en Elma. 

Gelet op deze uitkomsten is nader onderzocht of en zo ja op welke wijze 

gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden zoals opgenomen in 

de Chw.  

LBP Sight concludeert in haar onderzoeken op welke wijze de 

geluidshinder van de onderzochte zes bedrijven kan worden beperkt. De 

door LBP Sight beschreven maatregelen worden in de paragraaf 

maatregelen, projecten en werken en wijze van bestemmen behandeld.  
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Figuur 19:  Geluidshinder van zes nader onderzochte bedrijven op Soesterberg-Noord en voormalige vliegbasis o.b.v. onderzoeken van LBP Sight 
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In het figuur hiernaast is het rood gearceerde gebied, het gebied 

waarvoor in het bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg een 

wijzigingsbevoegdheid is opgenomen (wetgevingzone - 

wijzigingsgebied Soest en Zeist). Voor deze gebieden geldt dat 

een maatregel, project of werk noodzakelijk kan zijn om 

woningbouw ter plaatse mogelijk te kunnen maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 20: Relatie bestemmingsplan-plus met bestemmingsplan 

voormalige vliegbasis Soesterberg 
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6.6 Maatregelen, projecten en werken 

Het plangebied voor Soesterberg-Noord is aangewezen als 

ontwikkelingsgebied en bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Het 

wordt daarom een bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte 

genoemd. Dit maakt het mogelijk om het bestemmingsplan op een 

andere wijze in te richten dan regulier gebruikelijk. In de Crisis- en 

herstelwet en het Besluit uitvoering Chw staan de mogelijkheden 

beschreven waar de gemeente Soest gebruik van mag maken.  

In dit hoofdstuk wordt per kamer en per bedrijf beschreven welke 

maatregelen, projecten en werken, zowel fysieke en juridische, nodig 

zijn om de voorgenomen ontwikkelingen te realiseren gelet op de uit de 

onderzoeken naar voren gekomen geluidcontouren. Deze maatregelen, 

projecten en werken dienen ook ter optimalisering van de 

milieugebruiksruimte. Onderzocht is welke instrumenten beschikbaar en 

effectief zijn vanuit de reguliere wet- en regelgeving en welke 

maatregelen op grond van de Chw kunnen worden benut.  

De financiële haalbaarheid van deze maatregelen is onderzocht en wordt 

beschreven in hoofdstuk 6.8. Tot slot wordt in dit hoofdstuk beschreven 

op welke wijze wordt gerapporteerd over de uitvoering van de 

voorgenomen maatregelen, projecten en werken.  

6.6. 1  Maatregelen,  projecten en werken in  Kamer 1  

Kamer 1 beslaat het gebied tussen de Veldmaarschalk Montgomeryweg, 

Batenburgweg, Postweg en Amersfoortsestraat.  

  

Figuur 21: Kamer 1 
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6 .6 . 1 . 1  Aan koop  van  perce len  

Het verplaatsen / uitkopen van bedrijven is één van de bestaande 

maatregelen om woningbouw mogelijk te maken in kamer 1. De 

onderstaande percelen zijn door de gemeente gekocht: 

Hypsos (Batenburgweg 3-5 en 7) 

Het perceel waar Hypsos gevestigd is, is in het voorheen geldende 

bestemmingsplan aangeduid met categorie IV van de Staat van 

bedrijfsactiviteiten. Uit onderzoek van LBP Sight uit 2011 (bijlage 17 bij 

deze plantoelichting) blijkt dat Hypsos geluidsoverlast veroorzaakt in 

Soesterberg-Noord en op de voormalige vliegbasis. Het perceel 

Batenburgweg 3-5 is in verband hiermee aangekocht door de gemeente. 

Dit perceel is al aan de gemeente geleverd. Hypsos verhuist naar het 

bedrijventerrein Richelleweg en de grond met bijbehorende gebouwen 

is overgedragen aan de gemeente Soest. Door dit bedrijf zal geen 

geluidshinder meer worden veroorzaakt. 

Het aangekochte perceel wordt bestemd met de bestemmingen 

'Woongebied - Soesterberg-Noord' (WG-SN) en 'Woongebied - 

Gestapeld' (WG-GS) met als doel om daar woningbouw te realiseren. 

Bedrijven zijn hier niet meer toegestaan. 

pand aan de Batenburgweg 7, gelegen in kamer 2, is een dependance 

van Hypsos. Hypsos huurt dit pand. Hypsos zal ook hier vertrekken. In 

het voorheen geldende bestemmingsplan is het perceel aangeduid met 

categorie II van de Staat van bedrijfsactiviteiten. In het nieuwe 

bestemmingsplan-plus worden deze gronden bestemd als 

'Bedrijventerrein' met de aanduiding 'Bedrijf tot en met categorie 2' 

waar alleen bedrijven uit categorie 2 uit de 'Staat van 

bedrijfsactiviteiten' zijn toegestaan. Hierdoor is de bestemming ter 

plaatse van Hypsos afgestemd op de gewenste ontwikkelen in de 

omgeving. 

Kibaek (Veldmaarschalk Montgomeryweg 67) 

Het bedrijf Kibaek valt in het voorheen geldende bestemmingsplan 

Soesterberg-Noord in hindercategorie IV van de Staat van 

bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf is in de milieuvergunning aangemerkt als 

bedrijf uit categorie 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. Het perceel, 

waar Kibaek gevestigd was, is aangekocht door de gemeente. Dit perceel 

is aan de gemeente geleverd. 

Naar aanleiding van het vertrek van Kibaek van de Veldmaarschalk 

Montgomeryweg 67 is de bestemming in dit bestemmingsplan gewijzigd 

naar 'Woongebied - Soesterberg-Noord' (WG-SN). Hier zal in de 

toekomst woningbouw gerealiseerd gaan worden. Bedrijven zijn hier 

niet meer toegestaan.  

6 .6 . 1 .2  W i jze  v an  be ste mmen 

In deze paragraaf wordt beschreven welke juridische regeling in het 

bestemmingsplan plus wordt opgenomen voor de bedrijven die een 

belemmering vormen voor de te ontwikkelen woningen.  

J. De Ridder B.V. 

(Veldmaarschalk Montgomeryweg 61a / Batenburgweg 1) 

Bedrijfssituatie 

J. De Ridder B.V. (verder: De Ridder) is gespecialiseerd in de aanleg, het 

beheer en renovatie van groenvoorzieningen, sportvelden, gravelbanen 

en natuurterreinen en gesitueerd aan de Veldmaarschalk 

Montgomeryweg 61a / Batenburgweg 1. Het bedrijf heeft aan de 
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oostzijde twee toeritten naar een centraal terrein. Alleen de noordelijke 

toerit aan de Batenburgweg is in gebruik. Ook heeft het bedrijf aan de 

noordzijde een toegang met een open terrein aan de Batenburgweg 1. 

Aan de oostzijde grenst het bedrijf aan diverse woningen op het 

bedrijventerrein, gelegen aan de Veldmaarschalk Montgomeryweg. 

Noordelijk van het binnenterrein grenst het bedrijf direct aan de woning 

aan de Postdwarsweg 2. Deze woning ligt op zeer korte afstand van het 

bedrijf. Verder liggen aan de Batenburgweg alleen bedrijfspanden. Ten 

noorden van de Batenburgweg bevindt zich het terrein van de 

voormalige militaire vliegbasis. Ten westen van het bedrijf bevinden zich 

meerdere kleine bedrijfspanden en woningen. Aan de zuidzijde grenst 

het bedrijf aan het bedrijf NKS. Verder ten zuiden liggen wederom 

woningen. 

Het bedrijf bestaat uit meerdere bedrijfsgebouwen. In de grote loods 

midden op het terrein (lengte 55 m; breedte 28 m) bevindt zich aan de 

noordzijde een groot opslaggedeelte voor machines en aan de zuidzijde, 

grenzend aan de binnenplaats, een werkplaats voor onderhoud en 

reparaties. De noordelijke loods is in het verleden in gebruik geweest als 

werkplaats en wordt momenteel gebruikt voor opslag, en wordt wellicht 

weer in gebruik genomen als werkplaats. Op het terrein aan de 

zuidwestelijke en zuidoostelijke zijde liggen twee kleinere loodsen. 

Overleg tussen De Ridder en Gemeente Soest  

Sinds januari 2010 vindt overleg plaats tussen het bedrijf De Ridder en 

de gemeente Soest. Het eerste gesprek vond plaats op 21 januari 2010.  

Toen is  aangeven dat de gemeente Soest de intentie heeft om 

woningbouw te ontwikkelen op het bedrijventerrein Soesterberg Noord 

op de wijze zoals opgenomen in het Masterplan Soesterberg (van 2009). 

Ook in 2011 (3 keer), 2013 (1 keer) en 2015 (1 keer) hebben gesprekken 

plaats gevonden tussen De Ridder en Gemeente Soest. Het bedrijf De 

Ridder is ruim vijf jaar op de hoogte van de gewenste ontwikkelingen. De 

uitkomsten van de verrichte onderzoeken (zie hierna) die betrekking 

hebben op De Ridder in relatie tot de gewenste ontwikkelingen zijn 

besproken. Van de gesprekken zijn verslagen gemaakt. 

Toetsing aan het bestemmingsplan Soesterberg-Noord uit 1995 

De percelen, waar De Ridder zijn gelegen, zijn bestemd voor bedrijven in 

categorie II. Door de nadere aanduiding op de percelen die de Ridder in 

gebruik heeft zijn tevens bedrijven toegelaten in categorie III en deels 

tot en met categorie IV als genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten. 

De Ridder is in de plantoelichting (p. 76) aangemerkt als bedrijf in civiel- 

en cultuurtechniek, SBI-code 5111, categorie III. Het bedrijf De Ridder is 

in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan. 

Onderzoeksresultaten 

De Ridder is een geluidrelevant bedrijf. De geluidbelasting is onderzocht 

door LBP Sight en beschreven in de geluidrapportage van 8 juli 2015 (als 

bijlage 14 bij deze plantoelichting gevoegd), kenmerk 

R057161aa.00006.tc (versie 01_001). Uit de rapportage blijkt dat in de 

representatieve bedrijfssituatie niet wordt voldaan aan de 

geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit, ook niet als wordt 

uitgegaan van de 5 dB ruimere voorschriften voor woningen op een 

bedrijventerrein. Er treden overschrijdingen op tot maximaal 14 dB. 

Uit voornoemd geluidrapport van LBP Sight blijkt tevens dat het niet 

mogelijk is om met maatregelen de geluidbelasting effectief te 

beperken. Er blijven overschrijdingen bestaan tot maximaal 7 dB(A). De 
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overschrijdingen vinden hoofdzakelijk plaats in de avond- en 

nachtperiode. De overschrijdingen in de dagperiode blijven beperkt tot 

maximaal 2 dB(A). Dit komt vooral door de lagere beoordelingshoogte 

bij de woningen van 1,5 m boven maaiveld (ten opzichte van 5 meter in 

de avond- en nachtperiode). Met geluidschermen op de terreingrens van 

de inrichting zouden de overschrijdingen in de dagperiode wellicht 

ongedaan gemaakt kunnen worden. Echter, uit het geluidrapport en uit 

de overleggen met het bedrijf is gebleken dat de activiteiten buiten de 

uren tussen 7.00 en 19.00 uur een essentieel onderdeel vormen van de 

bedrijfsvoering. Bovendien zal door een eventuele verplaatsing van 

activiteiten van de nacht- en avondperiode naar de dagperiode het 

geluidniveau in de dagperiode toenemen en daarmee de overschrijding 

van de grenswaarde.  

In eerder genoemde overleggen met de gemeente heeft De Ridder 

bevestigd dat het niet mogelijk is om de bedrijfsvoering te beperken tot 

de dagperiode.  

