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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding 
In het “Plan van aanpak actualisering bestemmingsplannen Gemeente Soest” is de doelstelling 
geformuleerd om vóór 2014 tien actuele digitale bestemmingsplannen voor de gehele gemeente te 
hebben. Om de doelstelling te verwezenlijken worden de huidige 64 bestemmingsplannen 
samengevoegd tot tien bestemmingsplannen.  

Het voorliggende wijzigingsplan voorziet niet in de actualisering van een aantal bestaande 
bestemmingsplannen maar betreft een wijzigingsplan, ter uitvoering van een 
wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan, waarbij de bouw van een woning 
mogelijk wordt gemaakt, ter vervanging van de huidige bedrijfswoning op het perceel 
Koninginnelaan 148 te Soest.  
 

1.2 Ligging van het plangebied 
Het wijzigingsplan “Wijzigingsplan Koninginnelaan 148 te Soest” omvat het perceel Koninginnelaan 
148. Het plangebied wordt begrensd door de kadastrale perceelsgrenzen.  

 

 
Figuur 1: Ligging plangebied 
 

1.3 Doelstelling 
De belangrijkste doelstelling van het nieuwe wijzigingsplan is dan ook om het plangebied te 
voorzien van een actuele bestemmingsplanregeling, die is afgestemd op het huidige beleid en het 

geldende (moeder)bestemmingsplan en op basis waarvan omgevingsvergunningen kunnen worden 

verleend. 
 
 

1.4 Vigerende plannen 
Het nieuwe wijzigingsplan “Koninginnelaan 148 te Soest” gaat – voor dit perceel – het geldende  
bestemmingsplan (deels) vervangen: 

 

Bestemmingsplan Vastgesteld Goedgekeurd Onherroepelijk 

Soestdijk  4 juli 2013 nvt 9 augustus 2013 

 
In de onderstaande figuur is de ligging van de vigerende bestemmingsplannen aangegeven. 
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Figuur 2: ligging vigerende bestemmingsplannen en plangrens 
 
Van belang is dat voor deze locatie een speciale wijzigingsbevoegdheid is opgenomen: 
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Aan deze wijzigingsvoorwaarden wordt voldaan: 

Er wordt één woning gerealiseerd die op meer dan 5 meter afstand van de erfgrenzen wordt 
geprojecteerd. De diepte van de woning zal niet meer bedragen dan 12 meter, de goothoogte 
wordt maximaal 5 meter en de nokhoogte maximaal 9 meter, zodat ook aan deze maatvoering 

wordt voldaan. De voorgevellijn wordt opgetrokken conform de naastgelegen woningen. De 
ontsluiting blijft aan de Koninginnelaan, waarbij minimaal 2 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 
Doordat een nieuw wijzigingsplan wordt gemaakt en afspraken zijn gemaakt over de sloop van 
gebouwen wordt ook voldaan aan de eis dat het bouwen en slopen in één plan is vervat. Uit de 
onderzoeken (waaronder archeologie, bodem en flora-fauna) blijkt dat milieuaspecten geen 
belemmering zijn voor het wijzigen van de bestemming naar wonen met tuin. In het kader van het 
wijzigingsplan is deze toelichting opgesteld, die ook dient als ruimtelijke onderbouwing, waaruit 

blijkt dat er wordt voldaan aan de wijzigingsvoorwaarden. Er zijn afspraken gemaakt over de 
exploitatiekosten die worden opgenomen in een overeenkomst met de gemeente Soest.  
 

1.5 Leeswijzer 
De toelichting is opgesteld aan de hand van het Handboek Digitale Ruimtelijke Plannen.  

Allereerst wordt  in hoofdstuk 2 de bestaande situatie van het plangebied beschreven. Hier komen 
onderwerpen aan bod als ruimtelijke en functionele structuur van het gebied.  
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleidskader van de Rijksoverheid, de provincie Utrecht en 
het regionale beleid. Ook komt het gemeentelijke beleid aan de orde in dit hoofdstuk. 
In hoofdstuk 4 wordt een planbeschrijving gegeven. 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 5 verwoordt de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek naar milieu- en overige 
aspecten. 
Hoofdstuk 6 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. 
In hoofdstuk 7 komt de economische uitvoerbaarheid aan de orde. 

Tenslotte zijn in hoofdstuk 8 de resultaten van de inspraak en het vooroverleg opgenomen. 
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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 uitgebreid 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, monumenten en beschermd dorpsgezicht, verkeersstructuur, 
groenstructuur, waterstructuur en functionele structuur. 
 

2.2 Ontstaansgeschiedenis 
Op de overgang van hoog naar laag is reeds vóór 1300 een esvormige nederzetting met een 
langgerekte vorm ontstaan, een zogenaamd flank-esdorp. Ten tijde van het ontstaan van de 

nederzetting was de Eemvallei moerasachtig en bestonden de enggronden uit woeste grond en 
heide. De omgeving van de Oude Kerk is hiervan de kern, van waaruit de wegen de Eemvallei en 
in de richting van Baarn en Amersfoort uitwaaieren. Het Kerkpad vormde de verbinding tussen 

deze twee nederzettingen (Amersfoort en Baarn). De Soesterbergsestraat vormde de verbinding 
naar Soesterberg. 
In de periode tot 1800 is geleidelijk aan de Eemvallei in een slagenverkaveling ontgonnen en werd 
weiland als bodemgebruik mogelijk. De verkaveling van de Eemvallei, de boerenerven, de Oude 

Kerk, de Lange Brinkweg, de Soesterbergsestraat en de Birkstraat zijn nog als herkenbare 
elementen aanwezig. 
De periode tussen 1800 en 1930 kenmerkt zich als een periode waarin een aantal structurele 
veranderingen plaatsvond. Deze veranderingen hebben geleid tot de huidige ruimtelijke situatie. 
De geleidelijke overgang weiland - erven en agrarische bebouwing - akkerbouw verdween en ter 
plaatse van de zone met erven, agrarische bebouwing en akkerland ontstond eind vorige eeuw een 

losse villa-achtige bebouwing langs de Rijksstraatweg (tracé Soesterbergsestraat-Kerkstraat- 
Torenstraat-Middelwijkstraat-Steenhoffstraat). Thans is het gebied vrijwel geheel verstedelijkt en 
hebben slechts enkele boerderijen een agrarische functie. 
 
 

2.3 Ruimtelijke hoofdstructuur 
In deze paragraaf komt de ruimtelijke structuur van het plangebied aan de orde.  
 
2.3.1 Bebouwingsstructuur en typologiën 
De bebouwing rond en in de omgeving van het plangebied bestaat grotendeels uit woningen en 
agrarische gronden, waar echter geen agrarische bedrijvigheid meer is. Er is een grote diversiteit 
aan woningtypen. De geschakelde en vrijstaande woningen, het merendeel uitgevoerd in twee 
lagen met een kap, bevinden zich met name aan de randen van de open gebieden, zoals het 

gebied van onderhavige planlocatie. Het plangebied zelf bestaat uit een verouderde relatief kleine 
woning met enkel stallen, waarvan sommigen worden gesloopt. Bij de nieuwe woning zullen ook 
weer nieuwe bijgebouwen worden opgericht. Dit wordt aangegeven in bijgevoegde 
inrichtingsschets.   
 
2.3.2 Functionele structuur 

Het plangebied zelf is een voormalig agrarische locatie waar nog de vervallen stallen aanwezig 
zijn. Voorts is op het achterperceel een weiland gelegen, tussen en naast de open weilanden van 

buren. Het gebied aan de zijkant en overkant van het plangebied is een overwegend woongebied.   
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Figuur 3: Ruimtelijke structuur 
 
 
2.3.3 Cultuurhistorie 
Op de hoge zandgronden van Soest wordt al sinds de prehistorie gewoond, zoals de grafheuvels in 

de gemeente aantonen. In de middeleeuwen ontwikkelde Soest zich op de grens van hoge en lage 
gronden (omgeving Lange Brinkweg) met als belangrijkste bestaansbronnen landbouw op de hoge 
Eng, turfwinning in het Soesterveen en schapenhouderij op de uitgestrekte heidevelden. Er was 
een gesloten dorpseconomie door middel van de keten heideplant-schaap-mest-bouwland. De Eng 
wordt vanouds voor de verbouw van granen gebruikt. De kruin van de Eng was vrijwel boomloos. 
Op de omringende dekzanden waren er houtwallen op perceelsscheidingen. Soest groeide uit tot 
een wegdorp met een lint van boerderijen langs de voet van de Eng. Behalve het agrarische lint, 

dat zich ongeveer uitstrekte van de huidige Ferdinand Huijcklaan tot de huidige Burgemeester 
Grothestraat (verbonden door het Kerkpad) ontwikkelden zich buurtschappen, te weten het Hart, 
de Bunt (Soest Zuid), Den Eng, het Veen, de Birkt en Soesterberg. De buurtschap Den Eng lag als 

lint langs de huidige Beukenlaan-Nieuweweg. Er woonden waarschijnlijk kleine boeren, 
ambachtslieden, schapenhouders en turfstekers. Er waren tal van wegen dwars over De Eng, 
onder meer tussen de buurtschappen Den Eng en Soest. Er was een Turfweg, te weten de huidige 

Waldeck Pyrmontlaan. Ook de huidige Verlengde Talmalaan heeft een agrarisch verleden, als holle 
weg met houtwallen, die eindigde op de Molenweg (de huidige Soesterengweg). De Talmalaan zelf 
bestond nog niet, wel al als licht gebogen holle weg, de huidige Prins Hendriklaan. De Dalweg 
bestond ook al als holle weg, maar alleen het deel tussen Soest (Kerkstraat) en de Molenweg 
(Soesterengweg). De Molenweg, de enige weg dwars over De Eng, van Enge Berg naar 
Lazarusberg, dankt zijn naam aan de korenmolen De Windhond, die destijds gelegen was op de 
kruising met de huidige Molenstraat. Zoals blijkt uit de topografische kaart van 1905 waren aan de 

Molenweg nog enkele schaapskooien gesitueerd, onder meer bij de kruising met de huidige Prins 
Hendriklaan en bij de kruising met de huidige Verlengde Talmalaan. De komst van de kunstmest, 
tegen het einde van de 19e eeuw, maakte een eind aan het houden van schapen. Na de aanleg 
van de ‘lokaalspoorlijn’ Utrecht-Baarn in 1898 vond een snelle groei van de bevolking plaats. 
Vooral op de noordelijke Enghelling, aan de Molenweg (Julianalaan) werden villa’s en herenhuizen 

gebouwd en daarmee begon de aantasting van de historische Eng.  
 

2.3.4 Monumenten en beschermd dorpsgezicht 
Binnen het plangebied zijn geen monumenten en beschermde dorpsgezichten gelegen. 
 
Beschermd stads- en dorpsgezicht 
De Monumentenwet 1988 bepaalt, dat gemeenten verplicht zijn om een door het rijk vastgesteld 
beschermd dorpsgezicht in een bestemmingsplan op te nemen, omdat een bestemmingsplan de 

mogelijkheid biedt regels te formuleren, die de bescherming van een dorpsgezicht concretiseert. 
De “Monumentenverordening gemeente Soest” bepaalt, dat het verboden is binnen de grenzen van 
een beschermd dorpsgezicht gebouwen geheel of gedeeltelijk af te breken. Een en ander geldt ook 
voor de dorpsgezichten, die op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst. 
Het monumentenbeleid van de gemeente Soest is er op gericht, dat wenselijke of noodzakelijke 
veranderingen binnen een dorpsgezicht kunnen worden ingepast door een flexibel verantwoord 
beheer van de cultuurhistorische omgeving. Het plangebied is niet binnen een beschermd 

dorpsgezicht gelegen.  
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2.3.5 Verkeersstructuur 

Gemotoriseerd verkeer 
Het plangebied is gelegen aan de Koninginnelaan 148, wat een rustige weg is waaraan de 
woningen zijn gelegen. Het is geen hoofdontsluitingsweg.  

 
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 Soest is 
relatief hoog.  
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. 
 
Beschrijving parkeren in het gebied 
Bij nieuwe bouwplannen wordt het parkeren beoordeeld op basis van de in de Beleidsnota 
Parkeernormen en Parkeerfonds vastgestelde normen. Dit ter voorkoming van de verslechtering 
van de parkeerdruk. Op eigen terrein zullen minimaal 2 parkeerplaatsen worden gerealiseerd, wat 

ruim voldoende is voor een dergelijk woongebied. Aan de zijde van het belendende perceel 150 
wordt een vrije ruimte gecreëerd van 6 meter breed, zodat aan deze zijde de parkeerplaatsen 
zullen worden gemaakt op eigen terrein, naast de nieuwe woning. In het concrete bouwplan zal dit 
verder worden uitgewerkt.   
 
 
2.3.6 Waterstructuur 

Grondwater 
De verschillen in de grondwaterstand binnen de wijk zijn groot. Het plangebied is echter voor een 
groot gedeelte onverhard, zodat regenwater volop in de bodem kan geraken. Het grondwaterpeil 
zal hierdoor zoveel mogelijk in stand worden gehouden.  
 
Afval- en regenwater 
Regenwater, dat op onverharde gebieden is gevallen, wordt grotendeels afgevoerd op een 

natuurlijke manier, te weten via grondwaterstromen en verdamping via de grond, via de 

beplanting en via het oppervlaktewater. Regenwater, dat op verharde gebieden is gevallen, wordt 
afgevoerd via het rioolstelsel of geïnfiltreerd in de bodem. Infiltratie in de bodem is gezien de lage 
grondwaterstand een goede oplossing. Ter plaatse is sprake van een gescheiden rioolstelsel. 
Hemelwater zal in de bodem worden geïnfiltreerd. Hiervoor is voldoende onverhard oppervlakte 
aanwezig.  
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HOOFDSTUK 3 BELEIDSKADERS 
 

3.1 Rijksbeleid 
 
3.1.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de inhoud van het ruimtelijk relevante beleid voor het 
wijzigingsplan “Koninginnelaan 148 te Soest” op rijks-, provinciaal 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. 
 
3.1.2 Wet ruimtelijke ordening 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe de ruimtelijke plannen van Rijk, provincies en 
gemeenten tot stand komen. Een voorbeeld van een ruimtelijk plan is het bestemmingsplan voor 

een gemeente. 
 

Structuurvisie 
Ruimtelijke beslissingen worden op landelijk, regionaal en lokaal niveau genomen. De 
Rijksoverheid, provincies en gemeenten beschrijven in structuurvisies welke ruimtelijke 
ontwikkelingen zij verwachten en hoe zij die ontwikkelingen zullen sturen of uitvoeren. 

Structuurvisies zijn beleidsnota’s die in de plaats gekomen zijn van de planologische kernbeslissing 
(van de Rijksoverheid), het streekplan (van de provincie) en het structuurplan (van de gemeente). 
 
Rol Rijk, provincies en gemeenten 
Het ruimtelijke ordeningsbeleid en de uitvoering daarvan wordt zoveel mogelijk op gemeentelijk 
niveau vormgegeven. Gemeenten kunnen vanuit hun kennis van de lokale situatie passende regels 
stellen. 

Het Rijk richt zich op onderwerpen die van belang zijn voor het hele land. De provincie richt zich 
op provinciale belangen. 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de nationale belangen, zoals 
verbetering van de bereikbaarheid. Provinciale belangen, zoals het beheer van landschappen, 
verstedelijking en het behoud van groene ruimte, worden in provinciale structuurvisies 

beschreven. 
 

Bestemmingsplannen 
Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening. In het 
bestemmingsplan wordt geregeld waar gebouwd mag worden, wat er gebouwd mag worden, de 
omvang van de bebouwing en welk gebruik toegestaan is. Vaste onderdelen van een 
bestemmingsplan zijn de regels of voorschriften voor het gebied, een verbeelding (plankaart) 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven en een toelichting. U kunt bestemmingsplannen inzien 

bij uw gemeente of op de landelijke website [www.ruimtelijkeplannen.nl].   
Als er geen ontwikkelingen zijn, mag de gemeenteraad ook een beheersverordening vaststellen in 
plaats van een bestemmingsplan. De beheersverordening heeft dezelfde werking als een 
bestemmingsplan. Het wijzigingsplan betreft een wijziging van een onderdeel van het geldende 
bestemmingsplan. Het geldende bestemmingsplan blijft dus gelden voor de onderdelen, waarop 
een wijzigingsplan niet ziet. In onderhavig wijzigingsplan wordt echter het gehele perceel 
gewijzigd. Wel blijven de planregels van toepassing op de bestemmingen die zijn ontstaan na 

wijziging en waar de planregels niet worden gewijzgigd.  
 
Ruimtelijke plannen op internet 
Om de ruimtelijke ordening in Nederland toegankelijker te maken, zijn alle gemeenten, provincies 
en ministeries verplicht om nieuwe ruimtelijke plannen op internet te zetten. De plannen moeten 
in ieder geval op www.ruimtelijkeplannen.nl staan. Als er een verschil is tussen de digitale versie 
van een plan en de papieren versie, geldt de digitale versie. 
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3.1.3 Besluit ruimtelijke ordening 

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bevat een uitwerking van bepalingen uit de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro).   
In het Bro is onder meer het volgende opgenomen:  

 de verplichting om ruimtelijke visies, plannen, besluiten, verordeningen of algemene 
maatregelen van bestuur digitaal ('electronisch') beschikbaar te stellen. Alle ruimtelijke 
plannen zijn te vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Er is overgangsrecht opgenomen in het Bro; 

 de vormgeving en inrichting van ruimtelijke plannen en dergelijke; 
 gedetailleerde bepalingen over de inhoud van een bestemmingsplan; 
 overgangsrecht voor bestaande gebouwen, bouwwerken of bestaand gebruik; 
 de procedure voor het afhandelen van een planschadeverzoek; 

 bepalingen over het exploitatieplan en subsidieregelingen. 
 