De overschrijding van de geluidgrenswaarden en de gewenste 

ontwikkelingen staan een positieve herbestemming van dit bedrijf op 

deze locatie in de weg. Gezien de mate van overschrijding van de 

geluidvoorschriften is handhaving op grond van het Activiteitenbesluit 

aangewezen. Bij brief van 13 juli 2015 heeft de gemeente De Ridder 

schriftelijk op de hoogte gesteld van de met het Activiteitenbesluit 

strijdige situatie, gewezen op de noodzakelijk te treffen maatregelen en 

gewezen op de beginselplicht handhavend op te treden. De gemeente 

zal hiertoe ook overgaan 

Van omwonenden worden tot op heden geen klachten ontvangen. Een 

deel van de omliggende bestaande woningen zijn voorzien van een 

bovengemiddeld goede geluidwering van de gevel vanwege de 

voormalige vliegbasis grenzend aan het plangebied.  

Gelet hierop kan De Ridder, zonder dat daarbij sprake is van strijd met 

een goede ruimtelijke ordening, een redelijke termijn worden gegund 

om uit te zien naar een nieuwe locatie waardoor de bedrijfsvoering ter 

plaatse wordt beëindigd.  

Maatregelen 

De gronden en terreinen van het bedrijf De Ridder krijgen de 

bestemming “Overig-De Ridder en Wonen”. De Ridder overschrijdt de 

geluidvoorschriften. Deze tijdelijke en feitelijk aanwezige situatie wordt 

in de regels bevroren en vastgelegd. Binnen deze bestemming kan De 

Ridder nog minimaal tot 13 juli 2018 haar bedrijf blijven uitoefenen op 

de wijze zoals dat nu feitelijk wordt gedaan, tenzij in het 

handhavingsspoor op grond van het Activiteitenbesluit tot een kortere 

termijn wordt besloten of De Ridder zelf besluit haar bedrijfsactiviteiten 

ter plaatse te beëindigen. Om duidelijkheid te verkrijgen over de wijze 

waarop het bedrijf qua gebruik mag worden uitgeoefend wordt in de 

regels verwezen naar het door LBP Sight verrichte onderzoek 

betreffende De Ridder. De Ridder zal gelet op de verkleuring naar wonen 

in kamer 1 en gelet op de onmogelijkheid haar bedrijfsvoering in 

overeenstemming te brengen met het Activiteitenbesluit moeten 

vertrekken. In elk geval zal dit uiterlijk moeten gebeuren binnen 10 jaar 

na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. 

Een alternatief voor de bestemming van de gronden van de Ridder zou 

kunnen zijn een bedrijfsbestemming voor een lagere milieucategorie. Na 

beëindiging van De Ridder zouden de gronden en opstallen dan door een 

ander bedrijf in gebruik genomen kunnen worden. De beoogde 
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transformatie van kamer 1, de centrale ligging van de gronden van de 

Ridder binnen kamer 1, de gewenste ontwikkelingen op de vliegbasis én 

de realisatie van een woongebied in kamer 1 die een verbinding vormt 

tussen Soesterberg en de voormalige vliegbasis maken dat een 

herbestemming tot bedrijfsgronden strijdig is met de visie voor het 

gebied en de beoogde transformatie daarvan. Om deze reden is geen 

bedrijfsbestemming voor een lagere milieucategorie in het 

bestemmingsplan opgenomen.  

Deze beoogde wijze van bestemmen van De Ridder kan worden gezien 

als een voorlopige bestemming. De Chw maakt het mogelijk om een 

voorlopige bestemming een looptijd te geven van 10 jaar in plaats van 

de reguliere 5 jaar. Het exacte moment waarop de bestemming ‘Wonen’ 

definitief moet worden is  echter nog niet te bepalen. Weliswaar moet 

De Ridder vertrekken maar het wordt ook wenselijk geacht in te kunnen 

spelen op de ontwikkelingen in de markt. Tegelijkertijd wordt het 

onwenselijk geacht De Ridder, zonder dat sprake is van concrete 

ontwikkelingsplannen, vanuit het ruimtelijk spoor te dwingen haar 

bedrijf ter plaatse te beëindigen. Om die reden is het in de regels 

mogelijk gemaakt dat de voorlopige bestemming De Ridder op 

verschillende momenten kan verkleuren naar Wonen. De bestemming 

verkleurt, afhankelijk van de situatie, als een kameleon mee met de 

veranderingen in haar omgeving. Om die reden heeft deze wijze van 

bestemmen de naam Kameleonbestemming gekregen. De 

kameleonbestemming is als het ware een “voorlopige bestemming 

plus”. 

In de regels is vastgelegd dat er  vier momenten zijn waarop de 

bestemming automatisch verkleurt en definitief wordt: 

• op het moment dat de gemeente op basis van het 

handhavingstraject Activiteitenbesluit de bedrijfsactiviteiten ter 

plaatse feitelijk doet beëindigen, of; 

• op het moment dat De Ridder haar bedrijfsactiviteiten zelf ter 

plaatse feitelijk beëindigd, en dit schriftelijk bij de gemeente heeft 

gemeld, of; 

• op het moment dat de nieuwe woningen worden opgeleverd die 

binnen de 50 dB(A)contour vallen, doch niet eerder dan 13 juli 2018 

(3 jaar na verzending van de brief waarin de strijdigheid met het 

Activiteitenbesluit is vastgesteld); 

• binnen 10 jaar na het onherroepelijk worden van het 

bestemmingsplan. 

Deze momenten worden, in verband met de rechtszekerheid voor 

bijvoorbeeld de kopers van nieuw te bouwen woningen, vastgelegd in de 

specifieke gebruiksregels bij de bestemming ‘Overig - De Ridder en 

Wonen’. De functie van de gronden verkleurt automatisch van De Ridder 

naar Wonen. Hiervoor is geen wijzigingsbevoegdheid c.a. nodig. Op deze 

manier wordt voor alle partijen maximale flexibiliteit geboden ten 

opzichte van het autonome handhavingstraject dat het 

Activiteitenbesluit als grondslag heeft en waar de gemeente zich voor in 

zal zetten. 

Kameleon-bestemming 'De Ridder en Wonen' 

In een kameleon-bestemming wordt een automatische verkleuring van 

de bestemming opgenomen op verschillende momenten die zijn 

afgestemd op de ontwikkelingen van de locatie zelf en de omgeving. 
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Voorlopige bestemming en afwijking van standaarden voor 

bestemmingsplannen 

Artikel 7c lid 3 en 9 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet 

maken een voorlopige bestemming voor de duur van 10 jaar én het 

afwijken van de standaarden voor bestemmingsplannen (SVBP) mogelijk.  

De systematiek van de kameleonbestemming is nieuw omdat de 

bestemming zich aanpast al naar gelang de ontwikkelingen ter plaatse 

en in de omgeving. Omdat het van groot belang is dat dit 

bestemmingsplan en deze bestemming op ruimtelijkeplannen.nl kan 

worden gepubliceerd is er voor gekozen de systematiek van de 

voorwaardelijke bestemming en de kameleonbestemming te koppelen 

aan de bestemming ‘Overig’ uit de SVBP.  

 

NKS (Veldmaarschalk Montgomeryweg 45) 

Bedrijfssituatie 

Het bedrijf NKS houdt zich bezig met thermovormen en spuitgieten 

(onder druk vormen) van kunststof voorwerpen en (lichte) 

montagewerkzaamheden. Het bedrijf vervult de maatschappelijke 

functie van een sociale werkvoorziening. 

Het bedrijf is gesitueerd aan de Veldmaarschalk Montgomeryweg 45 en 

ligt ten westen van deze weg. Aan de overzijde van de weg bevinden zich 

onder andere de woningen met de nummers 38, 40, 42 en 44. Ten 

noorden van het bedrijf ligt de woning met nummer 49. Ten zuiden van 

het bedrijf bevindt zich een horecagelegenheid op nummer 43. Het 

bedrijf bestaat uit een gebouw met onder andere werkplaatsen en 

opslag. Aan de voorzijde grenst een kantoor van derden, op nummer 47, 

aan het bedrijf. 

Overleg tussen NKS en Gemeente Soest 

In 2011 en 2012 heeft de gemeente Soest gesproken met het bedrijf 

NKS. Ook heeft overleg plaatsgevonden in januari 2015. De stand van 

zaken van dit bestemmingsplan en de visie van NKS op haar 

bedrijfsvoering zijn besproken. Van deze gesprekken zijn verslagen 

gemaakt. 

Toetsing aan het bestemmingsplan Soesterberg-Noord uit 1995 

In dit bestemmingsplan zijn de percelen waar NKS gevestigd is, bestemd 

voor bedrijven in categorie II. Door de nadere aanduiding op het perceel 

zijn tevens bedrijven toegelaten tot en met categorie IV als genoemd in 

de Staat van bedrijfsactiviteiten. NKS is in overeenstemming met het 

vigerende bestemmingsplan. 

Onderzoeksresultaten 

Uit het onderzoek van LBP Sight (bijlagen 11 en 12 bij deze 

plantoelichting) blijkt dat de 50 dB(A) contour tot op een afstand van 

circa 50 m van het bedrijf kan liggen. De ligging van de contour is ook 

afhankelijk van de gebouwen in de omgeving van het bedrijf. De contour 

wordt met name bepaald door nachtelijke bedrijvigheid van de koeling 

en de compressor. Dit zijn geluidbronnen die in principe eenvoudig te 

reduceren zijn (zie onderstaand figuur). Daarnaast dient rekening te 

worden gehouden met geluidpieken. Binnen een afstand van 20 meter 

(in noordelijke richting) en 30 meter (in zuidelijke en westelijke richting) 

van het bedrijf kunnen geluidpieken optreden die hoger zijn dan 



 

111 

wenselijk is voor woningen. Dit staat de ontwikkeling van woningbouw 

in de weg.  

Maatregelen 

Het bedrijf NKS is niet in strijd met het Activiteitenbesluit en niet in strijd 

met het vigerende bestemmingsplan. Voor NKS wordt een 

maatbestemming opgenomen. De geluidruimte van het bedrijf is groter 

dan deze maatbestemming. Er zijn twee maatregelenpakketten 

onderzocht. Met een beperkt aantal maatregelen is het mogelijk om de 

geluidruimte te beperken tot 20 meter in noordelijke richting en 30 

meter in zuidelijke en westelijke richting. Om de geluidruimte in 

noordelijke richting te beperken tot 0 meter zijn ingrijpende 

bouwkundige maatregelen nodig. Dit is niet strikt noodzakelijk. Daarom 

is gekozen voor een beperkt maatregelenpakket. Voor de gronden 

rondom NKS bevat het bestemmingsplan een regeling die bepaald dat 

geen woningen mogen worden gebouwd zolang NKS (of een daarmee 

vergelijkbaar bedrijf) aanwezig is. Dat is vertaald door middel van een 

geluidzone-NKS op de verbeelding van 30 meter in zuidelijke en 

westelijke richting en 20 meter in noordelijke richting, gemeten vanaf de 

perceelsgrens van het bedrijf (zie onderstaande afbeelding). Voorts is in 

de regels voor NKS vastgelegd, dat zodra er in de bestemming‘ Overig - 

De Ridder en Wonen’ woningen zijn opgeleverd, de geluidbelasting 

vanwege NKS op die woningen niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) 

etmaalwaarde en dat NKS daarvoor de benodigde maatregelen moet 

treffen zoals beschreven in het onderzoek van LBP Sight of daarmee 

vergelijkbare maatregelen. Een grenswaarde van 50 dB(A) wordt voor dit 

overgangsgebied van gemengd gebied naar een rustige woonwijk (zie 

ook paragraaf 5.4) aanvaardbaar geacht.  