3.1.4 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Er is een nieuwe AMvB Ruimte. Deze AMvB is gericht op doorwerking van nationale belangen in 
gemeentelijke bestemmingsplannen.  
De AMvB Ruimte wordt in juridische termen aangeduid als: Besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening (Barro). Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(Barro) in werking getreden. Voortaan moeten gemeenten bij het vaststellen van 
bestemmingsplannen, wijzigings- of uitwijkingsplannen maar ook bij projectuitvoeringsbesluiten 
(Crisis- en herstelwet) rekening houden met het Barro. 
In de AMvB zijn de nationale belangen die juridische borging vereisen opgenomen. De AMvB 
Ruimte is gericht op doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. De Wet ruimtelijke ordening zoals die sedert 1 juli 2008 geldt, geeft aan de 

regering de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur (AmvB) regels te stellen over 
onder andere de inhoud van bestemmingsplannen. Dat zijn regels waarmee gemeenten bij de 
vaststelling van bestemmingsplannen in het vervolg rekening moeten houden. Het gaat dan niet 
alleen om procedurele regels, maar ook om de inhoud van bestemmingsplannen. De autonomie 
van gemeenten op het gebied van bestemmingsplannen, die met de nieuwe Wet ruimtelijk 
ordening per 1 juli 2008 zou moeten worden vergroot, werd daarmee voor een deel weer 
ingeperkt. De regering kan immers inhoudelijk aanwijzigingen geven waar gemeenten zich aan 

hebben te houden. Met de AmvB algemene regels ruimtelijke ordening (Stb. 2011, 391) heeft de 

regering van die bevoegdheid gebruik gemaakt. De bedoeling van het besluit is, dat een aantal 
projecten die de regering van Rijksbelang vindt, dwingend worden geborgd in 
bestemmingsplannen of andere ruimtelijke plannen van lagere overheden. Het besluit was al lang 
geleden aangekondigd.  
 

In het Barro wordt een aantal projecten die van Rijksbelang zijn, met name genoemd en met 
behulp van digitale kaartbestanden exact ingekaderd. Per project worden vervolgens regels 
gegeven, waaraan bestemmingsplannen zullen moeten voldoen. Maar dat is niet het enige. Het 
besluit bepaalt tevens: Voor zover dit besluit strekt tot aanpassing van een bestemmingsplan dat 
van kracht is, stelt de gemeenteraad uiterlijk binnen drie jaar na het tijdstip van inwerking van dit 
besluit een bestemmingsplan vast met inachtneming van dit besluit. 
Volgens de toelichting bij dit artikel geldt als hoofdregel, dat de regels van het Barro alleen van 

toepassing zijn wanneer na inwerkingtreding van het Barro een nieuw bestemmingsplan voor het 
eerst nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Alleen wanneer het Barro expliciet een aanpassing 
van bestemmingsplannen vergt, moet dat binnen drie jaar gebeuren, aldus de toelichting. 
Betrokken gemeenten zullen dus het Barro nauwkeurig moeten napluizen om na te gaan of het 

Barro betrekking heeft op gebieden binnen hun gemeenten en zo ja, of het Barro voor die 
gebieden alleen regels stelt die moeten worden in achtgenomen bij de eerstvolgende wijziging van 
het bestemmingsplan, of dat er binnen drie jaar bestemmingsplannen moeten worden gemaakt. 

Het Barro is op dit punt niet overal even duidelijk. 
 
In het Barro zijn voorlopig zes “projecten” beschreven:  
 Mainport ontwikkeling Rotterdam;  
 Kustfundament;  
 Grote rivieren;  

 Waddenzee en Waddengebied;  
 Defensie;  
 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 
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Binnenkort zullen nog volgen:  

 Hoofdwegen en hoofdspoorwegen;  
 Ektriciteitsvoorziening;  
 Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;  

 Ecologische hoofdstructuur;  
 Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;  
 IJselmeergebied. 
 
Op termijn volgt dan nog, blijkens publicaties van de Rijksoverheid, een onderwerp “duurzame 
verstedelijking”. 
Volgens de toelichting van de Rijksoverheid draagt het Barro bij aan versnelling van de 

besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang en “vermindering van de 
bestuurlijke drukte”. De bedoeling is duidelijk: belemmeringen die de realisatie van de genoemde 
projecten zouden kunnen frustreren of vertragen worden door het Barro op voorhand onmogelijk 
gemaakt. Dat zal inderdaad kunnen leiden tot een versnelde uitvoering van die projecten. 
Daar staat tegenover dat de regelgeving voor lagere overheden weer wat ingewikkelder is 
geworden; gemeenten die een bestemmingsplan opstellen dat raakt aan een belang van één van 

de projecten in het Barro, zullen nauwkeurig de regelgeving van het Barro moeten checken. 
Gebeurt dat niet, dan lopen zij het risico op een reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten of 
van de Minister. Het effect daarvan is dat bepaalde onderdelen van het bestemmingsplan niet in 
werking treden. 
Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen het bestemmingsplan kunnen in het Barro wellicht 
beroepsgronden vinden. Wanneer een bestemmingsplan wordt vastgesteld in strijd met het Barro 
zal een beroepsgrond die daarop is gebaseerd, vrijwel zeker slagen. 

 
3.1.5 Regeling algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Barro voorziet in de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid. Het bevat regels die 
de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen 
inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken. 
 
3.1.6 Wijzigingen in de ruimtelijke regelgeving 

Op 1 oktober 2012 zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), 

het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening (Rarro) gewijzigd. Deze veranderingen in regelgeving hebben consequenties 
voor ruimtelijke plannen van provincies en gemeenten: deze plannen moeten vanaf 1 oktober 
2012, in lijn worden gebracht met de nieuwe regelgeving. Daarnaast zijn per 1 oktober delen in 
het Barro in werking getreden die in het verleden al zijn vastgesteld, maar die voor hun 

inwerkingtreding hebben gewacht op deze wetswijziging. De wijzigingen in Wro, Bro, Barro en 
Rarro zijn aangekondigd in de eerder dit jaar vastgestelde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR). Met deze aanpassingen in de regelgeving is de wettelijke borging van het beleid in de SVIR 
nagenoeg voltooid. 
 
Het rijk heeft de mogelijkheid gekregen om provincies in medebewind te roepen als het voor de 
borging van nationale belangen nodig is dat regelgeving via provinciale verordeningen wordt 

uitgewerkt. Ook is de wettelijke grondslag versterkt voor rijk en provincies om in specifieke 
omstandigheden ontheffing te verlenen van de geldende regels. 
In het Bro is de ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen. Deze ladder stelt eisen aan de 
motivering van onder meer bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk 

maken. De wettelijke regeling gaat vergezeld van een handreiking die andere overheden 
ondersteunt bij de praktische toepassing van de juridische verplichting. 
 

In het Barro worden een aantal onderwerpen toegevoegd waarvoor het rijk uit het oogpunt van de 
nationale belangen in de SVIR ruimtelijke regels stelt: 
 rond rijksvaarwegen wordt ruimte geborgd voor de veiligheid van scheepvaart;  
 rond de Maastakken wordt ruimte gereserveerd voor toekomstige rivierverruiming;  
 rond verschillende hoofdwegen en op enkele locaties wordt ruimte gereserveerd voor 

toekomstige uitbreiding van het hoofdwegennet en hoofdspoorwegennet;  

 op verschillende locaties wordt ruimte gereserveerd voor (kern)energiecentrales en zones 
onder hoogspanningsverbindingen worden gevrijwaard;  

 de provincies wordt opgedragen de ecologische hoofdstructuur te beschermen;  
 primaire waterkeringen buiten het kustfundament krijgen ruimtelijke bescherming;  
 in het IJsselmeer wordt verstedelijkingsruimte beperkt mogelijk gemaakt.  
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Ook zijn een aantal eerder vastgestelde Barro-regels op 1 oktober 2012 verlaat in werking 

getreden, omdat deze regels samenhangen met de wetswijziging van de Wro: 
 het erfgoed van de Stelling van Amsterdam, de Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 

de Romeinse Limes worden ruimtelijk beschermd;  

 rond militaire radarposten worden voorwaarden gesteld aan windmolens en hoge bebouwing. 
 
Voor een aantal van de genoemde Barro-onderwerpen, waaronder de uitbreiding van het 
hoofdwegennet, het hoofdspoorwegennet en de militaire radars, geldt dat de regels worden 
uitgewerkt in de Rarro. Ook de Rarro wordt is op 1 oktober 2012 aangepast. 
Gemeenten en provincies moeten vanaf 1 oktober 2012 met de gewijzigde regels in hun 
bestemmingsplannen en verordeningen rekening moeten houden. 

 
3.1.7 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 in werking getreden. De 
structuurvisie infrastructuur en ruimte 2040 (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en 
mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 
ruimtelijke consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de 

Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens 
vervangt het de ruimtelijke doelen en uitspraken in de volgende documenten: PKB Tweede 
structuurschema Militaire terreinen, de agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in 
de Delta. Het Rijk stelt heldere ambities voor Nederland in 2040, die inspelen op de 
(inter)nationale ontwikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven bepalen tot aan 2040. Het 
Rijk zet het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig 
Nederland. 

 
Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te 
houden voor de middellange termijn (2028): 
 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk 

economische structuur van Nederland; 
 het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 

gebruiker voorop staat; 

 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 
 
Het Rijk gaat voor verstedelijking en economische activiteiten (evenals in de Nota Ruimte) uit van 
de bundelingsstrategie. Voordelen hiervan zijn dat steden ondersteund worden in hun economische 
en culturele functie. Zowel in dorpen als steden wordt het draagvlak voor voorzieningen 

ondersteund. Het bundelingsbeleid is een taak van decentrale overheden. Het rijk heeft een 
stimulerende rol. Doel is dat in iedere gemeente voldoende mogelijkheid is om in de natuurlijke 
bevolkingsaanwas te voorzien. Naast de eigen bevolkingsaanwas moet ook voldoende ruimte 
worden geboden aan de lokaal gerichte bedrijvigheid. Bundeling houdt in dat nieuwe bebouwing 
geconcentreerd tot stand komt, dat wil zeggen in bestaand bebouwd gebied of direct aansluitend 
aan het bestaand bebouwd gebied. 
Voor geheel Nederland is een basiskwaliteit geformuleerd waaraan voldaan moet worden. Een 

verdere verfijning wordt overgelaten aan de decentrale bestuurslagen. De gebieden en netwerken 
die het kabinet van nationaal belang acht, zijn bestemd als Ruimtelijke Hoofdstructuur. 
In deze gebieden wil het rijk nadrukkelijk een rol vervullen. 
 

Vertaald naar de gemeente Soest betekent dit het volgende: 
 Verstedelijking: bundeling van verstedelijking en economische activiteiten ondersteunt de 

functie van steden als economische motor. Nieuwe bebouwing dient geconcentreerd tot stand 

te komen: in het bestaande bebouwde gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied 
of in clusters daarbuiten. Uitgangspunt is dat iedere gemeente voldoende ruimte krijgt om te 
voorzien in de natuurlijke aanwas; 

 Vitaal platteland: een economisch vitale grondgebonden landbouw is belangrijk voor het 
beheer van het buitengebied. Het economisch draagvlak en de vitaliteit van landelijke gebieden 
staat onder druk. Om daarin verlichting te brengen moeten de mogelijkheden voor hergebruik, 

nieuwbouw en de mogelijkheden voor een brede(re) bedrijfsvoering ruimer worden; 
 Borging van bijzondere landschappelijke waarden: Nationale landschappen zijn gebieden met 

internationaal zeldzame en nationaal kenmerkende kwaliteiten op landschappelijk, 
cultuurhistorisch en natuurlijk gebied. Uitgangspunt voor de Nationale landschappen is 'behoud 
door ontwikkeling'. De polders van de oostkant van Soest vallen gedeeltelijk in het Nationale 
landschap Arkemheen-Eemland. 
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Conclusie  
Het plangebied ligt niet binnen een gebied van nationaal belang of de Ruimtelijke Hoofdstructuur. 
De, in hoofdstuk 4 genoemde ontwikkelingen sluiten aan bij het streven van het rijk om 

verstedelijking binnen bestaande steden en dorpen op te vangen. De ontwikkelingen passen dan 
ook binnen het beleid van het rijk. 
 
 
3.1.8 Structuurvisie Buisleidingen 
De Structuurvisie Buisleidingen is een visie van het Rijk waarmee het Rijk voor de komende 20 tot 
30 jaar ruimte wil reserveren in Nederland voor toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. 

Het gaat daarbij om ondergrondse buisleidingen voor het transport van aardgas, olieproducten en 
chemicaliën, die provinciegrens- en vaak ook landgrensoverschrijdend zijn. In de Structuurvisie 
wordt een hoofdstructuur van verbindingen aangegeven waarlangs ruimte moet worden 
vrijgehouden, om ook in de toekomst een ongehinderde doorgang van buisleidingtransport van 
nationaal belang mogelijk te maken. 
 

De Structuurvisie Buisleidingen is het vervolg op het Structuurschema buisleidingen uit 1985. Het 
doel van deze Structuurvisie is ook opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 
Hierin is als nationaal belang (nationaal belang nr. 3) vermeld: ruimte voor het hoofdnetwerk voor 
vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen. Daarbij is aangegeven dat het beleid voor 
buisleidingen op land in de Structuurvisie Buisleidingen wordt uitgewerkt. De Structuurvisie 
Buisleidingen gaat verder in op het beleid zoals dat de afgelopen jaren is ontwikkeld voor 
buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. Voor deze leidingen, reeds bestaand of nieuw, geldt dat het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) gemeenten verplicht deze leidingen op te nemen in 
het bestemmingsplan met een belemmeringenstrook van 4 of 5 meter ter weerszijden van de 
leiding. Verder dient op grond van het Bevb voor alle leidingen rekening te worden gehouden met 
de risiconormering die voor buisleidingen voor gevaarlijke stoffen geldt. 
Uit studies en marktverkenningen door het bedrijfsleven is de verwachting dat in de komende 20 
tot 30 jaar extra transportleidingen zullen worden bijgelegd. 
 

3.1.9 Wettelijke kaders 
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is diverse (milieu)wetgeving van toepassing, waaronder 

de Wet luchtkwaliteit, Wet op de archeologische monumentenzorg, de Flora- en faunawet, besluit 
externe veiligheid, Wet geluidhinder, etc.
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3.1.10 Nota Belvédère (1999) 
Wat is Belvédère? 
Van 1999 tot en met 2009 heeft het programma Belvédère de inzet van cultuurhistorie bij 

ruimtelijke transformaties gestimuleerd. De cultuurhistorie in de leefomgeving - van een gebouw, 
een structuur of een gebied - kan immers vaak kwaliteit en betekenis toevoegen aan ruimtelijke 
ontwikkelingen. Dit gedachtegoed is opgepakt en verspreid. In nieuw beleid bij rijk, provincies en 
gemeenten, maar ook bij terreinbeheerders, projectontwikkelaars en waterschappen. In nieuwe 
kennisdomeinen bij universiteiten, hogescholen en academies, maar vooral in de praktijk van 
alledag. Honderden tastbare resultaten demonstreren dat het behoud van erfgoed in veel 
ruimtelijke plannen een culturele, maar ook sociaal-economische meerwaarde biedt. Veel van deze 

resultaten zijn terug te vinden op deze website. 
 
Waar blijft Belvédère? 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Stichting Erfgoed Nederland zijn de eerste 
aanspreekpunten voor de verdere ontwikkeling in het denken over erfgoed en ruimte. De infodesk 
van de rijksdienst beantwoordt vragen over de omgang met erfgoed bij ruimtelijke transformaties, 

het informatiesysteem Kich / Kimomo wordt versterkt en Erfgoed Nederland zet erfgoed en ruimte 
steeds opnieuw op de agenda met bijvoorbeeld prikkelende debatten.  
Tegelijkertijd gaan onderdelen van Belvédère gewoon door. Het project Nieuwe Hollandse 
Waterlinie heeft een tijdshorizon tot 2020. Het Limersproject stopt in zijn huidige vorm, maar zal 
in de toekomst ongetwijfeld een nieuw pad inslaan. Het Onderwijsnetwerk en de Belvédère-
leerstoelen worden gecontinueerd en vanaf 2010 krijgt ook de Erfgoed Akademie vaste vorm. 
 

3.1.11 Modernisering Monumentenzorg (MoMo) 
De Rijksoverheid wil de monumentenzorg op 3 hoofdpunten moderniseren. Onder meer door 
gemeenten en provincies in hun ruimtelijke ordening rekening te laten houden met cultureel 
erfgoed. 
 
1. Nieuwe bestemmingen voor oude gebouwen  

De Rijksoverheid wil dat leegstaande monumenten worden hergebruikt. Dit voorkomt 

leegstand en verval en behoudt monumenten voor de toekomst.  

De Rijksoverheid stimuleert herbestemming met een subsidieregeling. Vanaf najaar 2011 
kunnen eigenaren subsidie aanvragen voor het wind- en waterdicht houden van hun 
monumenten en voor een haalbaarheidsstudie naar herbestemming; het Nationaal Programma 
Herbestemming. Het programma stimuleert herbestemming door kennis over herbestemming 
te delen. 

2. Eenvoudige regelgeving voor eigenaren monumenten 
De Rijksoverheid wil het voor eigenaren gemakkelijker maken om een monument te 
onderhouden. Om dit te bereiken heeft zij het volgende besloten: 
 Subsidie aanvragen wordt eenvoudiger en minder tijdrovend. 
 Vergunningen worden sneller verleend. Voor gemeentelijke en provinciale monumenten 

geldt niet meer de uitgebreide procedure van 26 weken, maar de reguliere van 8 weken.  
 Sinds 1 januari 2012 is voor een aantal kleine ingrepen in rijksmonumenten helemaal geen 

vergunning meer nodig. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
staat een uitleg over de kleine ingrepen die vergunningvrij worden. 

3. Cultuurhistorie onderdeel van ruimtelijke plannen  
De Rijksoverheid wil dat er in de monumentenzorg niet alleen oog is voor het monument zelf, 

maar ook voor de omgeving ervan en het gebied op zichzelf: het zogenaamde gebiedsgerichte 
erfgoedbeleid. Dit betekent dat een gemeente kan bepalen dat een torenflat niet zomaar naast 
een monument mag worden gebouwd. De regering heeft in het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro) vastgelegd dat gemeenten vanaf 1 januari 2012 in hun bestemmingsplannen rekening 
moeten houden met aanwezige cultuurhistorische waarden. Burgers krijgen hiermee het recht 
om bij de planning van bouwwerkzaamheden aan te geven of er cultureel erfgoed wordt 
geraakt. 