Voor bovengenoemde beperking van de geluidruimte ten opzichte van 

de thans geldende grenswaarden uit het Activiteitenbesluit wordt 

gebruik gemaakt van artikel 2.3 lid 4 van de Chw. 

Op grond van artikel 2.3 lid 5 van de Chw is dit mogelijk indien van die 

geluidruimte:  

a. gedurende een periode van drie jaar onder normale 

bedrijfsomstandigheden geen gebruik is gemaakt of  

b. naar redelijke verwachting, rekening houdend met de binnen 

afzienbare tijd te verwachten wijzigingen of uitbreidingen van de 

inrichting of van de in de inrichting gebezigde werkwijzen, geen 

gebruik zal worden gemaakt. 

Door het treffen van maatregelen bij het bedrijf wordt de actueel 

benutte geluidruimte beperkt. Er is bij NKS derhalve geen sprake van het 

wegnemen van onbenutte geluidruimte waar gedurende een periode 

van drie jaar geen gebruik is gemaakt, als bedoeld in artikel 2.3 lid 5 

onder a. van de Chw. Om gebruik te kunnen maken van artikel 2.3 lid 4 

van de Chw zal daarom moeten worden voldaan aan voorwaarde b. 

Wel wijzigt de inrichting door het treffen van maatregelen. Door die 

wijzigingen behoeft van een deel van de thans benutte geluidruimte 

geen gebruik meer te worden gemaakt.  Die vrijkomende geluidruimte 

wordt in dit bestemmingsplan benut voor woningbouw. 

Van noodzakelijke maatregelen, projecten en werken ter compensatie 

van het beslag op de milieugebruiksruimte door de in het 

bestemmingsplan voorziene ruimtelijke ontwikkelingen (artikel 2.3 lid 2 

onder b Chw) is geen sprake. Dit mede omdat het beslag op de 

milieugebruiksruimte door de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe 
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omgeving van NKS voorzienbaar waren, gelet op de inhoud van de 

bestemmingsplannen voor de voormalige vliegbasis en het Masterplan 

voor het onderhavige plangebied. Wel moeten fysieke maatregelen 

worden getroffen. Voor zover het bedrijf in de huidige situatie voldoet 

aan BBT (best beschikbare technieken) komen de kosten van de 

benodigde maatregelen (BBT+) voor rekening van de gemeente. De 

gemeente heeft hiermee in de exploitatie rekening gehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 22: geluidcontour ten noorden van NKS 
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Binnen deze contour zijn bij recht geen woningen toegestaan. Na een 

omgevingsvergunning voor binnenplans afwijken is woningbouw onder 

voorwaarden toegestaan. In de afwijkingsbevoegdheid is bepaald dat 

woningen binnen de hinderzone zijn toegestaan indien wordt 

aangetoond dat de woningbouw niet leidt tot strijdigheid met de voor 

NKS geldende geluidvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit 

én de optredende maximale geluidniveaus (piekgeluiden) vanwege laden 

en lossen in de dagperiode (waarvoor het Activiteitenbesluit geen 

grenswaarde stelt) niet in strijd zijn met de eisen die gelden voor een 

goed woon- en leefklimaat. Het college zal voor deze maximale 

geluidniveaus (piekgeluiden) 75 d(B)A als richtwaarde aanhouden. 

Wanneer het bedrijf NKS vertrekt kan gebruik worden gemaakt van de 

voor deze locatie opgenomen wijzigingsbevoegdheid (bevoegdheid van 

Burgemeester en wethouders) op grond waarvan de bestemming van de 

gronden wordt gewijzigd naar een woonbestemming.  

Optimaliseren milieugebruiksruimte 

Artikel 2.3 van de Crisis- en herstelwet maakt het mogelijk om met 

maatregelen, projecten en werken de milieugebruiksruimte te 

optimaliseren.  Een van de maatregelen is het ambtshalve stellen van 

voorschriften, die afwijken van de voor die activiteit bij of krachtens 

artikel 8.40 van de Wet milieubeheer gestelde regels 

(Activiteitenbesluit). Van deze bevoegdheid wordt gebruik gemaakt om 

de overtollige geluidruimte die de geluidgrenswaarden uit het 

Activiteitenbesluit bieden weg te nemen en de milieugebruiksruimte 

verder te optimaliseren, uitgaande van het treffen van fysieke fysieke 

maatregelen bij het bedrijf NKS. De geluidruimte die daardoor vrij komt 

wordt ingezet voor vergroting van de woningbouwmogelijkheden. De 

geluidruimte is geborgd in de planregels en zal tevens worden 

vastgelegd in een maatwerkvoorschrift op grond van het 

Activiteitenbesluit (dit betreft een zogenaamd uitvoeringsbesluit). Het 

college zal zo spoedig mogelijk na het onherroepelijk worden van dit 

bestemmingsplan de benodigde procedure starten. 

 

DMF (dependance Amersfoortsestraat 11a) 

Zie kamer 2. 
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6.6 .2 Maatregelen,  projecten en werken in  Kamer 2 

Kamer 2 beslaat het gebied tussen de Postweg en de Sterrenbergweg.  

 Figuur 23: Kamer 2 
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6 .6 .2 . 1  Aan koop  v an  perce len  

Het verplaatsen / uitkopen van bedrijven is één van de bestaande 

maatregelen om woningbouw mogelijk te maken in kamer 1. De 

onderstaande percelen zijn door de gemeente gekocht: 

DMF (Postweg 43, 45 en 47a)  

Het perceel Postweg 43-45-47a, waar DMF zijn hoofdvestiging heeft, is 

door de gemeente uitgekocht In het nieuwe bestemmingsplan-plus zal 

dit perceel bestemd worden als ‘Gemengd’ waar wonen en bedrijven 

vallende in categorie B zoals opgenomen in de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten - functiemening zijn toegestaan, voor deze gronden 

wordt tevens een wijzigingsbevoegdheid naar uitsluitend wonen 

opgenomen. 

Het perceel Amersfoortsestraat 11a, dat is gelegen in kamer 1, is een 

dependance van DMF en is gehuurd door DMF. DMF zal hier ook 

vertrekken. Deze gronden worden bestemd als ‘Gemengd’  

Met het vertrek van DMF van Postweg 43-45-47a en Amersfoortsestraat 

11a zal de omgeving geen hinder meer ondervinden van de geuroverlast.  

Hypsos (Batenburgweg 7) 

Zie kamer 1.  

 

 

 

6 .6 .2 .2  W i jze  van  be ste mmen 

In deze paragraaf wordt beschreven welke juridische regeling in het 

bestemmingsplan plus wordt opgenomen voor de bedrijven die een 

belemmering vormen voor te ontwikkelen woningen. 

Elma (Sterrenbergweg 50) 

Bedrijfssituatie 

Het bedrijf is gesitueerd aan de Sterrenbergweg 50, op de hoek met de 

Batenburgweg. De Sterrenbergweg ligt direct ten westen, de 

Batenburgweg ligt ten noorden van het bedrijf. Het bedrijf heeft een 

tweede pand waarvan de ingang aan de Batenburgweg ligt. Aan de 

overzijde van de weg ten westen en ten noorden bevindt het terrein van 

de voormalige militaire vliegbasis. Ten zuiden van het bedrijf bevinden 

zich meerdere bedrijfspanden. Aan de oostzijde grenst het bedrijf aan 

het bedrijf Hypsos, waarachter een rij woningen ligt aan de Postweg, op 

circa 90 meter afstand van Elma. Direct ten zuiden van het bedrijf ligt 

een bedrijfspand wat momenteel leeg staat. 

Het bedrijf bestaat uit twee bedrijfsgebouwen: 

• in de westelijke hal, aan de Sterrenbergweg, voert Elma diverse 

onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit aan een breed scala van 

machines, zoals elektromotoren, generatoren, ventilatoren, etc. Deze 

hal is 37 meter breed en 53 meter lang. Een deel van dit gebouw aan 

de noordzijde is in gebruik als kantoor. In de werkplaats vinden 

diverse werkzaamheden plaats, zoals lassen, slijpen, balanceren van 

machines, etc. Op het gebouw staan een drietal uitlaten van 

lasdampafzuiging en 
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• in de oostelijke hal (36 meter breed; 40 meter lang) vindt in de 

westelijke helft paneelbouw plaats, wat inhoudt dat elektronische 

besturingskasten (panelen) worden samengesteld. Dit is voor het 

geluid naar de omgeving niet relevant. In de zuidwestelijke hoek is op 

de begane grond, onder een magazijnruimte, een werkplaats voor 

metaal- en kunststofbewerking, waar o.a. wordt gezaagd, geboord, 

etc. Alle buitenwanden van deze ruimte zijn van een zware steen 

opbouw, waardoor ook deze ruimte naar de omgeving toe voor het 

geluid niet relevant is. In de oostelijke helft van deze hal is een 

opslagruimte aanwezig voor opslag van materialen en producten. 

Overleg tussen Elma en Gemeente Soest 

In 2010, 20111 en 2012 heeft de gemeente Soest gesproken met Elma. 

Destijds is duidelijk gemaakt dat Soesterberg-Noord en omgeving gaan 

veranderen door middel van een gedeeltelijke transformatie van 

bedrijven naar wonen waarbij tevens rekening wordt gehouden met 

woningbouwontwikkeling op de voormalige vliegbasis en het perceel 

Dorrestein. Ook heeft overleg plaatsgevonden in augustus 2015. De 

stand van zaken van dit bestemmingsplan en de visie van Elma op haar 

bedrijfsvoering zijn besproken. Van deze overleggen zijn verslagen 

gemaakt. Tenslotte heeft overleg plaatsgevonden in september 2017 

over de geluidruimte ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen bij 

het bedrijf. 

 

Toetsing aan het bestemmingsplan Soesterberg-Noord uit 1995 

De gronden zijn bestemd voor Bedrijfsdoeleinden met de aanduiding 

bedrijven categorie II. Door middel van de aanduiding IV zijn bedrijven 

vallende in categorie 4 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten eveneens 

toegestaan. Elma valt in categorie 4 en is in overeenstemming met dit 

bestemmingsplan.  

Onderzoeksresultaten 

Uit het onderzoek, uitgevoerd door LBP Sight (toegevoegd als bijlage 15), 

blijkt dat Elma voldoet aan de geldende voorschriften. Het geluid wordt 

bepaald door het laden en lossen van vrachtwagens, het geluid uit de hal 

en de uitlaten van de lasdampafzuiging (op een immissiehoogte 5 

meter). De 50 dB(A) contour ligt op maximaal circa 35 meter ten 

noorden en 27 meter ten westen van het bedrijfsterrein van Elma. 

Maximale geluidniveaus (piekgeluiden) hoger dan 70 dB(A) overdag 

treden op binnen een afstand van circa 40 meter ten noorden en 50 

meter ten westen van het bedrijfsterrein van Elma. Piekgeluiden hoger 

dan 65 dB(A) in de avond treden op ten gevolge van het aankomen van 

personenauto’s, binnen een afstand van 23 meter ten noorden van het 

bedrijfsterrein en 30 meter ten westen van het bedrijfsterrein. 

 

In een brief van september 2015 beschrijft het bedrijf een aantal 

toekomstverwachtingen. Het betreft vooral werkzaamheden (installatie 

en proefdraaien) op het buitenterrein. Uit een indicatieve berekening 

door LBP-Sight van juli 2016 (toegevoegd als bijlage 23 aan de 

plantoelichting) naar de geluidgevolgen daarvan blijkt dat de 

geluidbelasting met maximaal 7 dB toeneemt en de benodigde afstand 

om overschrijding van de grenswaarden te voorkomen oploopt tot 77 

meter ten noorden van de Batenburgweg. Dat is meer dan een 

verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie.  

Maatregelen 

Er is geen strijd met het Activiteitenbesluit en het bestemmingsplan. De 
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aanwezigheid van Elma in relatie tot de transformatie naar 'Wonen' is 

echter niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. 

Het bedrijf valt in een hogere milieucategorie dan de in het nieuwe plan 

toegelaten milieucategorie 2, namelijk in milieucategorie 4.1. Voor Elma 

wordt daarom een maatbestemming opgenomen. Deze 

maatbestemming kan, bij blijvende beëindiging van de 

bedrijfsactiviteiten ter plaatse, in het belang van een goede ruimtelijke 

ordening worden verwijderd. 

Uit het geluidrapport van LBP blijkt, dat het door maatregelen mogelijk is 

de huidige 50 dB(A) contour met circa 10 meter terug te brengen tot 

circa 25 meter vanaf de terreingrens van Elma.  

Zoals in paragraaf 5.4 is aangegeven, wordt aanbevolen om bij de 

uitwerking van de woonbestemming in het bestemmingsplan voor de 

voormalige vliegbasis voor de toelating van woningen een afstand aan te 

houden van tenminste 15 meter vanaf de langsparkeervakken van de 

Batenburgweg en de Sterrenburgweg. De afstand tot de grens van de 

bestemming bedrijventerrein in Kamer 2 is in dat geval tenminste 30 

meter. 

Hierdoor blijft de winst door het treffen van maatregelen beperkt tot 

een gebied van maximaal circa 5 meter ten noorden van de 

Batenburgweg, zie onderstaand figuur. Binnen het blauw gekleurde 

gebied zal conform de aanbeveling geen woningbouw plaatsvinden. Te 

zien is dat de 50 dB(A) contour vanwege Elma (binnen de zwarte ovaal) 

slechts beperkt buiten het blauw gekleurde gebied ligt. 
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Figuur 24: Geluidscontour van Elma op voormalige vliegbasis Soesterberg 
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Het bedrijf Elma valt onder het Activiteitenbesluit. De daarin opgenomen 

geluidgrenswaarden gelden bij het dichtstbijzijnde geluidgevoelige 

object. Dat object ligt op relatief grote afstand. Dit biedt het bedrijf veel 

meer geluidruimte dan nodig is voor het uitvoeren van de bestaande 

activiteiten. Onder bestaand wordt hier verstaan: de activiteiten zoals 

opgenomen en onderzocht in het akoestisch onderzoek d.d. 2015. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat Elma voldoende 

geluidruimte behoudt voor de bestaande activiteiten, maar niet of 

slechts in beperkte mate meer geluidruimte krijgt dan daarvoor nodig is. 

Het niet benutte deel van de geluidruimte kan dan worden gebruikt om 

de beoogde woningbouw op de voormalige vliegbasis mogelijk te 

maken. 

Voor bovengenoemde beperking van de geluidruimte ten opzichte van 

de thans geldende grenswaarden uit het Activiteitenbesluit kan gebruikt 

worden gemaakt van artikel 2.3 lid 4 van de Chw. 

Op grond van artikel 2.3 lid 5 van de Chw is dit mogelijk indien van die 

geluidruimte:  

a. gedurende een periode van drie jaar onder normale 

bedrijfsomstandigheden geen gebruik is gemaakt of  

b. naar redelijke verwachting, rekening houdend met de binnen 

afzienbare tijd te verwachten wijzigingen of uitbreidingen van de 

inrichting of van de in de inrichting gebezigde werkwijzen, geen 

gebruik zal worden gemaakt. 

Ad a:  

Voor de bepaling van de normale bedrijfsomstandigheden is het gebruik 

van het aanwezige noodstroomaggregaat van belang. In 2011 is de 

geluidsituatie door de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht onderzocht, ten 

behoeve van het bestemmingsplan voormalige vliegbasis. In dat 

onderzoek is uitgegaan van representatief gebruik van het 

noodstroomaggregaat, dat daarmee de maatgevende geluidbron was. 

Uit het geluidonderzoek van LBP (februari 2015) blijkt dat het gebruik 

van het noodstroomaggregaat niet representatief is. In zijn 

algemeenheid en ook bij Elma geldt dat een noodstroomaggregaat 

alleen in werking is in gevallen van nood. Uiteraard moet de goede 

werking worden getest, doch dat gebeurt niet vaker dan 1 keer per 

maand gedurende 1 uur in de dagperiode. Het gebruik van het 

noodstroomaggregaat maakt derhalve geen deel uit van de normale 

bedrijfsomstandigheden. Uitgaande van de situatie zonder 

representatief gebruik van het noodstroomaggregaat is de 

geluidbelasting in 2011 niet hoger dan onderzocht door LBP (onderzoek 

16 februari 2015) waar het BP plus met verbrede reikwijdte op is 

gebaseerd. Sinds 2011 zijn er geen meldingen ingediend door het bedrijf 

van wijzigingen in de bedrijfsvoering.  

Conclusie: er is gedurende tenminste drie jaar geen sprake van gebruik 

van geluidruimte die het door LBP in beeld gebrachte gebruik 

overschrijdt.  

Ad b.  

In een brief van september 2015 beschrijft het bedrijf een aantal 

toekomstverwachtingen. Uit een indicatieve berekening door LBP-Sight 

van juli 2016  naar de geluidgevolgen daarvan blijkt dat de 

geluidbelasting met maximaal 7 dB toeneemt en de benodigde afstand 

om overschrijding van de grenswaarden te voorkomen oploopt tot 77 

meter ten noorden van de Batenburgweg. Dat is meer dan een 

verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie. Tevens blijkt dat het 
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praktisch niet mogelijk is om maatregelen te treffen, anders dan het 

inpandig uitvoeren van deze werkzaamheden.  

De gemeenteraad overweegt het volgende:  

1. Uit het aanvullend geluidonderzoek (LBP juli 2016) blijkt dat de 

verwachte uitbreiding leidt tot overschrijding van een geluidbelasting 

van 50 dB(A) op gronden op de voormalige vliegbasis waar al direct 

bouwrecht voor woningen geldt (op grond van het bestemmingsplan 

voormalige vliegbasis). Zodra die woningen daar worden opgeleverd 

is het bedrijf in overtreding.  

2. De impact van uitbreiding van Elma op de gronden ten noorden van 

de voormalige vliegbasis waar nog geen direct bouwrecht geldt is 

naar de mening van de Raad, gelet op het belang van de beoogde 

woningbouw op de voormalige vliegbasis, onevenredig groot. 

3. Door het treffen van maatregelen (als beschreven in het 

geluidrapport van LBP van februari 2015) is het mogelijk de 

geluidbelasting te beperken. Hierdoor ontstaat enige geluidruimte 

ten opzichte van de huidige situatie. Deze extra geluidruimte zou 

door Elma aangewend kunnen worden voor toekomstige  

uitbreidingen/wijzigingen bij Elma.  

4. Er is nader onderzoek nodig naar de inpassingsmogelijkheden van de 

beoogde uitbreiding 

Aanvullend op de onderzoeken uit 2016 is daarom onderzocht welke van 

de in de brief van september 2015 beschreven uitbreidingen nog 

inpasbaar zijn zonder dat dit leidt tot geluidbelastingen boven de 50 

dB(A) op de gronden waar nu reeds direct bouwrecht voor woningen 

geldt op grond van het bestemmingsplan dat geldt ter plaatse van de 

voormalige vliegbasis. Het betreft in het bijzonder het in de buitenlucht 

opbouwen en testen van pompen op vrachtwagens, dat nu nog slechts 

incidenteel plaats vindt. In het aanvullende geluidonderzoek van 

september 2017 van LBP Sight (bijgevoegd als bijlage 25) zijn drie 

uitbreidingsvarianten onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de 

benodigde extra geluidruimte afhankelijk is van de locatie van de 

uitbreiding en het al dan niet treffen van afschermende maatregelen. In 

een optimale variant, met verplaatsing van de testlocatie naar de 

uiterste noordoostzijde van het buitenterrein en plaatselijke 

afscherming op de terreingrens van de inrichting, blijkt het zelfs mogelijk 

om de 50 dB(A) contour te beperken tot een afstand van maximaal 30 

meter van de terreingrens.  

Op grond van bovenstaande onderzoeksresultaten en overwegingen 

concludeert de Raad dat in dit plan geen keuze zal worden gemaakt voor 

één van de varianten. Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zoals 

opgenomen in het bestemmingsplan voor de voormalige vliegbasis zal, 

na overleg met het bedrijf over de precieze invulling van de toekomstige 

uitbreidingen en de daarbij al dan niet te treffen maatregelen, de 

precieze geluidruimte voor het bedrijf vastgesteld worden. Los daarvan 

moet het bedrijf er rekening mee houden dat zodra er woningen worden 

gerealiseerd op de gronden van de voormalige vliegbasis waar nu al 

direct bouwrecht geldt, het bedrijf gehouden is aan de 

geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit. 

Bovenstaande houdt in dat voor Elma geen gebruik wordt gemaakt van 

het hiervoor genoemde artikel 2.3 lid 4 van de Chw om de geluidruimte 

ten opzichte van de thans geldende grenswaarden uit het 

Activiteitenbesluit te beperken.  
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In reactie op het geluidrapport van september 2017 heeft het bedrijf 

onder meer aangegeven ook voornemens te zijn het 

noodstroomaggregaat meer dan incidenteel te gaan gebruiken als 

aanvullende stroomvoorziening. Deze toekomstige uitbreiding is niet 

beschreven in de brief van september 2015 en daarom niet in het 

aanvullende geluidonderzoek van september 2017 onderzocht. 

Afhankelijk van de duur van het gebruik en de periode (alleen in de 

dagperiode of ook in avond- of nachtperiode) kan dit een groot beslag 

leggen op de ontwikkelruimte voor de woningbouw op de voormalige 

vliegbasis aan de westzijde van het bedrijf. Betwijfeld kan worden of de 

inzet van een noodstroomaggregaat voor een representatieve vorm van 

stroomvoorziening kan worden beschouwd als BBT. Los daarvan zal nog 

onderzocht moeten worden of de geluidbelasting door maatregelen kan 

worden beperkt. Dit zal parallel aan de vaststelling van het 

bestemmingsplan in het milieuspoor worden onderzocht. Zo nodig zal in 

dat spoor de geluidruimte met een maatwerkvoorschrift worden 

beperkt. 

Meerding Metaal (Postweg 51) 

Bedrijfssituatie 

Het bedrijf is gesitueerd aan de Postweg 51, ten westen van de Postweg 

met op korte afstand bestaande woningen, waaronder Postweg 49 en 

60. Het bedrijf bestaat uit een gebouw waarin zich enkele hallen 

bevinden. Het voorste deel van het bedrijfsgebouw heeft een dak 

bestaande uit (gas)beton. De achterste delen hebben daken van 

profielstaal. Voor de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan 

van de volgende activiteiten: 

• In het bedrijfsgebouw vinden in de dagperiode metaalbewerkende 

activiteiten (stansen, kanten, lassen, slijpen, e.d.) plaats. 

Geluidemissie hiervan kan optreden via de gesloten gebouwdelen 

(wanden, ramen, daken) en via openstaande delen. De 

werkzaamheden vinden in de dagperiode plaats, maar de 

lasersnijmachine kan ook onbemand in de avond- en nachtperiode in 

bedrijf zijn. Het is echter niet uitgesloten dat ook in de avondperiode 

wordt gewerkt; 

• In de gevels bevinden zich enkele afvoeren en afzuigpunten voor de 

koeling van de lasersnijmachine, de afzuiging van de bedrijfsruimten 

en de afzuiging van lasrook; 

• Via bakwagens en bestelwagens worden producten aan- en 

afgevoerd. Vrachtwagens van derden blijven op de Postweg staan 

tijdens het laden en lossen. De eigen vrachtwagen rijdt aan de 

noordzijde van het bedrijfsgebouw het eigen terrein op. De goederen 

worden gelost en geladen met behulp van een elektrische heftruck; 

• Stikstof en zuurstof worden aan de noordzijde van het 

bedrijfsgebouw afgeleverd. De zuurstoflevering is slechts één maal 

per drie maanden en blijft verder buiten beschouwing. 