4. Plannen kabinet voor gebiedsgericht erfgoedbeleid 
Het kabinet heeft in de Visie erfgoed en ruimte 5 prioriteiten in het gebiedsgerichte 

erfgoedbeleid aangewezen die aangeven hoe het Rijk er in de komende jaren voor wil zorgen 
dat monumentenzorg een rol speelt in de ruimtelijke ordening.  
 Het kabinet richt zich in het gebiedsgerichte erfgoedbeleid op erfgoed dat bepalend is voor 

het karakter van Nederland;  
 verbonden kan worden met andere ruimtelijke ontwikkelingsopgaven op het gebied van 

economie, veiligheid en duurzaamheid. 
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 Het kabinet wil partijen als gemeenten en ontwikkelaars ertoe bewegen dat zij 

monumenten gebruiken voor economische en maatschappelijke doeleinden. 
5. Prioriteiten gebiedsgericht erfgoedbeleid  

Het kabinet heeft 5 prioriteiten in het gebiedsgerichte erfgoedbeleid: 

1. Werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten  
De economische betekenis van het Nederlandse Werelderfgoed wordt vergroot door het 
toerisme te bevorderen. 

2. Veiligheid en eigenheid zee, kust en rivieren  
Het Rijk start onder meer samen met de provincies een pilotproject Kust & Erfgoed. 

3. Herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: focus op groei en krimp  
Er komt een pilotprogramma Gebiedsgerichte Erfgoedzorg & Krimp. Het behoud van 

historische gebouwen is belangrijk om krimpgebieden aantrekkelijk te houden.  
4. Levend landschap: erfgoed, economie en ecologie brengen elkaar vooruit  

Het kabinet wil de ontwikkeling van cultureel erfgoed verbinden met opgaven als 
biodiversiteit en energietransitie. 

5. Wederopbouw: tonen van een tijdperk  
De periode 1940-1965 moet herkenbaar aanwezig blijven in Nederland. Er zijn in deze 

periode veel innovaties ontwikkeld - massawoningbouw, standaardisering van het 
bouwproces, functiescheiding - die aandacht en bescherming verdienen. 

6. Samenwerkingsprogramma Erfgoed en Ruimte  
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap start een samenwerkingsprogramma 
Erfgoed en Ruimte op dat zich richt op de 5 speerpunten voor gebiedsgericht erfgoedbeleid. 
In 2011-2012 beginnen de pilotprojecten, in 2013 start het programma. 

7. 30 Wederopbouwgebieden 

Het kabinet heeft 30 Wederopbouwgebieden van nationale betekenis geselecteerd. Deze 
gebieden zullen in samenwerking met gemeenten worden beschermd en ontwikkeld. Bij de 
30 Wederopbouwgebieden horen: 

 -wederopgebouwde kernen als de oostelijke binnenstad van Rotterdam; 
 -naoorlogse woonwijken zoals Pottenberg in Maastricht; 
 -landelijke gebieden, bijvoorbeeld de Noordoostpolder. 
 

3.1.12 Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) 

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking 
getreden. Dit is een herziening van de Monumentenwet 1988. Met deze herziening zijn de 
belangrijkste bevoegdheden aangaande de archeologie bij de gemeente neergelegd. De 
gemeenteraad is op grond van de Monumentenwet verplicht bij de vaststelling van 
bestemmingsplannen rekening te houden met de in de grond aanwezige of te verwachten 

archeologische waarden. Om dit te kunnen onderbouwen dient de gemeente er voor te zorgen, dat 
de archeologische waarden en verwachtingen binnen het gemeentelijk grondgebied bekend zijn.  
 
Belangrijke accenten en onderdelen van de Wamz 2007 
 Nadruk op “behoud in situ”, hetgeen er op neerkomt dat archeologische resten zoveel mogelijk 

in de bodem zelf bewaard blijven. 
 De noodzaak om in de ruimtelijke ordening tijdig te denken aan de mogelijkheden voor 

archeologisch waarden in het plangebied. Bij vaststelling van het bestemmingsplan moet 
rekening worden gehouden met aanwezige en te verwachten monumenten- en archeologische 
waarden. 

 Toepassing van het principe dat de verstoorder betaalt. Met andere woorden de 

initiatiefnemer/projectontwikkelaar draagt de kosten die gemaakt worden voor het 
noodzakelijk archeologisch onderzoek. 

 Provinciale staten kunnen archeologische attentiegebied aanwijzen indien het bestemmingsplan 

onvoldoende bescherming biedt. Dit betekent dat de gemeente een nieuw plan moet 
vaststellen waarin met aanwezige en te verwachten archeologische waarden wel rekening 
gehouden wordt. 

 De mogelijkheid tot het werken met opgravingsvergunningen voor commercieel werkende 
instellingen.  
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3.1.13 Natuurbeschermingswet (1998) 

De Natuurbeschermingswet geeft gebieden een beschermde status. Er wordt onderscheid gemaakt 
in NB-wetgebieden en Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VHR-gebieden). Dat zijn de gebieden die 
door Nederland zijn aangemeld bij de Europese Unie in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn 

(Europese wetgeving). Die gebieden worden ook wel de ‘Natura- 2000 gebieden’ genoemd. De 
meest nabij gelegen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn het Eemmeer, het Gooimeer, het 
Naardermeer, de Oostelijke Vechtplassen en de polder Arkemheen. De Natuurbeschermingswet 
1998 zorgt voor de bescherming van bijzondere leefgebieden van dieren en planten (habitats), 
zoals de Veluwe. Door het beschermen van hun leefgebied hebben plant- en diersoorten een 
betere kans te blijven bestaan. Activiteiten die negatieve gevolgen voor de natuurwaarden kunnen 
hebben (zoals uitbreiding van een camping of bouwactiviteiten in of nabij een beschermd gebied), 

mogen bijvoorbeeld niet plaatsvinden zonder vergunning. Verder is iedereen verplicht om 
zorgvuldig om te gaan met natuurgebieden, dit heet de ‘zorgplicht’. Handelingen die een 
natuurgebied kunnen beschadigen moeten achterwege worden gelaten. Het is bijvoorbeeld niet 
toegestaan om te roken in een gebied dat extra brandgevoelig is door een periode van droogte, 
omdat anders het gevaar bestaat dat de natuur door brand verloren gaat. 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. 
 
3.2.14 Wet gemeentelijke watertaken 
In de Wet Verankering en bekostiging Gemeentelijke Watertaken is de verbreding van het 
gemeentelijke rioolrecht tot een bestemmingsheffing geregeld. Hiermee kunnen gemeenten ook 
voorzieningen bekostigen voor regenwaterafvoer en de aanpak van grondwaterproblemen in 
bebouwd gebied. De wet is per 1 januari 2008 in werking getreden. Gemeenten hebben via een 

zorgplicht een formele rol toegekend in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Het 
gemeentelijke grondwaterbeleid moet zijn opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 
Indien er in het bebouwd gebied sprake is van structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand voor de aanwezige bestemming, dan heeft de gemeente een zorgplicht. Dit 
betekent, dat de gemeente maatregelen moet nemen waarmee de problemen zoveel mogelijk 
voorkomen worden. De gemeentelijke zorgplicht geldt alleen als het gaat om maatregelen, die 
doelmatig zijn en niet tot de verantwoordelijkheid van het waterschap of provincie behoren. 

Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de doelmatige inzameling van afstromend hemelwater, 

voor zover de perceelseigenaar dit water zelf niet kan verwerken. Alle voorzieningen, die direct of 
indirect samenhangen met de gemeentelijke stelsels voor afvalwater, hemelwater en grondwater 
kunnen uit de verbrede rioolheffing worden bekostigd. Iedere gemeente dient de 
grondwaterzorgplicht te concretiseren naar de eigen lokale situatie. Er is beleidsruimte om op 
gemeentelijk niveau vast te stellen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van structurele overlast en 

welke minimale ontwateringsdiepte gewenst is. 
 
3.1.14 Flora- en Faunawet 
De Flora- en faunawet beschermt in het wild voorkomende diersoorten en plantensoorten. De 
Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en het CITES-verdrag maken onderdeel uit van de Flora- en 
faunawet.  
 

Inhoud Flora- en faunawet 
Het uitgangspunt van de Flora- en faunawet 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 Flora- en Faunawet bevat regels over: 

 jacht; 
 beheer; 
 schadebestrijding; 

 handel in dieren en planten; 
 het bezit van bedreigde dieren en planten. 
 
Zorgplicht en verbodsbepalingen 
In de Flora- en faunawet 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 Flora- en faunawet vallen.  
Rode lijsten 
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: 
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 uitgestorven op wereldschaal; 

 in het wild uitgestorven op wereldschaal; 
 verdwenen uit Nederland; 
 in het wild verdwenen uit Nederland; 

 ernstig bedreigd; 
 bedreigd; 
 kwetsbaar; 
 gevoelig. 
Plaatsing op een van de lijsten betekent niet automatisch dat de diersoort is beschermd. Daarvoor 
is opname in de Flora- en faunawet 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 1 van de rode lijsten staat. 
 
Voorgenomen beleid: nieuwe Wet natuurbescherming 
Het kabinet wil de Flora- en faunawet, 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 binnenkort afgerond. 
 
3.1.15 Ecologische Hoofdstructuur 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te 
leggen natuurgebieden. De provincies zij 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 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: 
bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 
gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 
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. 
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3.1.16 Activiteitenregeling agrarische activiteiten 

De tekst met toelichting van de wijziging van de Activiteitenregeling agrarische activiteiten is op 
25 oktober 2012 in Staatscourant 2012, nummer 21101 gepubliceerd. 
 

Deze regeling tot wijziging van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(agrarische activiteiten) (hierna: wijzigingsregeling) vloeit voort uit het besluit tot wijziging van 
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (hierna: wijzigingsbesluit). Met dit 
wijzigingsbesluit zijn agrarische activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht. 
Het gaat om algemene regels voor agrarische activiteiten die voorheen waren opgenomen in het 
Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins milieubeheer, 

het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit bodembescherming. 
 
Met het wijzigingsbesluit is tevens de verplichte omgevingsvergunning (vanwege milieu), voorheen 
de vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer, voor een aantal categorieën van 
agrarische inrichtingen opgeheven of vervangen door de omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets (hierna de OBM). Het betreft met name intensieve veehouderijen. Voorts is de 

werkingssfeer van het Activiteitenbesluit uitgebreid met agrarische activiteiten die ook buiten de 
inrichting kunnen plaatsvinden. Het betreft de activiteiten die voorheen waren gereguleerd in het 
Lozingenbesluit bodembescherming. 
Met deze wijzigingsregeling zijn de maatregelen voor de agrarische inrichtingen en de agrarische 
activiteiten die voortvloeien uit het wijzigingsbesluit toegevoegd aan de Activiteitenregeling.  
 
3.1.17 Wet geluidhinder 

Sinds het einde van de jaren zeventig vormt de Wet geluidhinder (Wgh) een belangrijk juridisch 
kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. De Wet geluidhinder biedt geluidsgevoelige 
bestemmingen (zoals woningen) bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai, 
spoorweglawaai en industrielawaai door middel van zonering. Met de invoering van 
geluidproductieplafonds voor hoofd(spoor)wegen op 1 juli 2012 geldt de Wgh niet meer voor de 
aanleg / wijziging van hoofd(spoor)wegen, maar nog wel voor de bouw van gevoelige 
bestemmingen langs deze wegen. 

De Wet geluidhinder heeft een sterk verband met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Anders dan de naam van de Wet geluidhinder 
misschien suggereert, worden niet alle milieugerichte geluidsaspecten in de Wet geluidhinder 
geregeld.  
 
De belangrijkste onderwerpen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn: 

 Industrielawaai, voor zover dit betrekking heeft op industrieterreinen waar zich "grote 
lawaaimakers" kunnen vestigen; 

 Wegverkeerslawaai: 
- bouwen van woningen langs wegen (niet voor 30 km/u-wegen); 
- aanleg/ wijzigen van wegen (niet voor hoofdwegen en 30 km/u-wegen); 

 Spoorweglawaai: 
- bouwen van woningen langs spoorwegen 

- aanleg / wijzigen van secundaire spoorwegen (niet het hoofdspoorwegnet)’.   
 
Geluidsonderwerpen die niet in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn onder andere:  
 Aanleg/wijzigen van hoofd(spoor)wegen (Hst. 11 Wet milieubeheer); 

 Luchtvaartlawaai (Luchtvaartwet, Wet luchtvaart);  
 Bescherming van werknemers tegen lawaai (Arbeidsomstandighedenwet);  
 Industrielawaai (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Activiteitenbesluit);  

 Geluid in de ruimtelijke ordening voor zover niet geregeld in de Wgh (Wet ruimtelijke ordening, 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);  

 Geluidswering gevels (Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Bouwbesluit 
2012);  

 Geluid op straat (APV).  
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3.1.18 Nationaal Bestuursakkoord Water 

Het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, hebben besloten 
maatregelen voor een doelmatiger waterbeheer overeen te komen in dit Bestuursakkoord 
Water. Men gaat zich inzetten voor een mooi, veilig, schoon, gezond en duurzaam beheer van het 

watersysteem en de waterketen. Het doel is om de kwaliteit van het beheer vergroten tegen zo 
laag mogelijke maatschappelijke kosten. De burger laten zien wat wordt bereikt en transparant 
zijn over de kosten. 
Dat doen de partijen vanuit  eigen verantwoordelijkheden waarbij we de expertise en 
deskundigheid met elkaar delen. 
Het Bestuursakkoord Water is één van de vijf onderdelen die vallen onder het Hoofdlijnenakkoord 
tussen rijk en decentrale overheden over decentralisatie. Dit Hoofdlijnenakkoord bevat naast 

afspraken over bestuur, financiën en het verminderen van regeldruk, richtinggevende kaders voor 
vijf terreinen van decentralisatie, waaronder water. Het Bestuursakkoord Water gaat uit van de 
algemene uitgangspunten van het kabinet: rijk,  provincies, gemeenten, waterschappen en 
drinkwaterbedrijven beperken zich tot hun kerntaken; taken worden op een niveau zo dicht 
mogelijk bij de burger gelegd; per terrein zijn ten hoogste twee bestuurslagen betrokken bij 
hetzelfde onderwerp. 

Het Nationaal Bestuursakkoord Water, afgesloten in 2003, geactualiseerd in 2008 en met een 
looptijd tot 2015, en het Bestuursakkoord Waterketen dat in 2007 is afgesloten met een looptijd 
tot 2011, hebben de basis gelegd voor het Bestuursakkoord Water. Doel van het Nationaal 
Bestuursakkoord Water is om het watersysteem ‘op orde te krijgen'. De voortgangsrapportage van 
eind 2010 geeft het beeld dat de uitvoering goed op koers ligt. 
 
Het NBW-actueel is een actualisatie van het NBB uit 2003 

Met dit NBW akkoord leggen de overheden vast op welke wijze, met welke middelen en langs welk 
tijdspad zij gezamenlijk de grote wateropgave voor Nederland in de 21e eeuw willen aanpakken.  
Het akkoord benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het op orde krijgen en houden 
van het totale watersysteem. Het geeft aan welke instrumenten ingezet worden om de opgave te 
realiseren, welke taken en verantwoordelijkheden iedere partij daarbij heeft en hoe partijen elkaar 
in staat willen stellen hun taken uit te voeren.
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3.1.19 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. 

 
Wat is het watertoetsproces? 
 
Ruimte voor water  
Ruimte maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water: dat is de kern van het 
waterbeleid voor de 21e eeuw. Het watertoetsproces is een van de instrumenten om dit te 
bereiken. Het proces is er om waterbelangen in ruimtelijke plannen en besluiten te waarborgen.  

 
Geen toets achteraf  
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. Onderlinge goede 
afspraken moeten ervoor zorgen dat het waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed wordt 
toegepast en uitgevoerd. Het watertoetsproces sluit aan bij bestaande procedures en beleid.  
 

Samenwerking initiatiefnemer en waterbeheerder  

De grootste winst van het watertoetsproces ligt in het gezamenlijk commitment; de vroegtijdige, 
wederzijdse betrokkenheid tussen initiatiefnemer en waterbeheerder, die uiteindelijk leidt tot het 
wateradvies van de waterbeheerder en de expliciete afweging van de wateraspecten in het plan. 
Die afweging en de verantwoording daarvan krijgen bij voorkeur de vorm van een waterparagraaf 
in het ruimtelijke plan of besluit. Het gaat daarbij om alle waterhuishoudkundige aspecten, 

waaronder veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit, verzilting en verdroging, en alle wateren: 
rijkswateren, regionale wateren, gemeentelijke en particuliere wateren en grondwater.  
 
Watertoetsproces maakt geen nieuw beleid  
De inzet van het watertoetsproces is om in elk afzonderlijk plan, met maatwerk, het reeds 
bestaande waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed toe te passen en uit te voeren. Het is 
niet de bedoeling dat overheden met het watertoetsproces nieuw beleid maken of dat het nieuwe 

procedures met zich meebrengt: het sluit aan bij bestaande procedures en beleid.  
 
Fasen in het proces  
Het watertoetsproces kent de volgende fasen: idee, initiatief, ontwikkeling, besluitvorming, 

uitvoering. In elke fase spelen de initiatiefnemer en de waterbeheerder hun rol. Formeel is die rol 
in het watertoetsproces alleen bij de initiatief-, ontwikkel- en besluitvormingsfase. Daarnaast is het 
van groot belang dat de waterbeheerder actief meedenkt in de ideefase die vooraf gaat aan het 

formele proces om op die manier de waterbelangen goed meegenomen te krijgen. Ook is het 
belangrijk dat de waterbeheerder erbij blijft bij de uitvoering van het plan. In het 
uitvoeringstraject worden vaak keuzes gemaakt die relevant zijn voor het water, maar die niet in 
een ruimtelijk plan kunnen worden geregeld.  
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3.1.20 De Europese kaderrichtlijn Water 

Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt van 
landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het 

oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. 
Om dit te bereiken moeten de landen van de Europese Unie een groot aantal maatregelen nemen. 
Enerzijds om de kwaliteit van de ‘eigen’ wateren op peil te brengen, anderzijds om ervoor te 
zorgen dat andere landen geen last meer hebben van de verontreinigingen die hun buurlanden 
veroorzaken. 
 
Waterkwaliteit in Nederland 

De uitvoering van de KRW schept de nodige verplichtingen en biedt tegelijkertijd voor Nederland 
ook veel mogelijkheden. Nederland ligt immers benedenstrooms en is voor zijn waterkwaliteit voor 
een belangrijk deel afhankelijk van het buitenland. Door de invoering van de richtlijn kunnen 
landen niet langer problemen van hun bord schuiven. Aan Nederland de opgave om de richtlijn 
goed en doelmatig uit te voeren. 
 

Kaderrichtlijn Water in het kort 
 beschermt alle wateren – rivieren, meren, kustwateren en grondwateren 
 stelt ambitieuze doelen om ervoor te zorgen dat alle wateren in het jaar 2015 de ‘goede 

toestand’ hebben bereikt’’ 
 vereist dat er per stroomgebied een beheersysteem wordt opgezet, waarin er rekening mee 

wordt gehouden dat watersystemen niet stoppen bij politieke grenzen 
 vereist grensoverschrijdende samenwerking tussen landen en tussen alle betrokken partijen’’ 

 zorgt ervoor dat alle belanghebbenden, met inbegrip van maatschappelijke organisaties en 
lokale gemeenschappen, actief deelnemen aan waterbeheer 

 zorgt voor de vermindering en beperking van verontreiniging, ongeacht de bron (landbouw, 
industriële activiteiten, stedelijke gebieden, enz.) 

 vereist het voeren van een waterprijsbeleid en zorgt ervoor dat de vervuiler betaalt 
 houdt de milieubelangen en de belangen van zij die afhankelijk zijn van het milieu in 

evenwicht’. 

 
3.1.21 Wet gemeentelijke watertaken (2008) 
In de Wet Verankering en bekostiging Gemeentelijke Watertaken is de verbreding van het 
gemeentelijke rioolrecht tot een bestemmingsheffing geregeld. Hiermee kunnen gemeenten ook 

voorzieningen bekostigen voor regenwaterafvoer en de aanpak van grondwaterproblemen in 
bebouwd gebied. De wet is per 1 januari 2008 in werking getreden. Gemeenten hebben via een 
zorgplicht een formele rol toegekend in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Het 
gemeentelijke grondwaterbeleid moet zijn opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 
Indien er in het bebouwd gebied sprake is van structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand voor de aanwezige bestemming, dan heeft de gemeente een zorgplicht. Dit 

betekent, dat de gemeente maatregelen moet nemen waarmee de problemen zoveel mogelijk 
voorkomen worden. De gemeentelijke zorgplicht geldt alleen als het gaat om maatregelen, die 
doelmatig zijn en niet tot de verantwoordelijkheid van het waterschap of provincie behoren. 
Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de doelmatige inzameling van afstromend hemelwater, 
voor zover de perceelseigenaar dit water zelf niet kan verwerken. Alle voorzieningen, die direct of 
indirect samenhangen met de gemeentelijke stelsels voor afvalwater, hemelwater en grondwater 
kunnen uit de verbrede rioolheffing worden bekostigd. Iedere gemeente dient de 

grondwaterzorgplicht te concretiseren naar de eigen lokale situatie. Er is beleidsruimte om op 
gemeentelijk niveau vast te stellen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van structurele overlast en 
welke minimale ontwateringsdiepte gewenst is. 
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3.1.22 Nationaal Waterplan 

Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2009-2015. 
Het NWP beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om Nederland ook voor 
toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten. 

In de Waterwet is vastgelegd, dat het rijk dit plan eens in de zes jaar opstelt. Het is de opvolger 
van de Vierde Nota waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota’s 
waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan bevat tevens de stroomgebiedbeheerplannen, die op 
grond van de Kaderrichtlijn Water zijn opgesteld. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening is het 
Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens structuurvisie. De grondgedachte voor 
duurzaam waterbeheer wordt ‘meebewegen met natuurlijke processen waar het kan, weerstand 
bieden waar het moet en kansen voor welvaart en welzijn benutten’. Voor een duurzaam en 

integraal waterbeleid is het belangrijk om waar nodig en mogelijk water de ruimte te geven en 
mee te bewegen met en gebruik te maken van natuurlijke processen, zoals dit bijvoorbeeld wordt 
toegepast bij 'Ruimte voor de Rivier'. Het Rijk vindt het daarbij van belang, dat bij alle 
wateropgaven en -maatregelen maximaal wordt meegekoppeld met andere opgaven en 
maatregelen en dat problemen zo min mogelijk worden afgewenteld.
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3.2 Provinciaal beleid 
 

 
3.2.3 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie PRS (2013-2028) en Provinciale Ruimtelijke 
Verordening PRV (2013) 
In de Statenvergadering van 4 februari 2013 hebben Provinciale Staten de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) vastgesteld. 
De vastgestelde PRS en PRV liggen vanaf dinsdag 5 maart 2013 tot en met maandag 15 april 2013 
ter inzage. De PRS en de PRV zijn te vinden met de volgende IMRO-codes:  

• NL.IMRO.9926.SV1212PRS-VA01 (PRS) en  
• NUMRO.9926.PV1212PRV-VA01 (PRV).  
Deze digitale plannen zijn te vinden op:  
• http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl. Dit is de provinciale viewer waarmee het plan 
digitaal kan worden geraadpleegd; 
• www.puzzelenmetdeprovincie.nl (als pdf-bestanden);  

• www.ruimtelijkeplannen.nl (raadplegen);  
• http://qeo.provincie-utrecht.nl/publiek/aiimteliikeplannen/ (downloaden).  
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. Het nieuwe ruimtelijke beleid van de provincie 
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. 
 
3.2.4 Provinciaal Waterhuishoudingsplan 2010-2015 
Utrecht is een mooie provincie. Maar het gebied is ook kwetsbaar doordat klimaatverandering en 
bodemdaling gevolgen hebben voor het bodem- en watersysteem. Bovendien wordt Utrecht steeds 
drukker door de groei van de bevolking en van de economie. Waar laat je bijvoorbeeld het teveel 
aan water? Wat wil de provincie Utrecht doen om onze zoetwatervoorraad veilig te stellen? Of: hoe 

zorgt de provincie Utrecht, dat de zwemwaterkwaliteit goed blijft? De provincie Utrecht heeft taken 
op het gebied van waterveiligheid, waterbeheer en gebruik en beleving van het water. In haar 

beleid gaat zij uit van de kernwaarden duurzaamheid, kwaliteit en samenwerking. In het 
Waterplan is het beleid vastgelegd. Bij het Waterplan hoort het Deelplan Kaderrichtlijn Water 
(KRW), met daarin de provinciale kaders voor de kwaliteit van oppervlaktewater en de 
maatregelen die de provincie Utrecht zelf neemt ten aanzien van het grondwater. Op 23 november 

2009 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Waterplan 2010-2015 en Deelplan Kaderrichtlijn 
Water vastgesteld.  
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 èn 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 èn 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. 
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3.2.5 Waterplan 2010-2015 

Op 23 november 2009 is het Waterplan 2010-2015, inclusief Deelplan Kaderrichtlijn Water, 
vastgesteld. Het Waterplan 2010-2015 omvat het beleid voor waterveiligheid, waterbeheer en 
gebruik en beleving van water in de provincie Utrecht voor de periode 2010-2015. Met dit plan 

voldoet de provincie aan de verplichting van de Waterwet om voor een periode van zes jaar een 
regionaal waterplan op te stellen. Het vervangt het Waterhuishoudingsplan 2005-2010. 
Het plan beschrijft met andere woorden wat de provincie Utrecht in deze periode wil bereiken op 
het gebied van waterbeheer. In het waterhuishoudingsplan worden de hoofdlijnen vastgelegd van 
het in de provincie te voeren beleid ten aanzien van de waterhuishouding. Hierbij heeft een 
verregaande integratie plaatsgevonden van recente ontwikkelingen in het waterbeleid zoals 
Waterbeheer in de 21e eeuw, Europese Kaderrichtlijn Water en het Nationaal Bestuursakkoord 

Water. Daarnaast wordt specifieke aandacht gegeven aan watertekort in de zomer en de veiligheid 
van regionale waterkeringen. Het plangebied is gelegen in het waterhuishoudkundige subgebied 
"Parels en Hoenders". Voor dit gebied ligt de nadruk op het vasthouden van het grond- en 
oppervlaktewater (niet afwentelen, verdroging en bodemdaling tegengaan) in combinatie met het 
gebruik van het water binnen het gebied.  
 

3.2.6 Grondwaterplan 2008-2013 
Het plan beschrijft hoe de provincie Utrecht in deze periode de beschikbare voorraad zoet 
grondwater beschermt en beheert en het gebruik ervan onderwerpt aan wettelijke bepalingen en 
regelingen. Uitgangspunt hierbij is dat de hoeveelheid en kwaliteit van grondwater geschikt is voor 
duurzaam gebruik door mens en natuur. Het plan speelt in op recente ontwikkelingen als 
veranderende wetgeving, Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn, Natura 
2000), de aanpak van verdrogingsbestrijding (TOP-gebieden) en het toenemend gebruik van de 

ondergrond voor winning van energie. 
Twee van de in het oog springende beleidsmaatregelen zijn dat indien na evaluatie blijkt dat als 
een waterwinning ongewenst is, in het uiterste geval, na zorgvuldige beoordeling en 
schadeloosstelling, de vergunninghouder zijn vergunning kan verliezen. Daarnaast worden, om de 
risico’s voor de grondwaterkwaliteit rondom drinkwaterwinningen te beperken, 
bodemwarmtewisselaars rondom deze winningen verboden. 
 

3.2.7 Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2011 

In dit plan staan de voornemens van de provincie Utrecht op het terrein van het milieu voor de 
komende jaren beschreven. Het Provinciaal Milieubeleidsplan heeft de volgende speerpunten: 
Leefbaarheid werkt aan de leefomgevingskwaliteit met gezondheid als richtinggevend criterium. 
Duurzaamheid werkt aan duurzame ontwikkeling met als speerpunten duurzame energie, 
energiebesparing en klimaatadaptatie.
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3.3 Regionaal beleid 
 

3.3.1 Waterbeheerplan Vallei & Eem 2010-2015 
Het plan beschrijft de taken van het waterschap voor drie programma’s: veilige dijken, voldoende 
en schoon water en zuivering van afvalwater. Veilige dijken betekent, dat het beheersgebied 
beschermd wordt tegen overstroming vanuit het buitenwater. Voldoende en schoon water 
betekent, dat overal genoeg, maar niet teveel water is en dat het water schoon is. Zuivering van 
afvalwater betekent, dat gebruikt en verontreinigd water en regenwater dat in rioleringen wordt 
verzameld, wordt gezuiverd voordat het wordt geloosd zodat het de kwaliteit van het 

oppervlaktewater zo min mogelijk beïnvloedt. In het waterbeheersplan vertaalt het waterschap zijn 
taken in concrete doelen voor de planperiode, maatregelen om die doelen te realiseren en criteria 
waaraan de resultaten kunnen worden afgemeten. 
 

3.4 Gemeentelijk beleid 
 

3.4.1 Structuurvisie Soest 2009-2030 
In de structuurvisie is globaal vastgelegd hoe de gemeente Soest er in het jaar 2030 ongeveer uit 
moet zien. De kracht van de structuurvisie zit in de samenhang tussen elementen als aantal en 
soort woningen, werkgelegenheid, voorzieningen en verkeersafwikkeling. Het speerpunt van de 
structuurvisie is het dorp Soest levendig en groen houden. Een levendig en groen dorp vraagt om 
het actief inspelen op ontwikkelingsmogelijkheden op velerlei gebieden. In de structuurvisie wordt 

gestreefd naar een evenwichtige bevolkingsopbouw. Alle bevolkingsgroepen moeten kunnen 
blijven wonen, werken en gebruik maken van voorzieningen in de gemeente Soest. Hiertoe wordt 
er gebouwd voor de eigen bevolking en wordt rekening gehouden met een kleine instroom. Het 
toevoegen van woningen, voornamelijk voor het goedkope segment en voor doorstromers, aan de 
woningvoorraad mag niet ten koste gaan van het groene en dorpse karakter. Het combineren van 
deze punten leidt tot een integrale visie voor de kern Soest, welke een aanzet is tot nieuwe 
mogelijkheden. Deze nieuwe mogelijkheden worden, waar mogelijk vertaald naar het 

bestemmingsplan. Omdat nog niet alle mogelijkheden voldoende zijn uitgekristalliseerd is het niet 
altijd mogelijk om alle maatregelen uit de structuurvisie direct mee te nemen in het 
bestemmingsplan. Het gaat hierbij dan om, bijvoorbeeld, bouwplannen waarvan nog onvoldoende 

duidelijk is hoe de precieze plannen zullen zijn. Hiervoor zullen dan aparte procedures gevolgd 
worden. In de structuurvisie wordt ten aanzien van het plangebied De Eng met name aandacht 
besteed aan de kwaliteit en openheid van de engenstructuur. Behoud van kwaliteit staat daarin 

centraal.  
 
3.4.2 Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (2008) 
De gemeenteraad van Soest heeft op 30 oktober 2008 de beleidsnota van het Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan (‘GVVP’) vastgesteld. Het GVVP bestaat uit drie delen, te weten de 
Kadernota, de Beleidsnota en het Uitvoeringsprogramma 2009-2010. Met het GVVP is het 
verkeersbeleid tot 2020 vastgesteld. Tevens wordt hiermee een kader geboden waarbinnen 

verkeersplannen en andere gemeentelijke plannen kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd.  
Aan de hand van de thema's bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn voor 
gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer strategische doelen gesteld 
(Kadernota). Die zijn vertaald naar concretere tactieken en oplossingsrichting (Beleidsnota), 
waarna een voorstel is gedaan voor de uitvoering (Uitvoeringsprogramma 2009-2010).  
Bij de totstandkoming van het GVVP is volgens de Planwet Verkeer en Vervoer de uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4. van de Algemene Wet Bestuursrecht van 

toepassing. Dat houdt in dat belanghebbenden hun mening ('zienswijzen') over het ontwerp naar 
voren hebben kunnen brengen. In de Nota van zienswijzen zijn deze zienswijzen samengevat en 
van een inhoudelijke reactie voorzien. Eveneens is hierbij aangegeven welke aanpassingen zijn 
doorgevoerd in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. 
 
De ontsluiting van het plangebied wijzigt niet. Op eigen terrein zullen minimaal twee 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dit is conform het GVVP van de gemeente Soest.  
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3.4.3 Landschapsontwikkelingsplan 2005 -2015 

De gemeente Soest heeft samen met Baarn, Eemnes en Bunschoten een Landschaps- 
ontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. Het landschap is uitgebreid geanalyseerd. Op grond daarvan 
wordt de gewenste ontwikkeling per deelgebied aangegeven.  

Het stimuleren van initiatieven in het buitengebied door particulieren, instanties en gemeenten, die 
te maken hebben met het behouden, versterken en verbeteren van de landschappelijke identiteit, 
casu quo haar groen-blauwe structuur vormt het voornaamste doel. Ook het opstellen van de 
bijhorende beleidskaders voor de gemeenten maakt hier onderdeel van uit. Het LOP dient ervoor 
om alle ontwikkelingen in het buitengebied te (be)geleiden, die te maken hebben met landschap. 
En het LOP is zeer geschikt voor het voeren of continueren van een actief gemeentelijk 
landschapsbeleid.  

 
De andere doelstellingen van het landschapsontwikkelingsplan zijn: 
 een bijdrage leveren aan de dynamiek en daarmee de kwaliteit van het landschap; 
 het stimuleren van lokale en regionale initiatieven, zodat de identiteit en verscheidenheid van 

het landschap wordt versterkt; 
 de zorg voor de ontwikkeling van het landschap dichter bij de burger en het lokale bestuur 

brengen;  
 daadwerkelijk de uitvoering van projecten in gang zetten; 
 zorgen voor een helder kader op lokaal niveau voor de beoordeling van ingrepen uit een 

oogpunt van landschapskwaliteit. 
 
Het uitvoeringsprogramma bevat een groot aantal uit te voeren concrete projecten.  
 

Binnen het plangebied komen geen grote overgangsgebieden voor die in het 
Landschapontwikkelingsplan (LOP) voorkomen.  
 
3.4.4 Groenstructuurplan 
In het groenstructuurplan “Staalkaart in het Groen” van de gemeente Soest 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; 

 het streven 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 bijdragen van het groen 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 belangrijke groenstructuren vastgelegd. De belangrijkste 
structuurbepalende elementen zijn opgenomen in de bestemming ‘Groen - Structuurgroen’, waarin 
beschermende bepalingen zijn opgenomen. De overige groenstructuuren dan wel groen gebieden 
zijn opgenomen in de bestemming “Groen - Wijkgroen’.  

 
Binnen het plangebied komen geen structuurbepalende groenstructuren/gebieden voor.  
 

3.4.5 Welstandsbeleid 
De gemeente Soest heeft in 2004 de welstandsnota vastgesteld. Deze nota is een aanvulling op en 
een verbetering van de Kadernota Welstand 2000 en bevat naast algemene en objectieve criteria, 
gebiedscriteria. De gebiedscriteria zijn gebaseerd op de belangrijke karakteristieken van een wijk, 
buurt of straat. Het plangebied valt binnen het gebied Soestdijk. De wijk Soestdijk heeft een 
gemengd welstandsregime. In Soestdijk ligt tussen de Korte Brinkweg en het Kerkpad NZ het 

beschermd Stads- en Dorpsgezicht en het beeldwaliteitsplan “Het centrale lint”. Voor alle objecten 
binnen het Stads- en Dorpsgezicht geldt het door Rijk gehanteerde (hoogste) kwaliteitsniveau 1: 
voor alle ingrepen en wijzigingen aan objecten, gelegen binnen het Stads- en Dorpsgezicht is een 
omgevingsvergunning vereist. 
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De kenmerken van de verschillende welstandsniveaus zijn: 

 Hoogste 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. 

 Regulier welstandsniveau: het beleid is gericht op het handhaven van de basiskwaliteit van de 
gebieden.  

 
Het plangebied is gelegen binnen het welstandsniveau Bijzonder: 

 
 

Hieronder worden de welstandscriteria weergegeven: 
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Aan deze eisen wordt voldaan, doordat de bebouwing qua massa aansluit bij de naastgelegen 

bebouwing. De hoofdbouw en bijgebouwen worden logisch en qua compositie aan elkaar 
afgestemd, waarbij sprake zal zijn van evenwichtige verhoudingen tussen hoofdmassa en 
bijgebouwen. Hierbij zal het karakteristiek van de omgeving in acht worden genomen en de 

bouwmassa wordt hier op aangepast. Het concrete bouwplan moet nog verder worden uitgewerkt 
maar bij de omgevingsvergunning zal worden getoetst aan het welstandsbeleid. De huidige 
schetsen geven echter reeds aan dat zal worden voldaan aan dit welstandsbeleid. Onderhavige 
schets is slechts een voorlopige schets: 
 

 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan het welstandsbeleid. Het plangebied is gelegen binnen het welstandsniveau 

Bijzonder. Hierbij is van belang dat de bebouwing aansluit op de bestaande bebouwing van de 
belendende percelen. Doordat een bouwplan is ontwikkeld met voldoende massa aan de voorzijde 
maar waarbij de voorgevellijn meer in de lijn komt te liggen van de bestaande belendende 
bebouwing, wordt voldaan aan de eisen die in de welstandsnota wordt benoemd voor dit 
beschermingsniveau. Bij het toetsen van de omgevingsvergunning zal door de gemeente in 
concreto worden getoetst aan het welstandsbeleid.  
 