Overleg tussen Meerding en Gemeente Soest 

2010 en 2011 heeft de gemeente Soest gesproken met het bedrijf 

Meerding. Ook heeft overleg plaatsgevonden in december 2015. De 

stand van zaken van dit bestemmingsplan en de visie van Meerding op 

haar bedrijfsvoering zijn besproken. Van deze overleggen zijn verslagen 

gemaakt. 
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Toetsing aan het bestemmingsplan Soesterberg-Noord uit 1995 

De gronden zijn bestemd voor Bedrijfsdoeleinden met de aanduiding 

bedrijven categorie II. Door middel van de aanduiding IV zijn bedrijven 

vallende in categorie 4 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten eveneens 

toegestaan. Meerding valt in categorie 3.2 en is in overeenstemming 

met dit bestemmingsplan. 

Onderzoeksresultaten 

Uit het onderzoek van LBP Sight (bijlage 13 bij deze plantoelichting), 

uitgevoerd in 2015, blijkt dat alleen bij de woning Postweg 60 in de 

dagperiode de thans vigerende geluidnorm van 55 dB(A) in een 

worstcase situatie met 2 dB wordt overschreden door de levering van 

stikstof circa (die circa 2 keer per week plaatsvindt in de dagperiode, 

gedurende maximaal een half uur). Mogelijk wordt in de praktijk wel 

voldaan indien enige afscherming van de tankwagen optreedt of indien 

de installatie relatief stil is (toepassing van best beschikbare technieken). 

Indien hiermee rekening wordt gehouden wordt wel voldaan aan de 

norm van 55 dB(A). Op de dagen zonder levering van stikstof bedraagt 

de geluidbelasting maximaal 53 dB(A). De maximale geluidniveaus (als 

gevolg van geluidpieken) zijn in de huidige situatie niet relevant doordat 

laad- en losactiviteiten alleen in de dagperiode plaatsvinden en de 

geluidpieken vanuit de werkplaats door de grote afstand voldoende 

gedempt worden. Wel kunnen bij de levering van stikstof relatief hoge 

geluidpieken optreden (80 à 85 dB(A) bij de woning Postweg 60) als 

gevolg van het afblazen. Dit is echter maar een eenmalige piek per 

levering, die circa 2 keer per week plaatsvindt in de dagperiode. 

Maatregelen 

Er is geen strijd met het Activiteitenbesluit en het bestemmingsplan. Het 

bedrijf valt in een hogere milieucategorie dan de in het nieuwe plan 

toegelaten milieucategorie 2, namelijk in milieucategorie 3.2. Voor 

Meerding wordt daarom een maatbestemming opgenomen. In relatie 

tot enerzijds een goede ruimtelijke ordening en de transformatie naar 

‘Wonen’ en anderzijds de aanwezigheid van Meerding is het gewenst om 

Meerding en maatbestemming te geven. 

Uit het geluidrapport van LBP blijkt, dat er geen eenvoudige maatregelen 

beschikbaar zijn om de geluidbelasting ten gevolge van de levering van 

stikstof te beperken. Wel kunnen de volgende maatregelen worden 

getroffen: 

In noordelijke richting zijn met name de openstaande deuren van 

belang. Deze kunnen worden dichtgehouden. Mogelijk is dan wel extra 

ventilatie of koeling benodigd (kosten € 10.000,- à € 50.000,-). In 

westelijke richting kan de afzuiging op de kopse kant worden 

ingepakt/gedempt (€ 5.000,- à € 20.000,-) en in zuidelijke richting kan de 

afzuiging van de lasersnij worden gedempt (€ 5.000,- à € 10.000,-). 

Door deze maatregelen daalt de geluidbelasting op de dagen zonder 

stikstoflevering tot 51 dB(A) op de woning Postweg 60. Ook op 

eventuele nieuwe woning aan weerszijden van deze woning kan de 

geluidbelasting oplopen tot 51 dB(A). Deze overschrijding van de 

grenswaarde van 50 dB(A) met 1 dB kan aanvaardbaar worden geacht. 

Hetzelfde geldt voor de kortdurende geluidbelasting door de levering 

van stikstof als hierboven beschreven. Voor zover het bedrijf in de 

huidige situatie voldoet aan BBT (best beschikbare technieken) komen 

de kosten van de benodigde maatregelen (BBT+) voor rekening van de 
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gemeente. De gemeente heeft hiermee in de exploitatie rekening 

gehouden. 

In figuur I.5 van bijlage 13 zijn de contouren rondom het bedrijf 

opgenomen met bovengenoemde maatregelen. Aanvullende 

geluidreductie wordt ingrijpender van aard. In dat geval dient gedacht te 

worden aan een afscherming (of afschermende gebouwen) aan de 

noordzijde. Voor wat betreft de levering van stikstof kan gedacht 

worden aan verplaatsing van de tank, die in de toekomst wellicht 

mogelijk wordt.  

Naast geluidhinder kan ook trillinghinder van belang zijn gezien de 

activiteiten als kanten en ponsen. Hiervoor zijn geen metingen verricht. 

In de huidige situatie is de ponsmachine in het achterste deel van het 

bedrijf opgesteld op circa 90 meter van een woning. De stansmachine is 

in het voorste deel opgesteld op circa 30 meter van een woning. De 

trillingemissie is afhankelijk van het te bewerken product 

(materiaalsoort, afmetingen, etc.). Om voor het bedrijf geen 

beperkingen te veroorzaken, zou voor nieuwbouw een afstand van 90 

meter van het bedrijfsgebouw moeten worden aangehouden. Het is 

echter niet aannemelijk dat trillingen op een afstand van groter dan 30 à 

50 meter hinderlijk zullen zijn. Derhalve wordt aanbevolen een afstand 

van 30 à 50 meter aan te houden. Bij een kleinere gewenste afstand is 

het aan te bevelen om trillingmetingen te verrichten. 

De optredende geluidbelastingen op de woning Postweg en de nieuwe 

geprojecteerde woningen aan weerszijden na het treffen van 

maatregelen als hiervoor beschreven kunnen aanvaardbaar worden 

geacht, maar zullen wel met een maatwerkvoorschrift toegelaten 

moeten worden. Immers de standaardgrenswaarden uit het 

Activiteitenbesluit worden overschreden en dit bestemmingsplan stelt 

die grenswaarden niet buiten werking. Het vaststellen van een 

maatwerkvoorschrift betreft een uitvoeringsbesluit in de zin van de 

Crisis- en herstelwet. Burgemeester en wethouders zullen zo spoedig 

mogelijk na het vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan zodanige 

maatwerkvoorschriften voor Meerding Metaal vastleggen. 
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6.6.3 Maatregelen, projecten en werken in Kamer 3 

Kamer 3 beslaat het gebied tussen de Sterrenbergweg en de 

gemeentegrens van Soest en Zeist.  

 Figuur 25: Kamer 3  

6 .6 .3 . 1  W i jze  v an  beste mmen 

In deze paragraaf wordt beschreven welke juridische regeling in het 

bestemmingsplan plus wordt opgenomen voor de bedrijven die een 

belemmering vormen voor de te ontwikkelen woningen. 

SITA (Stemerdingweg 20) 

Bedrijfssituatie 

Sita is een recyclingbedrijf in de vorm van een groothandel in oud papier 

met een afvalscheidingsinstallatie voor oud papier en een 

papiershredderinstallatie. Sita is gevestigd aan de Stemerdingweg 20. De 

Stemerdingweg ligt direct ten westen en ten noorden van het bedrijf. 

Aan de overzijde van de weg ten westen bevinden zich bedrijven met de 

adresnummers 15 t/m 29. Ten noorden van het bedrijf ligt het terrein 

van de voormalige militaire vliegbasis. Ten zuiden van het bedrijf 

bevinden zich meerdere bedrijfspanden. Aan de oostzijde liggen op 43 

meter afstand de woningen Sterrenbergweg 31, 33 en 35. Op deze 

woningen gelden de huidige grenswaarden in de vergunning. Ten zuiden 

van deze woningen staat een bedrijfshal op (Sterrenbergweg 29) en een 

bedrijf met bedrijfswoning (Sterrenbergweg 27). 

Het bedrijf bestaat uit een grote hal (lengte 90 m, breedte 45 m) die in 

twee delen is te onderscheiden. In de noordelijke hal (lengte 35 m) staat 

een shredder opgesteld. Halverwege de hal is, als halfopen scheiding, de 

sorteerinstallatie met diverse toe- en afvoerbanden. In het zuidelijke 

deel (lengte 55 m) komen de gesorteerde stromen in vakken terecht. 

Vanuit de zuidzijde van de hal wordt het materiaal afgevoerd. Ten 

noorden van het gebouw zijn kantoren gevestigd. Aan de zuidkant van 

het terrein is een opslagterrein, waar o.a. containers worden 
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opgeslagen. In de noordwesthoek van het terrein, ten westen van de hal, 

heeft Sita een weegbrug. 

Overleg tussen Sita en Gemeente Soest  

Sinds november 2009 vindt overleg plaats tussen het bedrijf Sita en de 

gemeente Soest. Aangeven is dat de gemeente Soest de intentie heeft 

om woningbouw te ontwikkelen op het bedrijventerrein Soesterberg-

Noord zoals dat is aangegeven in het Masterplan Soesterberg (van 

2009). In 2011 is door de gemeente Soest aangegeven dat de gemeenten 

Soest en Zeist en de provincie Utrecht plannen hebben om op de 

voormalige vliegbasis, direct aansluitend aan het bedrijventerrein 

Soesterberg-Noord, woningbouw te ontwikkelen. In augustus 2015 is de 

stand van zaken van de planontwikkeling met Sita besproken en is 

gesproken over de visie van Sita op de toekomst. Van deze gesprekken 

zijn verslagen gemaakt. Tenslotte is in juli en september 2017 met Van 

Es en Sita gesproken over de inpassing van het bedrijf in het 

bestemmingsplan. 

Toetsing aan het bestemmingsplan Soesterberg-Noord uit 1995  

Het papier dat Sita in haar inrichting verwerkt is een afvalstof, ook al 

wordt het grotendeels hergebruikt. Dat het afval betreft blijkt ook uit de 

aanvraag van Sita voor de op 14 januari 2004 verleende 

revisievergunning milieu. Daarin is immers aangegeven, dat de aanvraag 

tevens betrekking heeft op de vernietiging van papier en karton (middels 

verkleinen en persen). 

De activiteiten met papier en karton hebben vanaf de 

oprichtingsvergunning milieu voor het bedrijf van Van Es van 7 

november 1995 en later in de revisievergunning milieu voor Sita tevens 

betrekking op sorteren met een sorteerinstallatie, shredderen en persen 

van papier en karton. 

Gelet op de bovenstaande activiteiten was er bij Van Es en is er bij Sita 

sprake van een afvalverwerkingsbedrijf/afvalscheidingsinstallatie vallend 

in categorie IV als genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten bij de 

regels van het bestemmingsplan Soesterberg-Noord (uit 1995). Deze 

activiteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan omdat die ter plaatse 

maximaal activiteiten tot categorie III toelaten. 

Bij de verlening van de bouwvergunning aan Van Es, waarbij het 

voorgenomen gebruik getoetst is aan de regels van het toen in 

voorbereiding zijnde bestemmingsplan, is (kennelijk) verondersteld, dat 

sprake was van een groothandel in oud papier, vallend onder categorie II 

dan wel III. Echter, de bewerkingsactiviteiten (mechanische 

sorteerinstallatie en shredderen) zijn geen activiteiten die passen bij een 

groothandel. Bovendien zijn die activiteiten (althans, een 

afvalscheidingsinstallatie) apart benoemd in de Staat van 

bedrijfsactiviteiten (categorie IV). 

 

Niettemin heeft de Raad bij de vaststelling van het vorige 

bestemmingsplan (in 1995)  beoogd de bedrijfsactiviteiten van Van Es op 

deze locatie mogelijk te maken. De activiteiten zijn door Sita weliswaar 

geïntensiveerd, maar verder in hoofdzaak ongewijzigd voortgezet.  

De intensivering van de bedrijfsactiviteiten door Sita, bestaande uit een 

verviervoudiging van de vergunde capaciteit en een verruiming van de 

bedrijfstijden, leidt als zodanig niet tot strijdigheid met de regels van het 

bestemmingsplan uit 1995, in het bijzonder de regels in artikel 6, tweede 

lid, onder c. 
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Dat artikel houdt immers niet in dat de toegelaten bedrijfsactiviteiten 

slechts zijn toegelaten voor zover de ruimtelijke uitstraling van die 

activiteiten overeenstemt met de algemene beschrijving van de 

milieucategorie waarin de bedrijfsactiviteit is ingedeeld. 

Dit betekent dat de Raad bij de vaststelling van dit plan in zijn afweging 

tot uitgangspunt neemt dat de bedrijfsactiviteiten van achtereenvolgens 

Van Es en Sita bestaand legaal gebruik betreffen. 

Onderzoeksresultaten 

Bovenstaand uitgangspunt neemt niet weg dat Sita qua milieubelasting 

een bedrijf is, vergelijkbaar is met een bedrijf in categorie IV. Dit blijkt uit 

de geluidrapportage van LBP Sight (R057161aa.00002.tc | versie 02_002 

| februari 2015,  bijgevoegd als bijlage 16). De 45 dB(A) contour reikt 

aan de noord-, west en zuidzijde tot een afstand van circa 300 meter van 

de terreingrens van de inrichting. Dit komt overeen met de richtafstand 

als genoemd in de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering (die 

overigens ook ten grondslag heeft gelegen aan de Staat van 

bedrijfsactiviteiten bij het bestemmingsplan Soesterberg-Noord uit 

1995), zoals geldend voor Afvalscheidingsinstallaties, volgens de huidige 

VNG-uitgave vallend in milieucategorie 4.2. In de praktijk manifesteert 

het bedrijf zich qua geluidbelasting derhalve als een milieucategorie 4.2 

bedrijf. 

Ook uit de rapportage verkeerslawaai van LBP Sight (december 2015 

V057161aa.00002.tdr, bijgevoegd als bijlage 3) blijkt dat Sita zich qua 

geluidbelasting manifesteert als een bedrijf uit een hogere 

milieucategorie. Het verkeer van en naar de inrichting veroorzaakt een 

geluidbelasting op de woningen aan de Veldmaarschalk 

Montgomeryweg van bijna 65 dB(A). Dat deze geluidbelasting op korte 

termijn wordt weggenomen door de volledige aansluiting vanaf de 

Stemerdingweg op de N327 doet niet af aan het feit, dat de 

verkeersaantrekkende werking van Sita zeer hoog is, passend bij een 

bedrijf uit een hogere milieucategorie. 

Maatregelen 

De aanwezigheid van het bedrijf Sita is van invloed op woningbouw in 

het ontwikkelingsgebied op de voormalige vliegbasis.  

 

De in de Omgevingsvergunning (milieu) opgenomen geluidgrenswaarden 

gelden bij het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object. Dat object ligt ten 

oosten van de inrichting. Dit biedt het bedrijf richting noorden, zuiden 

en westen veel meer geluidruimte dan nodig is voor het uitvoeren van 

de bestaande werkzaamheden. Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

is dat Sita voldoende geluidruimte behoudt voor de bestaande 

werkzaamheden, maar niet meer geluidruimte krijgt dan daarvoor nodig 

is. Het niet benutte deel van de geluidruimte kan dan worden gebruikt 

om de beoogde woningbouw op de voormalige vliegbasis mogelijk te 

maken. 

Ten behoeve van bovengenoemde beperking van de geluidruimte wordt 

gebruik gemaakt van artikel 2.3 lid 3 van de Chw. 

 

Op grond van artikel 2.3 lid 5 van de Chw is dit mogelijk indien van die 

geluidruimte:  

a. gedurende een periode van drie jaar onder normale 

bedrijfsomstandigheden geen gebruik is gemaakt of  

b. naar redelijke verwachting, rekening houdend met de binnen 

afzienbare tijd te verwachten wijzigingen of uitbreidingen van de 
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inrichting of van de in de inrichting gebezigde werkwijzen, geen 

gebruik zal worden gemaakt. 

 

Uit het geluidonderzoek van LBP Sight (februari 2015) blijkt dat de 

geluidbelasting nagenoeg gelijk is aan die in 2006.  

Uit het geluidonderzoek van LBP Sight van september 2017, bijgevoegd 

als bijlage 24, blijkt dat de voor de representatieve bedrijfssituatie 

benodigde geluidruimte in beperkte mate minder is dan in februari 2015 

is gerapporteerd. Uit de rapportage van september 2017 blijkt tevens 

dat het redelijkerwijs niet mogelijk is de geluidbelasting met 

bronmaatregelen verder te beperken. Verplaatsing van het bedrijf naar 

een andere locatie is alleen al om financiële redenen geen optie. 

Onderzocht is welke afschermende maatregelen nodig zijn, om toch 

woningbouw mogelijk te maken op de voormalige vliegbasis direct ten 

noorden van het bedrijf. De benodigde lengte en hoogte van het 

geluidscherm zijn afhankelijk van het gekozen beschermingsniveau bij de 

woningen en de afstand van de woningen tot het bedrijf. In dit 

bestemmingsplan wordt hierin geen keuze gemaakt. Dit zal plaatsvinden 

bij de wijziging dan wel herziening van het bestemmingsplan voormalige 

vliegbasis. Duidelijk is wel dat er verschillende mogelijkheden zijn om de 

beoogde woningbouw te realiseren zonder strijd met de eisen voor een 

goed woon- en leefklimaat. 

Er zijn bij Sita geen wijzigingen of uitbreidingen te verwachten die leiden 

tot een groter gebruik van geluidruimte dan gerapporteerd in september 

2017.  

 

In de regels wordt vastgelegd, dat de geluidbelasting vanwege Sita niet 

hoger mag zijn dan in het geluidrapport van LBP-Sight van september 

2017 is aangegeven (uitgaande van een situatie zonder geluidscherm). 

 

Van noodzakelijke maatregelen, projecten en werken ter compensatie 

van het beslag op de milieugebruiksruimte door de in het 

bestemmingsplan voorziene ruimtelijke ontwikkelingen (artikel 2.3 lid 2 

onder b Chw) is geen sprake. Dit mede omdat het beslag op de 

milieugebruiksruimte door de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe 

omgeving van Sita voorzienbaar waren, gelet op de inhoud van de 

bestemmingsplannen voor de voormalige vliegbasis en het Masterplan 

voor het onderhavige plangebied. Evenmin is er sprake van het moeten 

treffen van fysieke maatregelen die financieel gecompenseerd moeten 

worden. 

 

Optimaliseren milieugebruiksruimte 

Artikel 2.3 van de Crisis- en herstelwet maakt het mogelijk om met 

maatregelen, projecten en werken de milieugebruiksruimte te 

optimaliseren.  Een van de maatregelen is het ambtshalve aanscherpen 

van geluidgrenswaarden als opgenomen in de Omgevingsvergunning 

milieu. Van deze bevoegdheid wordt gebruik gemaakt om de overtollige 

geluidruimte die de geluidgrenswaarden in de vergunning voor Sita 

bieden weg te nemen en aan te sluiten bij de geluidruimte die nodig is 

voor de huidige activiteiten. De geluidruimte die daardoor vrij komt kan 

worden ingezet voor vergroting van de woningbouwmogelijkheden op 

de voormalige vliegbasis.  De geluidruimte is geborgd in de planregels. 
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6.6.4 Regeling ten behoeve van woningbouw 

voormalige vliegbasis 

In het bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg staat ten aanzien van 

industrielawaai het volgende vermeld (plantoelichting blz.43):  

“In verband met de ligging van de voorgenomen woningbouwlocatie op 

relatief korte afstand van een bedrijventerrein, wordt een 

geluidsbelasting (industrielawaai) van ten hoogste 50 dB(A) 

etmaalwaarde als aanvaardbaar beschouwd. In dat geval kan gesproken 

worden over ‘goede ruimtelijke ordening’.” 

En op blz 68, eveneens over industrielawaai: “Omdat voor de toekomstig 

te realiseren woningen een goed woon en leefklimaat gegarandeerd 

moet worden, zal de geluidssituatie van het bedrijventerrein vastgelegd 

moeten worden, zodat de geluidsbelasting (cumulatief) op gevels van 

toekomstige woningen de waarde van 50 dB(A) niet overschrijdt”. 

Het beschreven bedrijf Elma is maatgevend voor de geluidbelasting 

vanwege kamer 2 op de toekomstige woonbebouwing op de voormalige 

vliegbasis. Tot op een afstand van maximaal circa 35 meter ten noorden 

van de terreingrens van Elma bedraagt de geluidbelasting 50 dB(A), 

zodat er op die afstand geen geluidruimte zou zijn voor de overige 

bedrijven. Dit is ongewenst. In de directe omgeving van Elma wordt 

daarom een beperkt hogere cumulatieve geluidbelasting vanwege de 

bedrijven aanvaardbaar geacht. Voor de overige bedrijven kan per 

bedrijf uitgegaan worden van 45 dB(A) op een afstand van 30 meter van 

de terreingrens. Uitgaande van één geluidrelevant buurbedrijf zal de 

geluidbelasting (industrielawaai) ten noorden van Elma op kunnen lopen 

tot 50dB(A)+45dB(A) =52 dB(A). Dit kan ruimtelijk aanvaardbaar worden 

geacht, temeer nu de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op deze 

afstand beperkt blijft tot de voorkeursgrenswaarde voor 

wegverkeerslawaai van 48 dB (zie ook paragraaf 5.4). De geluidbelasting 

vanwege Elma kan nog wijzigen bij doorvoering van de door het bedrijf 

beoogde wijzigingen. Bij vaststelling van het wijzigingsplan voor de 

voormalige vliegbasis zal na overleg met het bedrijf de precieze 

geluidruimte voor het bedrijf Elma worden vastgesteld, zie paragraaf 

6.6.4. 

De geluidbelasting vanwege de andere bedrijven dient echter ook 

beperkt te worden, teneinde de cumulatieve geluidbelasting op de 

woningen op de voormalige vliegbasis te kunnen beperken tot 50 dB(A) 

(resp. circa 52 dB(A) ten noorden van Elma). Anders dan bij Elma wordt 

deze beperking al in dit plan geborgd. Daartoe is  een gebruiksregel in 

artikel 3 voor de bestemming ‘Bedrijventerreinen’ opgenomen, die 

overigens niet van toepassing is op het bedrijf Elma: 

“de geluidsbelasting van een inrichting in de zin van artikel 1.1 derde lid 

Wet milieubeheer mag, niet meer bedragen 45 dB (A) etmaalwaarde op 

een afstand van: 

 1. 15 meter ten noorden van de bestemming ‘Verkeer’ ter plaatse van de 

Batenburgweg;  

2. 15 meter ten westen van de bestemming ‘Verkeer’ ter plaatse van de 

Sterrenbergweg (tot aan de aansluiting met de Stemerdingweg) en  

3. 15 meter ten noorden van de bestemming ‘Verkeer’ ter plaatse van de 

Stemerdingweg”. 