 
3.4.6 Gemeentelijk Milieu- en duurzaamheidsplan 2010 - 2014 
In juni 2010 is het Duurzaamheidsplan 2010-2014 vastgesteld. De onderstaande ambities en 
doelstellingen hebben betrekking op het ruimtelijk beleid. 
 
Ambities voor 2030  

 Duurzame planvorming volgens het Cradle to Cradle principe. Waar er gebouwd wordt wil de 
gemeent Soest niet ten koste van de natuur maar met de natuur ontwikkelen. De principes van 
Cradle to Cradle vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt. Op ieder schaalniveau moeten 
natuur en stad worden verbonden in het ruimtelijk ontwerp. Deze ambitie is geïnspireerd op 
het principe ‘Combineer stad en natuur’ uit de ‘Almere Principles’ , voor een ecologisch, sociaal 
en economisch duurzame toekomst van Almere in 2030.  

 Voor nieuwbouw wordt een GPR score van 10 gehanteerd. GPR= integrale praktijkrichtlijn hoe 

woningen gebouwd moeten worden met cijfer voor energie, milieu, gezondheid, 
gebruikskwaliteit, toekomstwaarde. 
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Doelstellingen voor 2015 

 Streven om bij 25% van het totale particuliere woningbestand het energielabel met 1 stap 
omhoog te brengen (bijv. van D naar C) 

 Voor nieuwbouw de GPR-score van minimaal 8 hanteren. 

 In ruimtelijke plannen (bv. structuurvisies of bestemmingsplannen) en in het voortraject 
(verkoop grond) altijd duurzaamheidsaspecten en het Cradle tot Cradle principe toepassen. 

 
 
3.4.7 Woonvisie 2007-2015 
Op 13 december 2007 heeft de raad van de gemeente Soest de Woonvisie vastgesteld. Deze visie 
is op 1 januari 2008 in werking getreden.  

 
Deze woonvisie biedt actueel woonbeleid voor de periode 2007-2015 om concreet antwoord te 
geven op vragen als:  
 Op wie richten we ons woonbeleid en onze inzet?  
 Zijn er voldoende beschikbare betaalbare woningen?  
 Hoe geven we de relatie tussen wonen, welzijn en zorg vorm?  

 Wat betekent het woonbeleid voor de afzonderlijke wijken?  
 
De antwoorden op deze vragen zijn samen te vatten in vijf speerpunten: Een thuis voor alle 
Soesters, levensloopbestendig bouwen in de wijk voor meer doorstroming, invullen van gaten in de 
woningmarkt, fysiek en sociaal investeren in bestaande en nieuwe buurten en samen met partners 
zoeken naar samenwerking en investeringen. 
Tot eind 2015 moeten er ongeveer 750 woningen gebouwd worden. Overigens blijft er ook na 

2015 een grote behoefte aan nieuwe woningen bestaan. De genoemde 750 woningen bestaan in 
belangrijke mate uit betaalbare eengezinswoningen en gelijkvloerse appartementen. Soestdijk en 
't Hart zijn dure wijken om te wonen, betaalbare woningen zijn in deze wijken schaars. De 
gemeente streeft daarom naar behoud van de bestaande voorraad sociale huurwoningen. Voor een 
evenwicht in de woningvoorraad en een ongedeeld Soest moet bij vrijkomende locaties afgewogen 
worden of sociale woningbouw mogelijk is. Naast deze afweging over sociale woningbouw hanteert 
de gemeente bovendien de eis 40% betaalbare woningbouw. Als een ontwikkelaar een locatie voor 

vijf woningen of meer in ontwikkeling wil brengen, moet daarvan 40% tot het betaalbare segment 

(tot €500/€535 huur of tot €200.000 koop) behoren. Behalve betaalbare woningbouw is er in 
Soestdijk en 't Hart ook behoefte aan woningen voor senioren. Soestdijk is gunstig gelegen ten 
opzichte van voorzieningen en is daarmee voor senioren zeer aantrekkelijk. Bovendien zorgen 
senioren die verhuizen van grote eengezinswoningen naar gelijkvloerse woningen met kwaliteit 
voor veel doorstroming binnen de wijk. Dit vraagt in ieder geval om aantrekkelijke woningen voor 

senioren die in huurwoningen en kleinere koopwoningen wonen. Dit zorgt weer voor het vrijkomen 
van betaalbare woningen. Maar ook bij senioren die nu in dure eengezinswoningen wonen, is er 
een behoefte aan gelijkvloerse woningen met kwaliteit. Het principe is dat verhuizen binnen de 
eigen wijk mogelijk moet zijn om sociale verbanden in stand te houden. 
 
3.4.8 Beschermd dorpsgezicht 
De Monumentenwet 1988 bepaalt, dat gemeenten verplicht zijn om een door het rijk vastgesteld 

beschermd dorpsgezicht in een bestemmingsplan op te nemen, omdat een bestemmingsplan de 
mogelijkheid biedt regels te formuleren, die de bescherming van een dorpsgezicht concretiseert. 
De “Monumentenverordening gemeente Soest” bepaalt, dat het verboden is binnen de grenzen van 
een beschermd dorpsgezicht gebouwen geheel of gedeeltelijk af te breken. Een en ander geldt ook 

voor de dorpsgezichten, die op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst. 
Het monumentenbeleid van de gemeente Soest is er op gericht, dat wenselijke of noodzakelijke 
veranderingen binnen een dorpsgezicht kunnen worden ingepast door een flexibel verantwoord 

beheer van de cultuurhistorische omgeving. 
Daarom heeft de gemeenteraad bij besluit van 17 september 1992 de Soester Brink aangewezen 
als beschermd dorpsgezicht. Het gebied wordt globaal begrenst door de Korte Melmweg, de Lange 
Brinkweg, de Korte Middelwijksraat en het Kerkpad Noordzijde en Zuidzijde.  
Het gebied vormt een overgangszone tussen de bouwlanden van de Eng en de graslanden van de 
Eempolder en vormde de langgerekte voormalige brink van Soest. In het zuiden grenst het gebied 

aan de Kerkebuurt. Een nauwkeurige lokalisering van het gebied werd aangetroffen in een 
document uit 1557. Gezien de structurele gaafheid van het gebied met de hierin nog aanwezige 
boerderijen moet het als cultuurhistorisch waardevol worden aangemerkt.  
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3.4.9 Gemeentelijk 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 is gevallen wordt geïnfiltreerd in de bodem. Hiervoor is 

voldoende onverhard oppervlak aanwezig.   
 
3.4.10 Gemeentelijk Grondwaterplan Soest 2011-2015 
Vanuit de Wet gemeentelijke watertaken ligt de coördinerende rol ten aanzien van grondwater bij 
de gemeente. Als er sprake is van structurele grondwateroverlast kan de gemeente beslissen om 
maatregelen te nemen om de grondwateroverlast tegen te gaan. Een goed moment om 
maatregelen te nemen is tijdens de vervanging van het riool of de herinrichting van de wijk. Sinds 

1 januari 2008 heeft de gemeente een loket voor het melden van klachten en vragen over 
grondwater ingericht. De actieve periode van dit loket is nog te kort om een goed beeld te hebben 
van grondwaterproblemen. 
 
3.4.11 Gemeentelijk Rioleringsplan Soest 2012 - 2017 
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. 
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HOOFDSTUK 4 PLANBESCHRIJVING 
 

4.1 Inleiding 
Zoals al in hoofdstuk 1 is aangegeven, is het verkrijgen van een actueel bestemmingsplan de 
belangrijkste aanleiding geweest voor het opstellen van dit bestemmingsplan. Daarnaast wordt 
actueel beleid opgenomen. De bestemmingen uit de vigerende bestemmingsregelingen worden 
zoveel mogelijk overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan, tenzij vanuit nieuw beleid en 

wensen van eigenaren of een ongewenste planologische ontwikkeling een andere bestemming 
wenselijk is.  
 
 

4.2 Ruimtelijke uitgangspunten 
 

4.2.1 Algemeen 
De bestaande ruimtelijke hoofdstructuur en bebouwingsstructuur van het plangebied zal 
grotendeels in stand blijven. Er wordt een nieuwe woning opgericht, ter vervanging van de 

bestaande bedrijfswoning. Voorts worden nieuwe bijgebouwen toegestaan. Hieronder is het 
inrichtingsplan weergegeven: 
 

 
 
De bestemmingen uit de vigerende bestemmingsregelingen voor het plangebied worden zoveel 
mogelijk overgenomen in het nieuwe wijzigingsplan, tenzij vanuit nieuw beleid en wensen van 

eigenaren of een ongewenste planologische ontwikkeling een andere bestemming wenselijk is.  
 

 

4.3 Functionele uitgangspunten 
 

4.3.1 Wonen 
In het wijzigingsplan wordt een enkele vrijstaande woning mogelijk gemaakt met bijgebouwen, ter 
vervanging van de huidige woning met stallen. 
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HOOFDSTUK 5 RESULTATEN ONDERZOEKEN 
 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een aantal milieuaspecten besproken, die relevant zijn voor het 
bestemmingsplan. Het betreft dan met name de onderdelen geluid, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, 
geur, zoneringsafstanden tussen bedrijven, etcetera. De hoofdlijnen van het milieubeleid worden 
bepaald door Europa en het Rijk. Binnen de provincie Utrecht is het Provinciaal Milieubeleidsplan 

2009 - 2011 richtinggevend. Afhankelijk van de uitwerking van de verschillende gebieden moet 
milieuonderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of er en zo ja welke milieuhygiënische belem-
meringen binnen dit bestemmingsplan aanwezig zijn. Bestaande milieuhinder, zoals geluidhinder 
van bestaande wegen, kan in beginsel niet via het bestemmingsplan worden verminderd, voor 
zolang de bestaande situatie wordt gehandhaafd. Pas als nieuwe, ruimtelijke ontwikkelingen in het 
bestemmingsplan worden nagestreefd, bijvoorbeeld nieuwe woningen, nieuwe bedrijfsfuncties, kan 
dit worden vastgelegd met een bestemming, die past binnen de (ruimtelijk relevante) 

milieunormen.  
 

De milieuaspecten staan dit wijzigingsplan niet in de weg. Het plan voldoet uit het oogpunt van 
milieu aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Ook wordt ingegaan op de onderdelen 
water, natuur en archeologie. 
 

5.2 Milieuaspecten 
 
5.2.1 Milieueffectrapportage 
In dit bestemmingsplan worden geen activiteiten uit de bijlagen 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 in of in de omgeving van het plangebied geen 

Natura-2000 gebied. Met de uitvoering van het bestemmingsplan is het derhalve ook niet 
noodzakelijk om een passende beoordeling (planMER) in het kader van de Europese Habitatrichtlijn 
op te stellen.  
 
 
5.2.2 Bodem en asbest 

Besluit ruimtelijke ordening 

Volgens het Besluit ruimtelijke ordening zullen burgemeester en wethouders in verband met de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan 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 bodem- 
bescherming 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 en 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 
Voor het perceel is een bodemonderzoek en asbestonderzoek uitgevoerd door Van Dijk Geo- en 
Milieutechniek BV. Het verkennende bodemonderzoek is gerapporteerd op 4 maart 2011. Uit het 
verkennende bodemonderzoek bleek dat sprake is van een vermoeden van ernstige 

bodemverontreiniging. Hierom is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat er 
sprake was van een immobiele verontreiniging, op één strook van het perceel.  
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Deze verontreiniging is gesaneerd en hiertoe is een BUS-melding ingediend. Op 9 december 2015 

heeft de RUD Utrecht het evaluatierapport beoordeeld en de saneringsaanpak (open ontgraving tot 
niveau terugsaneerwaarde) goedgekeurd. Hiermee is ook bepaald dat verder geen belemmeringen 
meer zijn om het perceel te gebruiken als woning met tuin. Deze rapporten en het advies van de 

RUD zijn opgenomen als bijlagen I, I(A) en I(B). Uit het asbestrapport bleek dat er geen sprake is 
van belemmeringen voor asbest. Dit rapport is opgenomen als bijlage II.  
 
Conclusie 
Op het gebied van bodem en asbest zijn geen belemmeringen aanwezig om een nieuwe woning te 
kunnen oprichten met bijgebouwen.  
 

5.2.3 Milieuzonering 
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het 
leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder 
milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen 
milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en 
recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een 

bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet 
groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast.  
 
Milieuzonering heeft twee doelen:  
 het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere 

gevoelige functies; 
 het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 

aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 
 
Als uitgangspunt voor het bepalen van de aan te houden afstanden gebruikt de gemeente Soest de 
VNG-uitgave "Bedrijven en Milieuzonering" uit 2009. 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 afstanden 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 
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. Naast de geadviseerde milieuzonering voor bedrijven op basis van de aangehaalde 
VNG brochure "Bedrijven en milieuzonering" kunnen er ook nog afstandscriteria uit specifieke 
milieuwetgeving gelden. Denk hierbij aan de Wet milieubeheer, de agrarische geurwetgeving 
(Wgv) of de veiligheidsregelgeving (Bevi/Revi). Deze wetgeving geldt uiteindelijk als 
toetsingskader voor de toegestane milieueffecten. Ook deze afstandscriteria worden meegenomen 
bij de beoordeling van de gewenste ontwikkelingen. 

 
Rustige woonwijk 
Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het 
omgevingstype. Om een goede milieu-zonering op te stellen is een analyse en beschrijving van de 

omgeving nodig. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden standaard ten opzichte van 
het omgevingstype rustige woonwijk. Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van de 
functiescheiding: afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies 

voor. Langs de randen is weinig verstoring door verkeer. Vergelijkbaar met de rustige woonwijk 
zijn rustig buitengebied, stiltegebied en natuurgebied. Daarvoor gelden dan ook dezelfde 
richtafstanden. 
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Gemengd gebied 

Naast het omgevingstype rustige woonwijk kent de hiervoor aangehaalde VNG-uitgave ook het 
omgevingstype gemengd gebied. Wanneer sprake is van omgevingstype gemengd gebied kunnen 
de richtafstanden tussen milieubelastende en milieugevoelige functies, voor met name het aspect 

geluid, met één afstandsstap verlaagd worden, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en 
leefklimaat. Het aspect geluid is veelal het maatgevende aspect. Een gemengd gebied is een 
gebied met een variatie aan functies. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals 
winkels, horeca en kleine bedrijven. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen 
behoren ook tot het omgevingstype gemengd gebied. Gezien de aanwezige functiemenging of de 
ligging nabij drukke wegen kent het gemengd gebied al een hogere milieubelasting. Dat 
rechtvaardigt het verlagen van de richtafstanden met één stap. De richtafstand van 30 meter voor 

een bedrijf in milieucategorie 2 kan dan bijvoorbeeld worden verkleind tot 10 meter en de 
richtafstand van 100 meter voor een bedrijf in milieucategorie 3.2 kan verlaagd worden tot 50 
meter. 
 
In onderstaande tabel 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: relatie tussen milieucategorie, richtafstanden en omgevingstype. 

 
Functiemenging 
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 omgevingstype 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. 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 genoemde 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. 
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Situatie in het plangebied 

De omgeving van het plangebied bestaat overwegend uit een woonwijk. Door zijn ligging kan het 
gebied geclassificeerd worden als een rustige woonwijk. Hierdoor zijn de bovengenoemde 
richtafstanden voor een rustige woonwijk van toepassing. In de omgeving is echter geen 

bedrijvigheid aanwezig.  
 
Conclusie 
Er zijn geen belemmeringen aanwezig voor de beoogde ontwikkeling. De nieuwe woning wordt niet 
belemmerd door bedrijvigheid en de woning zal ook geen bedrijvigheid belemmeren.  
 
 

5.2.4 Geluid 
Algemeen 
NeR = De NeR wordt wel beschouwd als een belangrijke richtlijn met betrekking tot emissies naar 
de lucht.  
 
De basis voor de ruimtelijke afweging van geluid is de Wet geluidhinder (Wgh) en de 

Luchtvaartwet. 
 
Bij vaststelling van een bestemmingsplan komen in de volgende gevallen de regels van deze 
wetten aan de orde: 
 het bestemmen van gronden voor nieuwe geluidsgevoelige objecten (bijv. woningen en 

onderwijsgebouwen) binnen zones langs (spoor-)wegen, zones rondom industrieterreinen en 
zones rondom luchtvaartterreinen; 

 het bestemmen van gronden voor de aanleg van nieuwe, dan wel reconstructie van 
gezoneerde (spoor-) wegen; 

 het bestemmen van gronden voor (nieuwe) industrieterreinen waar zich grote lawaaimakers 
kunnen vestigen; 

 herziening van zonegrenzen van industrieterreinen en luchtvaartterreinen. 
 
De geluidbelasting op de gevels van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mag in principe niet 

meer bedragen dan de voorkeurgrenswaarde. 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 uiterste grenswaarde echter 
niet overschrijden. De voorkeursgrenswaarde en uiterste grenswaarde 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 op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard stuiten. 
 
Wegverkeerslawaai 
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(A). 
De uiterste grenswaarde bedraagt binnen de bebouwde kom 63 dB. Buiten de bebouwde kom 
bedraagt de uiterste grenswaarde 53 dB(A).  
 
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). 
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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 art. 41 van de Wet geluidhinder 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 uiterste 
grenswaarde bedragen respectievelijk 50 en 60 dB(A). 
 

Situatie in het plangebied 
 
Door Groenewold Milieu en Natuur is geluidsonderzoek verricht naar wegverkeerslawaai. Dit 
onderzoek is opgenomen als bijlage III. 

 
 
 

Verkeerslawaai 
Uit het onderzoek van Groenewold blijkt het volgende: 
Het plan valt binnen de 200m brede geluidzone van de Beckeringhstraat. De Koninginnelaan is een 
30km weg en heeft geen wettelijke zone. Deze weg is vanuit het oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening wel meegenomen. Als maatgevend jaar is uitgegaan van peiljaar 2025. De 
maatgevende etmaalintensiteit bedraagt dan 7.556 resp. 1.240 mvt/etmaal op de 

Beckeringhstraat en de Koninginnelaan. De maximum snelheid bedraagt resp. 50 en 30 km/uur. 

Het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton (DAB).  
 
De geluidbelasting op de nieuwe woning bedraagt maximaal Lden=46 dB vanwege het wegverkeer 
en incl. aftrek ex. art. 110g Wet geluidhinder van 5 dB. Hiermee wordt voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde van Lden=48 dB.  
 

Het aspect verkeersgeluid behoeft hiermee geen belemmering te vormen voor realisatie van het 
plan.  
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Figuur 6: Wegverkeerslawaai 

 
Spoorweglawaai en industrielawaai zijn niet van toepassing op dit plan.  
 

Conclusie 
Er zijn geen belemmeringen vanuit het aspect geluid voor de ontwikkelingen in het plangebied.  
 
 
5.2.5 Luchtkwaliteit 
Algemeen 
Sinds 15 november 2007 staan de hoofdlijnen voor regelgeving voor luchtkwaliteitseisen 

beschreven in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 
2005 komen te vervallen. Het verkeer langs drukke wegen bewerkstelligt overschrijdingen van 
grenswaarden (concentraties) voor fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Aspecten van de 
nieuwe regelgeving op grond van de Wm 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; 

 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. De 3 %-grens is van toepassing sinds 1 augustus 2009 
toen het Nationaal Samenwerkingprogramma Lucht in werking trad. 
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.  
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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 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 
Er is slechts sprake van vervangende nieuwbouw van een enkele woning. Dit project valt daardoor 
onder het begrip NIBM.  
 
Conclusie 

Er zijn geen belemmeringen vanuit het aspect luchtkwaliteit voor de ontwikkelingen in het 
plangebied. 
 
 
5.2.7 Externe veiligheid 
Algemeen 

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 leidingen. 
 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te 
weten 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. 
Onafgebroken wil zeggen 24 uur per dag gedurende het gehele jaar. Het PR wordt weergegeven 
met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Voor het plaatsgebonden risico 
geldt in het algemeen een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt 
kwetsbare objecten). De grenswaarde en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico wordt voor 
nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten gesteld op een niveau van 10-6 per jaar. Binnen de 10-6-

contour mogen dan ook geen kwetsbare functies mogelijk worden gemaakt.  Grenswaarden 

moeten in acht worden genomen, van richtwaarden kan uitsluitend om gewichtige redenen worden 
afgeweken. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn in het algemeen woningen, ziekenhuizen en 
gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag 
aanwezig zijn. 
 

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 groepsrisico wordt 
overschreden, legt dit in het algemeen ook ruimtelijke beperkingen op aan een gebied buiten de 
10-6-contour (PR). 
 

Risicovolle inrichtingen 
Op 27 oktober 2004 is het "Besluit externe veiligheid inrichtingen" (Bevi) in werking getreden. In 
dit besluit zijn de normen voor het plaatsgebonden risico en de doorwerking daarvan op het gebied 
van de ruimtelijke planvorming en bij de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer 

verankerd, voor zover de risico's voor de omgeving worden veroorzaakt door inrichtingen. 
Voor het PR geldt volgens het Bevi een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde 
voor beperkt kwetsbare objecten op een niveau van 10-6 per jaar. Daarnaast bevat het Bevi een 

verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR rondom deze inrichtingen. 
De norm van 10-6 per jaar betekent dat de kans op een dodelijke situatie door een ongeval met 
gevaarlijke stoffen op een te bebouwen plek maximaal één op de miljoen per jaar mag zijn. 
 
Vervoer gevaarlijke stoffen 
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is in augustus 2004 de Circulaire risiconormering vervoer 

gevaarlijke stoffen gepubliceerd. In deze circulaire is het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen opgenomen (PR en GR).  
In nieuwe situaties geldt voor het PR een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een 
richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten op een niveau van 10-6 per jaar. Uit de circulaire 
blijkt, dat op meer dan 200 meter afstand vanaf de route het aspect externe veiligheid geen 
beperkingen oplegt aan het ruimtegebruik. Uit de circulaire blijkt voorts, dat bij het vervoer van 
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gevaarlijke stoffen beargumenteerd van de grenswaarde, richtwaarde en oriënterende waarde mag 

worden afgeweken. 
 
De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is per 

transportsegment gemeten per kilometer en per jaar: 
 10-4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers; 
 10-6 voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers; 
 10-8 voor een ongeval met ten minste 1.000 dodelijke slachtoffers. 
In 2012 zal het Besluit transportroutes externe veiligheid de genoemde circulaire vervangen. 
 
Buisleidingen 

Het beleid voor ondergrondse buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd valt 
sinds 1 januari 2011 onder het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Dit besluit vervangt 
de circulaires “Zonering langs hogedruk aardgasleidingen” (1984) en “Voorschriften zonering langs 
transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1, K2 en K3 categorie” (1991). Het Bevb 
gaat uit van de systematiek zoals die in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) wordt 
toegepast. Dit betekent, dat in het Bevb geen sprake meer is van bebouwings- en 

toetsingsafstanden, zoals deze werden voorgeschreven in de bovengenoemde circulaires, maar dat 
het Bevb uitgaat van grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico (PR) en een 
verantwoordingsplicht voor het groepsrisico (GR).  Daarnaast voorziet het Bevb voor buisleidingen 
in een zogenoemde belemmeringenstrook van minimaal 5 meter aan weerszijden van de 
buisleiding, gemeten vanuit het hart van de buisleiding. Voor leidingen voor aardgas met een druk 
tussen 1600 en 4000 kPa (40 Bar) geldt een belemmeringenstrook van tenminste 4 meter. Op 
deze belemmeringenstrook is dan een omgevingsvergunningenstelsel voor werken en 

werkzaamheden van toepassing. Het gaat dan om werken en werkzaamheden, die van invloed 
kunnen zijn op de integriteit en werking van de leiding aan kunnen tasten. Een uitzondering hierop 
vormen graafwerkzaamheden, die vallen onder de Wet informatie uitwisseling ondergrondse 
netten. Binnen de belemmeringenstrook is ook geen bebouwing toegestaan behoudens een 
afwijking met omgevingsvergunning van het bevoegd gezag. Dit bouwverbod is nodig voor het 
onderhoud van de buisleiding. Een afwijking kan worden toegestaan, voor zover de veiligheid met 
betrekking tot de in de belemmeringenstrook gelegen buisleiding niet wordt geschaad en geen 

kwetsbaar object wordt toegepast. 

 
Situatie in het plangebied 
 
Risicovolle inrichtingen 
Risicovolle inrichtingen zijn in de omgeving van het plangebied niet aanwezig. 

 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Transportroutes voor gevaarlijke stoffen zijn in de omgeving niet aanwezig.   
 
Buisleidingen 
Buisleidingen als bedoeld in dit Besluit zijn in de omgeving niet aanwezig.  
 

Conclusie 
Er zijn geen belemmeringen vanuit het aspect externe veiligheid voor de ontwikkelingen in het 
plangebied. 
 

5.3 Water 
 

5.3.1 Watertoets 
Algemeen 
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. 
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Digitale watertoets 

De Nederlandse waterschappen hebben alle relevante informatie gemakkelijk toegankelijk 
gemaakt met de website www.dewatertoets.nl. 
Met behulp van een digitale watertoets op deze website is te bekijken welke waterschapsbelangen 

er spelen binnen het plangebied. Ook genereert de digitale watertoets een waterparagraaf, die kan 
worden gebruikt bij het afwikkelen van de ruimtelijke procedure.    
 
5.3.2 Waterkwantiteit en -kwaliteit 
Water bij nieuwe ontwikkelingen 
 
Grondwater 

Bij alle ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met voldoende drooglegging zonder dat 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.  
 
Oppervlaktewater 
Binnen het plangebied wordt geen oppervlaktewater gerealiseerd (de grondwaterstand is relatief 
diep).  

 
Afval- en regenwater 
Bij nieuwbouw en uitbreidingen moet rekening gehouden worden met het veranderende klimaat. 
Het waterbeleid wordt hier ook op aangepast. Bij de ontwikkeling 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 regenwater van verharde 
oppervlaktes (daken en verhardingen) afgekoppeld worden. Er dient een gescheiden rioolstelsel 

aangelegd te worden. Gezien de relatief lage grondwaterstand in het gebied en de grote 
waterdoorlatenheid van de gronden zullen zich dienaangaande geen problemen voordoen.  
 
Conclusie 
Dit wijzigingsplan brengt ten aanzien van de verschillende wateraspecten geen (ingrijpende) 
veranderingen teweeg omdat slechts sprake is van vervangende nieuwbouw van één woning. Alle 
ruimtelijke ontwikkelingen zullen een afzonderlijke watertoets moeten ondergaan, alvorens op 

gemeentelijk en provinciaal niveau medewerking kan worden verleend aan de voorgestelde 

transformaties binnen het plangebied. 
 

5.4 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’. 
 
Indien sprake is van een specifieke ontwikkeling, waarin ter plaatse ook onderzoek is verricht naar 
de aanwezige bomen (de zogenaamde BEA, bomen effectanalyse) worden de resultaten van de 

onderzoeken hier vermeld.  
 
5.4.1 Soortenbescherming 
De toets in het kader van de soortenbescherming is geregeld in de Flora- en faunawet (FFW). Dit 
is de wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende planten- en 

diersoorten (Flora- en faunawet). 
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 (art.2).  

 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). 
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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;  
 de ingreep doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.  
 
Voor alle beschermde soorten geldt de zorgplicht (art. 2 Flora– en faunawet). 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 Flora- en faunawet. Het bevoegd gezag hierin is het Ministerie van 

ELI. De Flora- en faunawet 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 
Door Pasmaat Ecologie is een quickscan Flora en Fauna uitgevoerd (bijlage II), waarbij ook een 
veldbezoek is uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat geen risico aanwezig is dat beschermde 
soorten (planten en/of dieren) worden verstoord of anderszins schade zal worden berokkend die in 
strijd is met deze wetgeving. 
 
5.4.2 Gebiedsbescherming 

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.  
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. Zie ook 
hoofdstuk 3. 
 
Situatie in het plangebied 

Het plangebied is niet gelegen binnen een beschermd natuurgebied en ook niet in de directe 
omgeving hiervan gelegen.  
 
Conclusie 
Er zijn geen belemmeringen vanuit het aspect natuur voor de ontwikkelingen in het plangebied/de 
uitvoering van het bestemmingsplan. 
 

5.4.3  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. 
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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 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. 
 
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. Binnen het plangebied komen geen monumentale bomen 

voor. Ook zijn geen beschermde bomenstructuren op het perceel aanwezig. Het perceel maakt 
geen onderdeel uit van de Parkwijk. Er worden ten behoeve van dit bouwplan geen bomen te 
worden gekapt waarvoor een vergunning nodig is.  
 
 

5.5 Archeologie 
Algemeen 
Het Europese Verdrag inzake de bescherming van het archeologische erfgoed (het Verdrag van 
Malta, bij wet 26 februari 1998) geeft aan, dat archeologie internationaal in de belangstelling 
staat. 
Het Verdrag van Malta bepaalt onder andere, dat het archeologisch belang wordt meegewogen bij 
besluitvorming in ruimtelijke ordeningsaspecten en -procedures. Bij elke activiteit waarmee de 
bodem wordt verstoord in een gebied met archeologische waarde of verwachting moet in een zo 

vroeg mogelijk stadium worden bepaald of een nader onderzoek noodzakelijk is. In 2007 is als 
uitwerking van het Verdrag van Malta de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in 

werking getreden. Doel van deze wet is de bescherming van de aanwezige en de te verwachten 
archeologische waarden door het reguleren van bodemverstorende activiteiten. De Wamz gaat uit 
van het zo vroeg mogelijk betrekken van archeologische waarden in het ruimtelijk 
ordeningsproces. 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 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. 
 
Samenvatting 
Archeologisch onderzoek is nodig als de (nog niet eerder verstoorde) bodem dieper dan 30 cm 
minus maaiveld wordt verstoord: 

1. in een archeologisch waardevol gebied en indien de ingreep groter is dan 50 m2; 
2. in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde en indien de ingreep groter is 

dan 100 m2; 
3. in een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde en indien de ingreep 

groter is dan 500 m2; 
4. in een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde en indien de ingreep groter is 

dan 10000 m2. 
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Door ArcheoMedia is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd, in twee fasen. Dit is als 
bijlage IV bij dit wijzigingsplan gevoegd. 
 

 
 
 
Situatie in plangebied 
De gemeente heeft een beleidsadvieskaart archeologie voor het gehele grondgebied opgesteld. 
Hieruit blijkt dat het plangebied is gelegen voor de tuin in AW2 en voor het overige in AW1. Deze 

verwachtingen zijn ook als dusdanig als dubbelbestemmingen opgenomen. Geconcludeerd wordt 

om niet meer dan 100m2 te bebouwen in AW1 en de rest van de bebouwig in AW2 op te richten. 
Hieraan wordt voldaan.  
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Figuur 8: Gemeentelijke beleidsadvieskaart 2011 voor het plangebied 
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5.6 Duurzaamheid 
Energiezuinige gebouwde omgeving 
Bij nieuwbouw en renovatie 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. 
 
 
Bestaande bouw 
Voor bestaande woningen en utiliteitsbouw zal het Rijk de mogelijkheden verkennen voor 
invoering van een vergelijkbare normstelling voor de energieprestatie. Er wordt een energielabel 

voor gebouwen (utiliteit en woningbouw) ingevoerd. Het energielabel is met ingang van 2008 al 
verplicht voor woningeigenaren die hun huis gaan verkopen of verhuren. Bovendien gaan 
gemeenten in prestatiecontracten met woningcorporaties energieprestatie-eisen opnemen voor de 
bestaande woningvoorraad. Dit onder voorbehoud van nadere afspraken, die het Rijk maakt met 
de koepel van woningcorporaties Aedes over condities, instrumenten en maatregelen die voor 
corporaties nodig zijn om de energieprestatie van de woningen van de corporaties te verbeteren. 
 

Bedrijven 
De gemeenten gaan initiatiefnemers en projectontwikkelaars ertoe aanzetten met innovatieve 

samenwerkingsverbanden en concepten te werken (denk hierbij bijvoorbeeld aan energieclusters 
van glastuinbouwbedrijven, al dan niet met andere industriële bedrijven, die warmte leveren voor 
woningen). Ze gaan beleid vaststellen en uitvoeren gericht op het stimuleren van het clusteren 
van de energievraag en het energieaanbod in netwerken. 

 
Klimaatbestendige leefomgeving 
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) kan in overleg met ontwikkelende partijen worden 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 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 
energieprestatie wordt in de vorm van een Energielabel gepresenteerd. 
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5.7 Kabels en leidingen 
Voor planologisch relevante leidingen gelden verschillende beschermings- en veiligheidsafstanden 
waar in de bestemmingsregeling van onder andere nieuwe functies rekening mee moet worden 

gehouden.  
 
Voor ruimtelijke plannen in de omgeving van leidingen, waardoor gevaarlijke stoffen worden 
vervoerd zijn de volgende circulaires van belang:  
 de circulaire Zonering langs hogedrukaardgastransportleidingen 1984;  
 de circulaire Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering langs transportleidingen 

voor brandbare vloeistoffen van de K1, K2 en K3-categorie 1991.  

 
Afhankelijk van druk en diameter gelden verschillende bebouwings- en toetsingsafstanden. De 
toetsingsafstand is de afstand, die zoveel mogelijk dient te worden aangehouden tot kwetsbare 
objecten. Alleen indien er planologische, technische of economische argumenten zijn, mogen 
binnen de toetsingsafstand kwetsbare objecten worden gerealiseerd. Als kwetsbare objecten zijn 
aangemerkt: woonbebouwing, bijzondere objecten, recreatie terreinen en industrieterreinen. 

Indien van de toetsingsafstand wordt afgeweken, dient in ieder geval ten minste de 
bebouwingsafstand in acht te worden genomen. Bij aardgasleidingen heeft de bebouwingsafstand 
betrekking op woonbebouwing en bijzondere objecten, waarbij onderscheid is aangebracht in 
verschillende typen woonbebouwing en bijzondere objecten. Bij K1, K2 en K3 leidingen heeft deze 
minimale bebouwingsafstand betrekking op de eerder genoemde kwetsbare objecten. De afstand 
die, in verband met de bescherming en het beheer van de leiding, minstens moet worden 
aangehouden ten opzichte van andere functies, wordt bepaald door de zakelijk rechtstrook. Binnen 

deze afstand is in beginsel geen enkele vorm van bebouwing toegestaan. 
De minimale bebouwingsafstand is de afstand, die tussen de leidingen en andere functies zoals 
onder andere woningbouw, recreatie en bedrijven moet worden gehanteerd in verband met de 
veiligheid. De toetsingsafstand is de afstand die bij voorkeur moet worden aangehouden ten 
opzichte van de leiding. De minimale bebouwingsafstand is alleen van toepassing als er 
zwaarwegende argumenten zijn om van de toetsingsafstand af te wijken. 
Voor aan te houden afstanden in verband met de aanwezigheid van overige leidingen (zoals een 

rioolwaterpersleiding) wordt gebruik gemaakt van de voorganger van de nota "Regels voor 
Ruimte", de Nota Planbeoordeling van de provincie Utrecht. 

 
Situatie in het plangebied 
In het kader van externe veiligheid zijn binnen het plangebied geen relevante leidingen aanwezig. 
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HOOFDSTUK 6 JURIDISCHE PLANOPZET 
In hoofdstuk 4 is de voorgestane invulling van het plangebied beschreven. Hoofdstuk 5 toont aan, 
dat deze invulling uitvoerbaar is. De volgende stap is het treffen van een juridische regeling, die de 
invulling mogelijk maakt. Dit hoofdstuk beschrijft deze regeling. In de inleiding wordt het karakter 
van dit bestemmingsplan beschreven. In paragraaf 6.2 wordt een toelichting gegeven op de 
regels, waarbij de hoofdstukindeling van de regels wordt gevolgd. In paragraaf 6.3 tenslotte wordt 
de verbeelding beschreven. 
 