Deze gebruiksbepaling maakt het per bedrijf vaststellen van een 

maatwerkvoorschrift overbodig. Het ruimtelijk spoor en het milieuspoor 

lopen hier samen op: in beginsel gelden de grenswaarden 

Activiteitenbesluit (milieuspoor), tenzij het bestemmingsplan voor een 
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bepaalde locatie strengere grenswaarden stelt. In dat geval gelden die 

strengere grenswaarden uit het ruimtelijk spoor.  

Deze benadering is van overeenkomstige toepassing op kamer 3, met 

dien verstande dat uitgegaan moet worden van een situatie zonder 

geluidscherm. Voor kamer 3 is het bedrijf Sita maatgevend voor de 

geluidbelasting. 

De mogelijkheid om andere geluidsnormen van toepassing te verklaren 

dan de geldende geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit is opgenomen 

in artikel 7c lid 11 van het Besluit uitvoering Crisis en herstelwet.  

 

6.7 Vaststellen van hogere waarden door middel 

van het bestemmingsplan 

Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde op grond van de 

Wet geluidhinder is in traditionele bestemmingsplannen een separaat 

besluit naast het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. 

Omdat de grondslag en de ruimtelijke verantwoording van een 

ontheffing van de voorkeursgrenswaarde voortvloeit uit en is 

opgenomen in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, wordt dit 

bestemmingsplan het vehikel voor het vaststellen van hogere 

grenswaarden. Dit besluit is daarmee geïntegreerd in het 

bestemmingsplan. In hoofdstuk 5 worden de hogere waarden 

beschreven.  

Artikel 7c lid 9 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet maakt de 

integratie van het vaststellen van de hogere waarden in het 

bestemmingsplan mogelijk.  

 

6.8 Delegatiemogeli jkheden aan Burgemeester en 

wethouders 

Naast de overige in dit hoofdstuk beschreven maatregelen, projecten en 

werken wordt en behoeve van het bestemmingsplan-plus Soesterberg-

Noord de mogelijkheid aan het college van burgemeester en wethouders 

geboden om het bestemmingsplan op onderdelen te wijzigen. Het 

betreft hier niet de bevoegdheid zoals opgenomen in artikel 3.6 Wet 

ruimtelijke ordening, de zogenaamde wijzigingsbevoegdheid. Deze 

delegatiemogelijkheid is opgenomen in artikel 7c lid 12 van het Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit delegatiebesluit kan worden 

genomen los van het bestemmingsplan dus ook na vaststelling van dit 

bestemmingsplan. Hierdoor ontstaat een dynamisch en flexibel systeem 

waarbij ingespeeld kan worden op de behoeften ten aanzien van gebruik 

en bouwen die leven binnen het plangebied en die op het moment van 

vaststellen van het bestemmingsplan niet bekend zijn.   

Artikel 7c lid 12 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet biedt de 

raad deze delegatiemogelijkheid.  

 

6.9 Financiële verantwoording en uitvoering 

Het onderhavige bestemmingsplan-plus is aangewezen als 

ontwikkelingsgebied en dient dan ook een raming van de kosten van de 

uitvoering van het bestemmingsplan, een beschrijving van de wijze 

waarop daarin zal worden voorzien, alsmede een beschrijving van de 

wijze waarop het bereiken van de met het bestemmingsplan beoogde 
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resultaten zal worden nagestreefd (artikel 2.3 lid 2 sub d Chw) te 

omvatten. 

Subsidie 

Voor de herstructurering van het bedrijventerrein Soesterberg-Noord is 

in het kader van de Uitwerking Masterplan Soesterberg door het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu een subsidie van € 10 miljoen aan 

de gemeente Soest toegekend. In de vastgestelde (master) 

grondexploitatie, onderdeel Soesterberg-Noord, is de subsidie 

opgenomen en wordt daarmee aangewend voor het oplossen van de 

milieuproblemen (geluid). Van de verschillende bedrijven is een 

inschatting gemaakt van de kosten die gemoeid zijn het opheffen van de 

geluidhindercontouren. 

Daarnaast is overleg gevoerd met de bedrijven die milieuproblemen 

veroorzaken. Hierbij is gekeken hoe deze problemen opgelost kunnen 

worden (wanneer de bedrijven al gebruiken maken van de best 

beschikbare techniek). Wanneer nog geen gebruik wordt gemaakt van 

de best beschikbare techniek zal hier op worden aangedrongen. Deze 

kosten komen voor rekening van het desbetreffende bedrijf. Overige 

kosten zijn opgenomen in de (master) grondexploitatie en vastgesteld 

door de gemeenteraad van Soest. 

Woningbouw 

De woningbouwontwikkeling in Soesterberg-Noord betreft 310 

gestapelde en grondgebonden woningen. De financiële uitvoerbaarheid 

en realisatie van deze woningen geschiedt doordat de gemeente Soest 

deze grond zal ontwikkelen voor eigen rekening en risico. Het 

kostenverhaal is daardoor anderszins verzekerd. De economische 

haalbaarheid van het plan kan als aangetoond worden beschouwd. Voor 

dit bestemmingsplan-plus hoeft dan ook geen exploitatieplan te worden 

vastgesteld. De kosten zijn realistisch geraamd op basis van de globale 

inrichtingsschets van het plangebied. 

Uitvoeringstermijn bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte 

Op grond van artikel 7c lid 2 van het Besluit uitvoering Crisis- en 

herstelwet wordt, in afwijking van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet 

ruimtelijke ordening de bestemming van gronden, met inbegrip van de 

met het oog daarop gestelde regels, niet binnen een periode van tien 

jaar maar binnen een periode van twintig jaar opnieuw vastgesteld. Dit is 

ook in paragraaf 6.2 als mogelijkheid verwoord.  

De gemeente heeft als doel om dit bestemmingsplan in 10 jaar uit te 

voeren. Gelet hierop is er vooralsnog geen aanleiding gebruik te maken 

van de mogelijkheid dit bestemmingsplan binnen een periode van 

twintig jaar opnieuw vast te stellen. 

6.10 Beleidsmatige verantwoording, rapportering 

en monitoring 

In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze met dit 

bestemmingsplan de beoogde resultaten worden nagestreefd en hoe de 

gemeenteraad van Soest over de voortgang wordt geïnformeerd. Daar 

waar gevraagd wordt ook de Minister van I&M geïnformeerd. 

De gemeenteraad wordt, na het onherroepelijk worden van het 

bestemmingsplan-plus via bestuurlijke voortgangsrapportages jaarlijks 

(na het zomerreces in september of oktober) geïnformeerd over de 

voortgang van de woningbouwontwikkeling. In deze 
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voortgangsrapportage zal een ook aparte paragraaf gewijd worden aan 

de stand van zaken rond de te realiseren geluidsmaatregelen. Op deze 

wijze wordt het tempo en de stand van zaken van de maatregelen, 

projecten en ontwikkelingen en/of werken duidelijk. Ook wordt hiermee 

inzicht in de milieugebruiksruimte van het ontwikkelingsgebied gegeven 

daar waar tijdelijk van wettelijke normen wordt afgeweken.  
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Hoofdstuk 7 TOELICHTING OP DE PLANREGELS 

Dit hoofdstuk beschrijft de juridische regeling zoals opgenomen in dit 

bestemmingsplan-plus. In de inleiding wordt het karakter van dit 

bestemmingsplan beschreven. In paragraaf 7.2 wordt een toelichting 

gegeven op de regels, waarbij de hoofdstukindeling van de regels wordt 

gevolgd. In paragraaf 7.3 wordt de verbeelding beschreven. Omdat 

onder andere in hoofdstuk 5 en 6 gedetailleerd is ingegaan op de 

specifieke vormgeving van regels wordt in dit hoofdstuk in hoofdlijnen 

beschreven op welke wijze de regels zijn vormgegeven.  

 

7.1 Inleiding 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een (digitale) verbeelding, regels en 

een toelichting. De verbeelding en de regels vormen tezamen het 

juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide 

planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en 

toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan 

deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik 

gekoppeld. Daarnaast zijn er algemene regels, overgangsregels en 

slotregels opgenomen. Hierna wordt nader ingegaan op de delen van de 

juridische regeling in de regels en, in voorkomend geval, op de plankaart, 

die enige nadere toelichting behoeven. 

 

7.2 De regels 

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de inleidende regels. Het betreft de 

begripsbepalingen, waarin de in het plan voorkomende begrippen 

worden gedefinieerd, en de wijze van meten. 

7.2.2 Bestemmingsregels  

De verschillende aanwezige functies in het plangebied worden deels 

positief overeenkomstig hun huidige gebruik bestemd, deels 

overeenkomstig het toekomstig gebruik bestemd en deels bestemd op 

een wijze die een meer organische wijze van ontwikkelen mogelijk 

maakt en die is afgestemd op de werkelijke situatie ter plaatse en in de 

omgeving.  

In het algemeen geldt, dat hoofdgebouwen uitsluitend gebouwd mogen 

worden in het bouwvlak. In deze bouwvlakken zijn de maximale goot- en 

bouwhoogte opgenomen. 

Hieronder wordt per bestemming en artikelsgewijs een toelichting 

gegeven op de regels. 

Bedrijventerrein 

De binnen het plan gelegen gronden met de functie bedrijventerrein 

hebben de bestemming 'Bedrijventerrein' gekregen.  
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Maatwerk bestaande bedrijven 

In sommige situaties waren volgens het voorheen geldende 

bestemmingsplan bedrijfsactiviteiten in categorie 3.1, 3.2 en 4.1 

toegestaan op relatief korte afstand van woningen. Het betreft hier 

bestaande situaties. 

Uitgangspunt in het bestemmingsplan zijn de geldende milieurechten. 

Dat wil zeggen, dat alle aanwezige bedrijven die voldoen aan de 

geldende geluidvoorschriften en in overeenstemming zijn met een 

goede ruimtelijke ordening, positief worden bestemd. Daar waar 

bedrijven een hogere milieucategorie hebben dan, gelet op de 

uitkomsten van het verrichte onderzoek, aanvaardbaar is, is gekozen 

voor een maatbestemming. Bij vertrek van het betreffende bedrijf zijn, 

behalve het huidige bedrijfstype, alleen bedrijven in de aangegeven 

milieucategorieën toegestaan. 

Als er zich een bedrijf voor vestiging aandient dat in de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten in een hogere categorie valt dan ter plaatse is 

toegestaan, bijvoorbeeld in categorie 3, waar categorie 2 is toegestaan, 

dan kan dat bedrijf mogelijk toch worden ingepast. Via een 

afwijkingsbevoegdheid kan dat bedrijf worden toegestaan, mits het, 

gezien de gevolgen daarvan voor de omgeving, redelijkerwijs kan 

worden gelijkgesteld met bedrijven die op de betreffende plaats als 

recht zijn toegestaan. Binnen deze bestemming zijn geen woningen 

toegestaan. 

Door middel van de in de algemene regels opgenomen 

wijzigingsbevoegdheid kunnen, bij blijvende beëindiging van de 

bedrijfsactiviteiten ter plaatse, de maatbestemming met de aanduiding 

‘sbt-egf’ in het belang van een goede ruimtelijke ordening uit de regels 

en van de verbeelding worden verwijderd. 

Op de verbeelding zijn bouwvlakken aangewezen. De bedrijfsbebouwing 

moet binnen deze bouwvlakken worden gerealiseerd. De percelen 

mogen maximaal bebouwd worden met het bebouwingspercentage dat 

op de verbeelding is aangegeven. Voorwaarde is wel dat het parkeren op 

eigen terrein opgelost moet worden volgens de geldende 

parkeernormen. 

Gemengd 

Deze bestemming is opgenomen voor een aantal bedrijven in kamer 1. 

Aangezien er in Soesterberg-Noord 310 woningen ontwikkeld worden, 

zijn ter bescherming van deze woningen, de gronden van de omliggende 

bedrijven met de bestemming 'Gemengd' aangewezen voor 

bedrijfsactiviteiten tot en met categorie B van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten – functiemenging. Zwaardere bedrijfsactiviteiten zijn 

hier niet toegestaan. 

Maatwerk bestaande bedrijven 

Ook in deze bestemming zijn de geldende milieurechten uitgangspunt. 

Dat wil zeggen, dat alle aanwezige bedrijven met een passende 

milieuvergunning die in overeenstemming zijn met een goede fysieke 

leefomgeving positief worden bestemd. Daar waar bedrijven een hogere 

milieucategorie hebben dan de op de verbeelding ingetekende 

milieuzonering, is gekozen voor een maatbestemming. Bij vertrek van 

het betreffende bedrijf zijn, behalve het huidige bedrijfstype, alleen 

bedrijven in de aangegeven milieucategorieën toegestaan.  
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Gemengd - Postweg 

Deze bestemming is in kamer 2 gebruikt voor Postweg 43, 45, 47a en 

Amersfoortsestraat 7c. Ter plaatse zijn woningen en bedrijfsactiviteiten 

tot en met categorie B toegestaan.  

Groen – Wijkgroen 

Het bestaande groen dat deel uit maakt van de wijkgroenvoorzieningen 

zoals opgenomen in de Groenstructuurvisie van de gemeente Soest 

heeft de bestemming 'Groen – Wijkgroen' gekregen. Ook binnen deze 

bestemming zijn speelvoorzieningen, paden, watergangen en 

waterpartijen toegestaan. 

Kantoor 

Deze bestemming is toegekend aan de vergunde kantoorvestiging aan 

de Amersfoortsestraat 9C. Bedrijfswoningen zijn in de regel hier niet 

toegestaan. 

Overig - De Ridder en Wonen 

Deze bestemming is opgenomen voor de gronden ter plaatse van het 

bedrijf 'De Ridder' aan de Veldmaarschalk 

Montgomeryweg/Batenburgweg. De werking van deze bestemming is in 

hoofdstuk 6 beschreven. In dit artikel wordt de tijdelijke, feitelijk 

aanwezige bedrijfsactiviteiten van De Ridder vastgelegd en wordt 

beschreven op welke momenten deze tijdelijke situatie verkleurt naar 

Wonen. Voor de functie wonen zijn in dit artikel bepalingen opgenomen.  

Tuin 

De onbebouwde gronden en gronden, die vrij dienen te blijven van 

bebouwing bij een woning hebben de bestemming 'Tuin' gekregen. In de 

tuin is in beginsel geen bebouwing mogelijk, met uitzondering van een 

tuinhekje van maximaal 1 meter hoogte. Met afwijking is bovendien een 

erker mogelijk.  

Verkeer  

De in het plangebied aanwezige wegen hebben allemaal de algemene 

bestemming 'Verkeer' gekregen. Binnen deze verzamelbestemming zijn 

ook nog bermen, trottoirs, fiets- en voetpaden, parkeerplaatsen en 

hieraan ondergeschikte groenvoorzieningen opgenomen.  

Wonen 

De woningen met de daarbij behorende tuinen en erven en in 

samenhang daarmee de uitoefening van aan-huis-gebonden bedrijf of 

beroepen zijn bestemd als 'Wonen'. In deze bestemming zijn de 

woningen zelf op de verbeelding begrepen in bouwvlakken. Per 

bouwvlak is via codes op de verbeelding aangegeven, welk soort 

woningen is toegestaan ofwel mag worden gebouwd. De maximale goot- 

en bouwhoogte van woningen zijn op de verbeelding vastgelegd. 

Binnen de bestemming 'Wonen' is de bestemming van een aantal 

woningen van bedrijfswoningen naar burgerwoningen omgezet. Het 

betreft hier de woningen Postweg 41 en 47, Amersfoortsestraat 5 en 

Sterrenbergweg 42. Deze woningen grenzen aan de bestemming 

'Bedrijventerrein'. De woningen blijven woningen op een 

bedrijventerrein met verhoogde geluidgrenswaarden. 

Bijbehorende bouwwerken  

Bijbehorende bouwwerken zijn binnen deze bestemming toegestaan.  
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Beroep en bedrijf aan huis  

Het uitoefenen van een beroep aan huis, zoals dat in de 

begripsomschrijvingen is omschreven, is onder voorwaarden als recht 

toegestaan in de bestemming 'Wonen'.  

Woongebied - Gestapeld 

Deze bestemming is opgenomen voor een appartementencomplex. 

Bijgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gerealiseerd. 

Woongebied - Soesterberg-Noord 

Binnen deze bestemming mogen woningen en alle binnen een woonwijk 

normaal voorkomende voorzieningen gebouwd of aangelegd worden. 

Voor de bouw van de woningen zijn regels opgenomen zoveel mogelijk 

aansluiten bij de standaardregels zoals deze in de gemeente Soest 

gelden. 

Beroep en bedrijf aan huis  

Het uitoefenen van een beroep aan huis, zoals dat in de 

begripsomschrijvingen is omschreven, is onder voorwaarden als recht 

toegestaan in de bestemming 'Woongebied - Soesterberg-Noord'.  

Dubbelbestemming 'Waarde - archeologie-lage verwachting' 

In de regels is een dubbelbestemming opgenomen voor archeologie. 

Deze dubbelbestemming ligt als het ware over de andere bestemming 

heen en geniet voorrang. Bij de dubbelbestemming voor archeologie 

betekent dat bijvoorbeeld, dat er pas gebruik kan worden gemaakt van 

de bouwmogelijkheden van de woonbestemming als er eerst, op kosten 

van de initiatiefnemer, archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. 

Voor de archeologische waarden in het gebied is de dubbelbestemming 

'Waarde - Archeologie-lage verwachting' opgenomen. 

7.2.3 Algemene regels  

Het plan bevat wijzigingsbevoegdheden als bedoeld in artikel 3.6 van de 

Wet ruimtelijke ordening. Daarmee kunnen bestemmings- en 

bouwgrenzen en grenzen van aanduidingen op de verbeelding in 

beperkte mate worden verschoven. Verder kan de bijlage Staat van 

Bedrijfsactiviteiten actueel worden gehouden. In het plangebied zijn 

bovendien vier wijzigingsgebieden aangewezen met de aanduiding 

‘wetgevingzone - wijzigingsgebied’. Met een wijzigingsplan en 

wijzigingsprocedure kunnen de bestemmingen in dit gebied worden 

omgezet ten behoeve van nieuwe beoogde ontwikkelingen. De 

voorwaarden waaronder er kan worden gewijzigd zijn in deze regels 

opgenomen.  
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7.2.4 Overgangs- en s lotregels  

Overgangsrecht 

Uitgangspunt in een nieuw bestemmingsplan is dat bestaande 

bouwwerken en gebruiksvormen in principe positief worden bestemd, 

dus als zodanig als recht zijn toegestaan. De overgangsrechtelijke 

bepalingen zijn bindend voorgeschreven in artikel 3.2.1 en 3.2.2 Bro. 

Deze overgangsrechtelijke bepalingen dienen om te waarborgen, dat 

een bestaand bouwwerken of een bestaand gebruik dat niet in 

overeenstemming is met het nieuwe plan en waarvan sloop 

respectievelijk beëindiging wordt beoogd, als zodanig voorlopig kan 

blijven voortbestaan. Het bouwwerk of gebruik wordt dan als zodanig 

gedoogd, totdat in de loop van de planperiode wordt beslist over sloop 

respectievelijk beëindiging. Bouwwerken en gebruiksvormen, die al in 

strijd zijn met het vorige bestemmingsplan worden expliciet uitgesloten 

van het overgangsrecht van het nieuwe plan. Ze worden niet gedoogd 

onder het nieuwe plan.  

Slotregel 

Hier is bepaald hoe de regels van dit bestemmingsplan kunnen worden 

aangehaald. 

 

7.3 De verbeelding 

Het plangebied is getekend op gekleurde verbeeldingen, schaal 1:1000. 

De verbeelding is IMRO-gecodeerd, conform IMRO2012. Voor de 

verbeelding is aangesloten bij de systematiek van de Standaard 

Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012, ondanks dat deze voor 

bestemmingsplannen met een verbrede reikwijdte niet bindend is 

voorgeschreven. Reden daarvoor is dat dit bestemmingsplan dan via 

ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar is. 
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HOOFDSTUK 8 ECONOMISCHE EN 

MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

8.1 Economische uitvoerbaarheid 

De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan-plus staat 

omschreven in hoofdstuk 6.9 (Financiële verantwoording en uitvoering). 

 

8.2 Maatschappeli jke uitvoerbaarheid 

8.2. 1  Algemeen 

Het plan voorziet in maatregelen, projecten en werken voor het mogelijk 

maken van woningbouw in Soesterberg-Noord en op de voormalige 

vliegbasis Soesterberg. Voor het mogelijk maken van de woningen zijn 

tussen de Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Postweg 

bestemmingen gewijzigd. 

8.2.2 Inspraak en vooroverleg  

Het voorontwerpbestemmingsplan van heeft 21 mei 2015 tot en met 

woensdag 1 juli 2015 ter inzage gelegen. De ontvangen inspraakreacties 

zijn samengevat en van reactie voorzien in de nota 'Inspraak en 

vooroverleg'. 

8.2.3 Overleg conform artikel  3 . 1 . 1  Bro 

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van vooroverleg, 

volgens artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), 

toegestuurd aan de onderstaande diensten en instanties: 

1. Provincie Utrecht 

2. Ministerie van Economische Zaken 

3. Dienst Vastgoed Defensie: Directie West 

4. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

5. Waterschap Vallei en Veluwe 

6. Gemeente Zeist 

7. Hart van de Heuvelrug 

8. Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS) 

9. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (van de gemeente Soest) 

10. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

11. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem en Flevoland 

12. Colt Telecom / Tele 2 Versatel BT Nederland / GC PEC 

Nederland 
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13. Eneco Energie 

14. KPN 

15. NV. Nederlandse Gasunie 

16. UPC Nederland 

17. Ziggo 

18. IVN Eemland 

19. Vitens Midden-Nederland 

20. Stichting Milieuzorg Zeist e.o. 

De ontvangen vooroverlegreacties zijn samengevat en van reactie 

voorzien in de nota 'Inspraak en vooroverleg'. 

 

8.3 Procedure en fase bestemmingsplan-plus 

Het voorontwerpbestemmingsplan-plus heeft in de periode mei - juni 

2015 de inspraak doorlopen. Inspraak- en vooroverlegreacties die leiden 

tot wijzigingen zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.  

Het ontwerpbestemmingsplan wordt in de periode maart - mei 2016 

gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode zijn er 

21 zienswijzen ingediend. Van de ingediende zienswijzen is er één 

zienswijze later ingetrokken. Alle zienswijzen zijn van een reactie 

voorzien in de Nota van zienswijzen (als bijlage 22 bij de plantoelichting 

gevoegd). 

Op 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 

gewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van een tussenuitspraak (juni 2017)  van de Raad van 

State (als bijlage 26 bij de plantoelichting gevoegd) heeft de 

gemeenteraad op 30 november 2017  het bestemmingsplan opnieuw 

vastgesteld (bijlage 28 van de plantoelichting). 

Naar aanleiding van deze vaststelling is door één partij hierop 

gereageerd. De gemeenteraad is op 12 maart 2018 akkoord gegaan met 

deze reactie en heeft deze  aanpassing gewijzigd in de planregels van het 

bestemmingsplan. 

Op 25 april heeft de Raad van State de  uitspraak gedaan dat het 

bestemmingsplan in werking is getreden (zie bijlage 29 van de 

plantoelichting).  

 