6.1 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, en 

overgangs- en slotregels opgenomen. De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt 
niettemin een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan. De toelichting van dit 

bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de 
beleidsuitgangspunten, die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de 
toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is overwegend gericht op beheer van de bestaande 

situatie. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen bij recht mogelijk gemaakt, behoudens 
vervangende nieuwbouw van een bestaande woning met stallen naar een nieuwe woning met 
bijgebouwen.  
 
Het wijzigingsplan is vrij gedetailleerd van opzet aangezien in dit gebied met overwegend 
bestaande woon- en andere functies en bebouwing de onderlinge belangenafweging nauw luistert; 
men wil precies kunnen zien waar men zelf én de buurman aan toe is.  

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. 
 

6.2 De regels 
De regels van het moederplan worden onderdeel van het nieuwe wijzigingsplan, behoudens waar 

in de regels van dit wijzigingsplan wijzigingen worden aangebracht.  

 
6.2.1 Inleidende regels 
Hoofdstuk 1 van de regels geeft de inleidende regels. Het betreft de begrippen, waarin de in het 
bestemmingsplan voorkomende begrippen worden gedefinieerd, en de wijze van meten. 
 
6.2.2 Bestemmingsregels 
De in het plangebied aanwezige functies worden zoveel mogelijk positief -overeenkomstig hun 

huidige gebruik- bestemd. Een aantal regelingen behoeft echter een nadere uitleg. In het 
algemeen geldt, dat hoofdgebouwen uitsluitend gebouwd mogen worden binnen het bouwvlak. In 
deze bouwvlakken zijn de maximale goot- en bouwhoogte opgenomen. 
 
Hieronder wordt per bestemming en artikelsgewijs een toelichting gegeven op de regels. 
 

 

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.  
 

 
Wonen  
De woningen met de daarbij behorende tuinen en erven en in samenhang daarmee de uitoefening 
van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 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.  
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Bijbehorende bouwwerken 

Bijbehorende bouwwerken mogen binnen deze woonbestemming, zowel binnen als buiten het 
bouwvlak worden gebouwd. Buiten de bouwvlakken mogen bijbehorende bouwwerken uitsluitend 
worden gebouwd  binnen de op de verbeelding aangegeven bestemmingsgrenzen behorende bij de 

woonbestemming.  
De dieptemaat van bijbehorende bouwwerken is gekoppeld aan de gevel van de betreffende 
woning, zoals op de verbeelding is aangegeven. Dat kan zijn de huidige gevel of de in de toekomst 
nieuw te bouwen gevel van de woning. Bedacht dient te worden, dat het bouwvlak in principe voor 
100% mag worden bebouwd. In het geval, dat de gevel van de woning in de grens van het 
bouwvlak wordt gebouwd, kan vervolgens bijbehorende bouwwerk tot 3 m buiten het bouwvlak 
worden gebouwd. 

Het aantal m² bijbehorende bouwwerken is gerelateerd aan de grootte van het perceel. Hiermee 
wordt voorkomen dat percelen dichtslibben. Hierdoor blijft er een zekere groene, open ruimte 
gehandhaafd.  
 
Beroep aan huis 
Het uitoefenen van een beroep aan huis, zoals dat in de begripsomschrijvingen is omschreven, is 

als recht toegestaan in de bestemming 'Wonen'. Om te voorkomen, dat de beroepsuitoefening de 
woonfunctie zou kunnen overheersen, is deze aan een maximale vloeroppervlakte gebonden 
binnen de woning en de bijbehorende bouwwerken. 
 
Bedrijf aan huis 
Bij bedrijf aan huis zoals in de begripsomschrijvingen in artikel 1 van de regels is omschreven, kan 
het gaan om activiteiten met wat grotere gevolgen voor de omgeving dan een beroep aan huis. 

Om ter zake de nodige sturing te kunnen geven en omwonenden de gelegenheid te geven om hun 
zienswijzen over een aanvraag betreffende bedrijf aan huis naar voren te brengen, is de vestiging 
van een bedrijf aan huis gekoppeld aan een ontheffing. Voor afwijking dient te worden voldaan aan 
de bij die afwijkingsbevoegdheid gestelde voorwaarden, betreffende onder meer maximale 
vloeroppervlakte, opslag van goederen, verkeers- en parkeereffecten en aard en visuele 
uitstraling. Hierdoor wordt voorkomen, dat hinderlijke functies zich in woonwijken kunnen 
vestigen. Om te voorkomen, dat de beroepsuitoefening de woonfunctie zou kunnen overheersen, is 

ook deze aan een maximale vloeroppervlakte gebonden binnen de woning en de bijbehorende 

bouwwerken. 
 
Zwembaden 
In de regels zijn bepalingen opgenomen voor de grootte van zwembaden in tuinen. De grootte van 
een zwembad is gerelateerd aan de grootte van het perceel. Daarnaast is er een algemeen 

maximum gegeven voor zwembaden. 
 
Dubbelbestemmingen 
In de regels is een aantal dubbelbestemmingen opgenomen voor archeologie en het gemeentelijk 
beschermd dorpsgezicht. Deze dubbelbestemmingen liggen als het ware over de andere 
bestemming heen en genieten voorrang. Bij een 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 onderscheid gemaakt tussen de 
archeologische monumenten (waardevol gebied 1), de waardevolle terreinen met aanwezige 
waarden (waardevol gebied 2), en de gebieden met een hoge  en middelhogeverwachtingswaarde 

(hoge verwachting 1 en middelhoge verwachting 2). Op de terreinen met archeologische 
monumenten is geen nieuwe bebouwing of grondbewerking dieper dan 30 centimeter toegestaan, 
zonder eerst archeologisch onderzoek te doen waaruit blijkt dat de archeologische waarden niet 

worden aangetast. Op de terreinen met aanwezige archeologische waarden, die geen monument 
zijn, is voor alle bebouwing met een oppervlakte van 50 m² (en dieper dan 30 centimeter) een 
archeologisch onderzoek nodig. 
In de gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde is geen nieuwe bebouwing of 
grondbewerkingen dieper dan 30 centimeter toegestaan, met een oppervlakte van meer dan 100 
m2. Deze laatste uitzondering is opgenomen, omdat deze verwachtingswaarde bijvoorbeeld ook 

over de woonpercelen heen ligt. Voor elke aan- of uitbouw en voor elke inrichting van de tuin zou 
dan een archeologisch onderzoek nodig zijn. De kosten van een dergelijk onderzoek staan in die 
gevallen (minder dan 100 m2) niet in verhouding tot de beoogde bebouwing of bewerking.  
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6.2.3 Algemene regels 

Anti-dubbeltelbepaling 
In de regels is een bepaling opgenomen om te voorkomen, dat gronden die bij een eerder 
bouwplan reeds in aanmerking zijn genomen voor het toestaan van het bouwplan, nogmaals 

meegeteld worden. 
 
Algemene bouwregels 
In deze regel zijn algemene bouwregels opgenomen, die gelden voor alle bestemmingen in het 
plan. Zo is er een regel opgenomen, die waarborgt, dat er bij het bouwen wordt voorzien in 
voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast is er een regel, die bepaalt, dat van het plan afwijkende 
maatvoering, die in het verleden is vergund ook mag worden aangehouden en dus niet onder het 

overgangsrecht komt. 
 
Algemene gebruiksregels 
In de algemene gebruiksbepaling wordt voor een aantal zaken expliciet aangegeven, dat deze als 
strijdig gebruik worden aangemerkt en daarmee onder het verbod vallen zoals opgenomen in 
artikel 2.1 van de Wabo. Indien in een bepaald geval gebruik in strijd met bijvoorbeeld de 

doeleindenomschrijving van een bestemming of met een verleende vrijstelling wordt 
geconstateerd, dan is er sprake van een overtreding, waartegen kan worden opgetreden.  
 
Seksinrichtingen als strijdig gebruik 
Aangezien seksinrichtingen vanaf 1 oktober 2000 als een normale bedrijfs-/dienstverlenende 
activiteit worden aangemerkt, dient het bestemmingsplan zich expliciet uit te spreken over het al 
of niet bieden van mogelijkheden voor vestiging van dergelijke inrichtingen. De gemeente Soest 

kent de regeling, dat seksinrichtingen in alle bestemmingsplannen zijn uitgesloten, met 
uitzondering van één bestaande massagesalon aan de Lange Brinkweg. In het onderhavige 
plangebied worden dergelijke inrichtingen niet gewenst geacht. Ze zijn dan ook expliciet voor alle 
overige bestemmingen als strijdig gebruik aangemerkt.  
 
Algemene afwijkingsregels 
Het plan bevat een algemene afwijkingsbevoegdheid om een aantal nodige zaken en 

ondergeschikte afwijkingen mogelijk te maken. Het betreft met name: - nutsbebouwing; - 

afwijkingen van de ligging van bestemmings- en bouwgrenzen en andere grenzen, voorzover die 
nodig zijn ter aanpassing van het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het 
terrein; - afwijkingen van bepalingen, gesteld ten aanzien van maten en percentages. 
 
6.2.4 Overgangs- en slotregels 

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 de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro). Deze overgangsrechtelijke bepalingen dienen om te waarborgen, dat 
een bestaand bouwwerk 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, maar blijven 

in strijd daarmee. Handhaving door sloop respectievelijk gebruiksbeëindiging blijft een optie. 
 
Slotregel 

Hier is bepaald hoe de regels van dit bestemmingsplan kunnen worden aangehaald. 
 

6.3 De verbeelding 
Het plangebied is getekend op de bijgevoegde gekleurde verbeelding. De verbeelding is IMRO-
gecodeerd, conform IMRO2012. Voor de verbeelding is aangesloten bij de systematiek van de 

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012, welke bindend is voorgeschreven in de 
ministeriële regeling standaarden ruimtelijke ordening. 
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HOOFDSTUK 7 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
 

7.1 Algemeen 
Bij de voorbereiding van een ontwerp voor een wijzigingsplan dient evenals bij een 
bestemmingsplan op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in de 
plantoelichting van een dergelijk ruimtelijk plan minimaal inzicht te worden gegeven in de 
uitvoerbaarheid van het plan. Tevens is ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht om, 

indien sprake is van ontwikkelingen waarvoor de gemeente redelijkerwijs kosten moet maken, 
onder meer voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, deze moeten kunnen worden 
verhaald op de initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar. 
Een en ander dient vast te worden gelegd in een exploitatieplan. Een exploitatieplan is alleen nodig 
voor die ontwikkelingen, die met het plan mogelijk worden gemaakt en waarvoor, voor vaststelling 
van het bestemmingsplan, geen privaatrechtelijke overeenkomsten worden gesloten. De 
verplichting tot het opstellen van een exploitatieplan kan in geval van wijzigingsbevoegdheden 

worden doorgeschoven naar het wijzigingsplan.  
 

Het bestemmingsplan betreft slechts een enkel perceel met herbouw van een bestaande woning 
met stallen naar een nieuwe woning met bijgebouwen. Met betrekking tot de realisering van dit 
plan bestaan er voor de gemeente Soest géén kosten in de exploitatieve sfeer. Er worden door de 
gemeente, behoudens ambtelijke kosten, verder geen kosten gemaakt en binnen het kader van 

het wijzigingsplan kan een omgevingsvergunning voor het bouwen voor de toegelaten functies 
worden verleend. 
 
Gezien het voorgaande kan worden geconcludeerd dat aan de wettelijke vereisten ten aanzien van 
de economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is voldaan. 
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HOOFDSTUK 8 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 
 

8.1 Procedure en fase bestemmingsplan 
In dit hoofdstuk wordt kort aangegeven in welke fase het bestemmingsplan zich bevindt. 
Afhankelijk van de fase van het plan zal de tekst hieronder daarop worden aangepast. 
 
De inspraakreacties hebben wel/niet op onderdelen geleid tot wijzigingen. In paragraaf  8.2.2 is dit 

verwoord. 
Nadat de inspraakreacties zijn verwerkt wordt het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage gelegd. 
In die fase betreft het dan ook een ontwerpbestemmingsplan en kan een ieder bij de 
gemeenteraad een zienswijze naar voren brengen. In hoofdstuk wordt inzicht geboden in de 
strekking van de zienswijzen. De gemeenteraad zal vervolgens kennis nemen van deze zienswijzen 
en het bestemmingsplan vaststellen.   
 

8.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

8.2.1 Algemeen 
Het plan voorziet in hoofdzaak in een juridisch conserverende regeling van de bestaande situatie.  
Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheden voor een nieuwe ontwikkeling  zal een 
maatschappelijke toets uitgevoerd worden, waarbij burgers worden geïnformeerd en ruimte 

hebben om te kunnen reageren op de concrete plannen. 
 
 
8.2.2 Inspraak en vooroverleg 
Van de resultaten van de doorlopen inspraakprocedure wordt in een bij de toelichting behorende 
bijlage verslag gedaan. Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het overleg als 

bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in ieder geval toegestuurd aan de 
volgende diensten en instanties: 1) Provincie Utrecht; 6) Waterschap Vallei en Eem.  
 
Hieruit blijkt dat er vanuit deze overlegpartners geen opmerkingen zijn gemaakt. Dit blijkt uit een 
mail van 7 december 2015 van de Veiligheidsregio Utrecht, een mail van 17 november 2015 van 
het Waterschap Vallei en Veluwe en een mail van 24 november 2015 van de provincie Utrecht. 

Deze reacties zijn toegevoegd als BIJLAGE VI.  

 
Voorts is het plan in de buurt besproken in het kader van de draagvlaktoets. Uit deze reacties 
blijkt dat er geen bezwaren bestaan tegen het planvoornemen.  
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Geachte heer Hilhorst, 

Inleiding 
Op 20 november 2015 ontvingen wij van de firma Arnicon het evaluatierapport van een bodemsanering op de 
locatie Koninginnelaan 148 te Soest. Arnicon zond ons dit evaluatierapport namens u. Deze locatie is bij ons 
geregistreerd onder code LrT034202789. De saneringslocatie is aangegeven op de kadastrale kaart in de paragraaf 
"Kadastrale tekening". 

Het gaat om een sanering in het kader van het Besluit uniforme saneringen (BUS). 

BUS-melding 
Op 17 augustus 2015 ontvingen wij van u een volledig en juist ingevuld BUS-meldingsformulier voor deze locatie. 
Doel van de sanering was de saneringslocatie geschikt te maken voor de bodemgebruiksfunctie "Wonen met tuin". 

Het betrof een immobiele verontreiniging. 

Er is gekozen voor de volgende saneringsaanpak: 

open ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde 

Op 22 september 2015 is per mail een wijziging ten opzichte van het BUS-meldingsformulier aan ons gemeld. De 
wijziging had betrekking op het verder ontgraven van de locatie omdat de terugsaneerwaarde, waarmee is 
ingestemd, nog niet was bereikt. Na de verdere ontgraving voldoet deze wel aan de terugsaneerwaarde. 

Evaluatieverslag 
De sanering is uitgevoerd in de periode van 21 t/m 25 september 2015. 
De milieukundige begeleiding is uitgevoerd door de heer B. de Ruiter van de firma Arnicon die hiervoor 
erkend en gecertificeerd is volgens de BRL 6000, protocol 6001. 
De graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de firma Bonneveld BV die hiervoor erkend en gecertificeerd is 
volgens de BRL 7000, protocol 7001. 
In totaal is over een oppen/lakte van circa 406 m 2 tot een diepte van 0,6 m-mv ontgraven waarbij in totaal 
203 m 3 verontreinigde grond ontgraven is. 
De verontreinigde grond is onder afvalstroomnummer 065211501172 afgevoerd naar Theo Pouw BV die 
hiervoor erkend en gecertificeerd is conform de BRL7500. 
Uit de put- en wandmonsters is gebleken dat de terugsaneerwaarde (<AW2000) is bereikt. 
De ontgraving is niet aangevuld met schone grond. 

Elf gemeenten en de provincie werken samen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. 

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg, provincie Utrecht 
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Conclusie 
Uit het evaluatieverslag blijkt dat de sanering conform het BUS-meldingsformulier is uitgevoerd waarbij opgemerkt 
wordt dat de ontgraving niet is aangevuld met schone grond. Dit wordt in het kader van de uitgevoerde sanering 
ook niet noodzakelijk geacht omdat de terugsaneerwaarde wel is bereikt. 

De sanering voldoet aan de criteria van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen. Het gesaneerde 
perceelsgedeelte is nu geschikt voor de functie 'wonen met tuin'. Wij stemmen daarom in met het 
evaluatieverslag. 

Kadastrale tekening en gebruiksbeperkingen 
De locatie is aangegeven op onderstaande kadastrale kaart. 

Gesaneerde perceelsgedeelte 

Het gesaneerde kadastrale perceel is: 

Kadastrale gemeente 
Soest 

Sectie 
k 

Nummer 
5236 

Wij zullen ons besluit publiceren op de website van de overheid www.officielebekendmakinqen.nl . 

Er is geen sterk verontreinigde grond op de locatie achtergebleven. Er gelden dus geen gebruiksbeperkingen voor 
deze locatie. Er komt daarom geen kadastrale beperking op het perceel. 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht, binnen zes weken na 
de dag waarop de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. 



3 van 3 663021 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: 
de naam en het adres van de indiener; 
de dagtekening; 
een omschrijving van (het gedeelte van) de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt; 
de gronden van het bezwaar (de motivering). 

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Vanwege de eis van 
schriftelijkheid die de Awb stelt, is het niet mogelijk om via e-mail bezwaar te maken. 

Het maken van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u 
naast het maken van bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarbij is een 
griffierecht verschuldigd. 

Meer infonnatie 
U kunt, onder vermelding van de code UT034202789, meer informatie vragen bij de projectleider van de RUD 
Utrecht, team Vergunningverlening bodem en water, de heer J.M. Rademaker, bereikbaar via het telefoonnummer 
of het e-mailadres dat in de kop van deze brief op bladzijde 1 is vermeld. 

De regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht voert vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit op 
het gebied van milieu, bodem, natuur, landbouw, vuurwerk, (zwem)water en luchtvaart, in opdracht van de 
aangesloten gemeenten en de provincie Utrecht. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
namens hen. 

ipe.M. Himmelreich 
iD Utrecht, teamleider Handhaving Bodem, Water en Natuur 

Verzendlijst 

Een kopie van dit document wordt verzonden aan: 
• Arnicon Projecten B.V., t.a.v. de heer E. Brouwer, Postbus 1547, 3800 BM Amersfoort. 
• Gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. 
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SAMENVATTING 

De opdrachtgever is voornemens op de onderzoekslocatie aan de Koninginnelaan 148 te Soest (gem. Soest) de 
huidige bebouwing te slopen en er nieuwbouw te realiseren in de vorm van een woonhuis. Voor deze ingreep is 
een bestemmingsplanwijziging nodig. Voorafgaand aan de sloop en de nieuwbouw dient een deel van de 
onderzoekslocatie gesaneerd te worden. Er zijn nog geen bouwtekeningen gemaakt. 
 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat: 

- het zuidelijke deel van het perceel in een gebied ligt met code G1: gestuwde Pleistocene formaties, veelal 
rivierzand en –grind. Het noordelijke deel van het perceel in een gebied ligt met code Bx4: Formatie van 
Boxtel, dekzand; 

- de onderzoekslocatie volgens de Archeologische Monumentenkaart geen onderdeel uitmaakt van een gebied 
met een vastgestelde archeologische waarde; 

- de onderzoekslocatie volgens de IKAW een hoge archeologische trefkans heeft; 

- volgens de CHAT de onderzoekslocatie binnen een gebied ligt waar strookverkaveling heeft plaatsgevonden; 

- de onderzoekslocatie volgens de archeologische beleidsadvieskaart (2011) deels in een gebied ligt dat valt in 
categorie AWV 1 met een hoge archeologische verwachting (stuwwal) en gedeeltelijk in een gebied ligt met 
categorie AWV 2 met een middelhoge of onbekende archeologische verwachting (dekzandlandschap met 
welvingen); 

- van de onderzoekslocatie zelf geen waarnemingen of vondstmeldingen in ARCHIS geregistreerd zijn; 

- de onderzoekslocatie vanaf 1873 bebouwd is waarin de bebouwing enkele keren is veranderd (sloop, 
nieuwbouw etc.); 

- de verwachting op grondsporen en/of vondsten uit de periode Mesolithicum en/of Neolithicum tot en met de 
ijzertijd, en voor de periode late middeleeuwen en Nieuwe tijd zowel op de top als op de flank van de stuwwal 
hoog is; 

- dat de verwachting op archeologische resten uit de periode Romeinse tijd en vroege middeleeuwen laag is. 
 
Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat de archeologische verwachting op resten uit de periode vanaf het Meso- en/of 
Neolithicum tot en met de ijzertijd hoog is in verband met de ligging op (de flank van) stuwwal en het voorkomen 
van grafheuvels uit deze periode. Voor de periode Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen geldt een lage 
verwachting door het ontbreken van archeologische resten uit deze periodes in Soest. Voor de late middeleeuwen 
en Nieuwe tijd geldt wederom een hoge verwachting op basis van vondsten en de historische geografie. Indien de 
bodem tot in de C-horizont verstoord is, zoals bij eerder onderzoek ten westen van de onderzoekslocatie is 
waargenomen, kan de archeologische verwachting voor alle perioden naar beneden worden bijgesteld. De mate 
waarin dit kan gebeuren is afhankelijk van de omvang van de aftopping van de C-horizont. Indien deze op de 
onderzoekslocatie slechts matig afgetopt is kan de archeologische verwachting worden bijgesteld naar 
middelhoog, bij een omvangrijke aftopping naar laag. 

 

Aanbevelingen 
Op basis van dit bureauonderzoek wordt aanbevolen het woonhuis binnen de zone met AWV2 te plaatsen. De 
verstoring valt dan binnen de vrijstellingseisen (500m

2
 en 0,3 m –mv) van de gemeente. Tevens wordt 

aanbevolen de verstoring door de sloop en nieuwbouw binnen de zone met AWV1 binnen de vrijstellingsgrenzen 
van 100m

2
 en 0,3 m –mv te houden (zie bijlage 3).

1
 In dat geval is ook geen archeologisch vervolgonderzoek 

noodzakelijk.  

Indien over een groter oppervlak wordt gegraven, zal een archeologisch vervolgonderzoek moeten plaatsvinden 
in de vorm van een verkennend booronderzoek om de intactheid van de bodem te bepalen. Indien hieruit blijkt dat 
de top van de C-horizont intact of slechts matig afgetopt is zal een vervolgonderzoek plaats moeten vinden in de 
vorm van proefsleuven. 

Met betrekking tot deze aanbevelingen dient contact te worden opgenomen met de bevoegde overheid. 

                                                           

1
 Het geplande bijgebouw van 70 m

2
 valt naar verwachting volledig binnen deze zone. Van het nieuwe woonhuis zou, gelet op 

het bouwvlak, eventueel een deel binnen deze zone kunnen vallen maar dit deel is naar verwachting (ruim) kleiner dan 20 m
2
. 
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De kans bestaat dat (vondstarme) archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn die in de 
uitvoeringsfase van toekomstige bodemingrepen aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een 
wettelijke meldingsplicht ex artikel 53 van de Monumentenwet 1988 en de Wet op de archeologische 
monumentenzorg. Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook attent te zijn op eventuele vondsten. De 
opdrachtgever verplicht de aannemer(s) om attent te zijn op eventuele vondsten en/of sporen tijdens de 
werkzaamheden en verplicht hen archeologische vondsten onverwijld te melden bij de bevoegde overheid. 
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Afbeelding 1: regionale overzichtskaart Soest met de ligging van de onderzoekslocatie. 
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1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

 

Projectnaam opdrachtgever: Koninginnelaan 148 

Provincie: Utrecht 

Gemeente: Soest 

Plaats: Soest 

Straatnaam: Koninginnelaan 148 

Kadastrale gegevens locatie: kadastrale gemeente Soest, sectie G, perceelnr. 5236 

Datum bureauonderzoek: augustus/september 2015 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnr.: 3298348100 

Soort onderzoek: bureauonderzoek 

Oppervlakte onderzoekslocatie: 2.000 m
2
 (plangebied = onderzoekslocatie) 

RD-coördinaten: hoekpunten vanaf noord, met de klok mee: 
x: 146.981, y: 466.299 (NO) 
x: 147.002, y: 466.218 (ZO) 
x: 146.981, y: 466.206 (ZW) 
x: 146.959, y: 466.288 (NW) 

Bevoegde overheid: 
 
 

contactpersoon: 

Gemeente Soest, Afdeling Ruimte 
Postbus 2000 
3760 CA Soest 

dhr. H. de Jong 
tel.: 035 – 6093539 
e-mail: H.dejong@soest.nl 

Adviseur bevoegde overheid: 
 
 

contactpersoon: 

Centrum voor Archeologie Amersfoort 
Langegracht 11 
3811 BT Amersfoort 

drs. M.L. Verhamme 
Regio-archeoloog Bunschoten, Leusden en Soest 
tel.: 033 – 4637797 
e-mail: m.verhamme@amersfoort.nl 

Beheer en plaats van resp. 
vondsten en documentatie: 
 

contactpersoon: 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Utrecht 
Vlampijpstraat 87 
3534 AR Utrecht 

Depotbeheerder: mw. M. de Jong  
030 – 299 36 58 / 06 – 18 30 06 21 
Mirella.de.Jong@provincie-utrecht.nl  

De documentatie gaat in kopie naar het e–depot 
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2 AANLEIDING ONDERZOEK EN BELEIDSKADER 

 

Aanleiding onderzoek: De opdrachtgever is voornemens op de onderzoekslocatie aan de 
Koninginnelaan 148 de huidige bebouwing te slopen en er nieuwbouw in 
de vorm van een woonhuis te realiseren. Voor deze ingreep is een 
bestemmingsplanwijziging nodig. Voorafgaand aan de sloop en de 
nieuwbouw dient een deel van de onderzoekslocatie gesaneerd te worden. 

De archeologische aanleiding voor het onderzoek volgt uit de ligging van 
het plangebied in een Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied 
(AWV) van de categorie 1 en 2 op de archeologische beleidsadvieskaart 
van de gemeente Soest. Dit betekent dat archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is bij verstoringen groter dan resp. 100 en 500 m

2
 en dieper 

dan 30 cm –mv. 

Toekomstige 
verstoringen: 

De bestaande bebouwing, het woonhuis en de achterliggende stal worden 
met bijbehorende kelders/mestput gesloopt.

2
 Het nieuw te bouwen 

woonhuis heeft een oppervlakte van ca. 108 m
2
 (ca. 12x9 m) en valt 

gedeeltelijk op de locatie waar het huidige woonhuis is gesitueerd. De 
voorgevel van de nieuwbouw dient op de voorgevelrooilijn te komen. 
Waarschijnlijk wordt de woning van een kruipruimte voorzien. In het 
westelijke deel van het perceel achter het woonhuis zal binnen de 
bestemming wonen een bijgebouw worden geplaatst met een oppervlakte 
van 70m

2
. Deze locatie is gesaneerd tot een diepte van max. 0,5 m –mv.  

De schuur in het oosten van het perceel blijft bestaan, hier komt op de 
bestaande fundering een (inloop)stal.

3
 

Beleidskader: Op basis van het Verdrag van Valletta (Malta) is besloten dat 
archeologisch onderzoek een onderdeel vormt van bestemmingsplan-
voorbereidingen en/of uit te voeren projecten waarbij ingrepen in de bodem 
plaatsvinden. Het verdrag is uitgewerkt in de aangepaste Monumentenwet 
1988 en de Wet op de archeologische monumentenzorg (in werking 
getreden per 1–9–2007). Het uitgangspunt ten aanzien van de aanwezige 
archeologische waarden in de planvorming is volgens rijks– en provinciaal 
beleid, behoud in situ.

4
 De provincie Utrecht onderschrijft deze stelling in 

de Cultuurnota provincie Utrecht 2012–2015,
5
 het streekplan 2005–2015,

6
 

alsmede de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028,
7
 de 

gemeente Soest in de Beleidsnota Archeologie 2011. 

Door archeologie tijdig in de planvorming te betrekken, kunnen de 
archeologische waarden hierin eventueel worden ingepast. Pas na de 
uitvoering van archeologisch vooronderzoek is het mogelijk een integrale 
afweging te maken, waarbij de nieuwverkregen archeologische gegevens 
betrokken dienen te worden. 

De bevoegde overheid zal de resultaten van het onderzoek toetsen. Op 
basis van dit onderzoek zal de bevoegde overheid een (selectie)besluit 
nemen. 

 

                                                           

2
 Als het nodig of nuttig is kan de kelder/mestput achter de huidige stal blijven bestaan. Deze lijkt niet in de weg te liggen 

vanwege de ligging achter de geplande nieuwbouw. 
3
 Schriftelijke mededeling opdrachtgever, e-mails d.d. 28 en 29-9-2015. 

4
 Zie Begrippen en afkortingen. 

5
 Provincie Utrecht (red.) 2012. 

6
 Provinciale Staten van Utrecht (red.) 2004. 

7
 Provincie Utrecht (red.) 2013, 37. 



 

 

Rapport A15–070–F Koninginnelaan 148 te Soest, gemeente Soest 6 

 

3 ONDERZOEKSVRAGEN 

 

De onderzoeksvragen beperken zich in algemene zin tot het opstellen van een specifieke 
archeologische verwachting (per periode) voor de onderzoekslocatie. Aan de hand van de resultaten 
van dit bureauonderzoek kunnen vragen worden gesteld die tijdens eventueel vervolgonderzoek 
dienen te worden beantwoord. 

Ten aanzien van het uit te voeren onderzoek kunnen de volgende onderzoeksvragen worden gesteld: 

1 Hoe is de geologische ondergrond van de onderzoekslocatie en wat betekent dat voor de 
specifieke archeologische verwachting? 

2 Welke archeologische resten worden in het plangebied verwacht? Wat is naar verwachting 
de aard, de datering en de ligging ervan? 

3 Wat is de mate van verstoring van de bodemopbouw in het onderzoeksgebied en wat zegt 
dit over de kans op de aanwezigheid van intacte archeologische resten? 

4 Is aanvullend onderzoek noodzakelijk? En zo ja, in welke vorm? 
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4 BUREAUONDERZOEK 

 

Doel: Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de 
hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische 
waarden binnen een omschreven gebied. Dit omvat de aan- of 
afwezigheid, het karakter en de omvang, de datering, de gaafheid en de 
conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden. Aan 
de hand van deze gegevens wordt een specifieke archeologische 
verwachting opgesteld. 

Onderzoeksopzet: Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de gemeente Soest 
en voldoet aan de KNA.

8
 Binnen het bureauonderzoek zijn drie 

deelprocessen te onderscheiden: 

Bepalen onderzoekskader 
Het vaststellen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te 
vinden, bijvoorbeeld het afbakenen van het onderzoeksgebied. Tevens 
dienen het mogelijke toekomstige gebruik van het terrein en de 
consequenties daarvan voor het archeologische erfgoed te worden 
aangegeven. 

Verzamelen bekende gegevens 
Het verzamelen van gegevens die inzicht geven in het huidige gebruik van 
het terrein, het historische gebruik en de bekende archeologische 
waarden. Daartoe worden diverse bronnen geraadpleegd zoals oude 
kaarten, bodemkaarten en recente archeologische onderzoeken in de 
omgeving.

9
 In ieder geval wordt gebruik gemaakt van ARCHIS, de AMK, 

de CHS, de IKAW, amateurarcheologen en historische verenigingen.
10

 

Opstellen archeologische verwachting 
Door alle uit voorgaande stappen verkregen informatie te analyseren en te 
interpreteren, wordt een verwachtingsmodel opgesteld voor het betreffende 
plangebied. Daarin wordt aangegeven welke delen van het terrein een 
hoge, middelhoge, dan wel lage archeologische verwachtingswaarde 
hebben. Op basis van dit model wordt een advies gegeven over het te 
volgen vervolgtraject: geen verdere actie, beschermen of aanvullend 
onderzoek. 

 
Bodemkundige gegevens 

Geologie: Volgens de Geologische overzichtskaart van Nederland ligt het zuidelijke 
deel van het perceel in een gebied met code G1: gestuwde Pleistocene 
formaties, veelal rivierzand en –grind. Het noordelijke deel van het perceel 
ligt in een gebied met code Bx4: Formatie van Boxtel, dekzand.

11
 

In het DINO-loket zijn in de directe omgeving van de onderzoekslocatie 
drie boringen geregistreerd.

12
 De stratigrafie in deze boringen is als volgt: 

B32A1050, x: 146.760, y: 466.472 (ca.340 m NW) 
0,0–2,0 m –mv zand, zeer fijn (Fm. van Boxtel) 
2,0-2,5 m –mv veen (Fm. van Boxtel) 
2,5-4,0 m –mv zand (Fm van Boxtel) 

                                                           

8
 Gemeente Soest 2013 en KNA 3.3. 

9
 Zie de literatuurlijst. 

10
 Zie Geraadpleegde bronnen en literatuur; Begrippen en Afkortingen. 

11
 www.edugis.nl, geraadpleegd augustus 2015. De Geologische kaart van Nederland kaartblad 32 West is niet gepubliceerd. 

12
 DINOloket, geraadpleegd augustus 2015 via www.dinoloket.nl. 
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B32A1056, x: 147.200, y: 466.260 (ca. 215 m O) 
0,0–0,6 m –mv zand, matig fijn, matig humeus (Fm. van Boxtel, Lp. 

van Wierden) 
0,6–2,05 m –mv zand, matig fijn, grindige lagen (Fm. van Boxtel) 
2,05-5,0 m –mv zand, sterk grindig (Fm. van Boxtel)  

B32A1051, x: 146.700, y: 466.070 (ca. 320 m ZW) 
0,0–1,1 m –mv zand, matig fijn, sterk humeus (Fm. van Boxtel, Lp. 

van Wierden) 
1,1–2,85 m –mv zand, matig fijn (Fm. van Boxtel) 
2,85–5,0 m –mv zand, (Fm. van Boxtel, Lp. van Delwijnen) 

 

Geomorfologie: Volgens de geomorfologische kaart in ARCHIS 3 ligt het zuidelijke deel van 
de onderzoeklocatie in bebouwd gebied en is niet gekarteerd (Beb.). Na 
interpolatie ligt dit deel van de onderzoekslocatie of op een hoge stuwwal 
(code G1) of (onwaarschijnlijk) in een vlakte van ten dele verspoelde 
dekzanden (vervlakt door veen en/of overstromingsmateriaal (code 2M14). 
Het noordelijk deel ligt in een gebied met glooiingen van 
hellingafspoelingen (+/- dekzand, code 4H3). Ten noorden van de 
onderzoekslocatie ligt een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (code 
2M9).

13
 

Bodem: De onderzoekslocatie ligt volgens de bodemkaart in ARCHIS 3 in een zone 
met code zEZ 21 VII. Dit betreffen hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm 
en zwak lemig fijn zand. De grondwatertrap is VII;: GHG >80 cm –mv en 
GLG >120 cm –mv.

14
 

Volgens milieukundig onderzoek
15

 op de onderzoekslocatie is de 
bodemopbouw als volgt: 

Boring 1 (centraal op de onderzoekslocatie, GWS 2,5 m –mv): 
0,0-0,3 m –mv zand, matig fijn, zwak siltig, matig puinhoudend, 

donkergrijsbruin 
0,3-0,6 m –mv zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 

donkergrijs 
0,6-1,3 m –mv zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbruin 
1,3-1,8 m –mv leem, zwak grindhoudend, neutraalgrijs 
1,8-3,8 m –mv zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige 
3,8-4,0 m –mv zand, matig fijn, zwak siltig, resten veen, 

donkerbruin 

Boring 2 (zuidelijke deel onderzoekslocatie): 
0,0-0,3 m –mv zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, matig 

grindhoudend, donkergrijs 
0,3-0,8 m –mv zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker 

bruingrijs 
0,8-1,3 m –mv zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbruin 
1,3-1,8 m –mv zand, matig fijn, matig siltig, matig grindhoudend, 

grijsbeige 
1,8-2,0 m –mv leem, neutraalgrijs 

Boring 3 (noordelijk deel onderzoekslocatie): 
0,0-0,5 m –mv zand, matig fijn, zwak siltig, sterk puinhoudend, 

matig gindhoudend, donkergrijs 
0,5-1,0 m –mv zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, resten 

wortels, donker grijsbruin 

                                                           

13
 Geomorfologische kaart 2008, geraadpleegd via ARCHIS 3, september 2015. 

14
 Bodemkaart 2008, geraadpleegd via ARCHIS 3, spetember 2015. 

15
 Satinover 2011a, bijlagen 1.2 en 3. 
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1,0-2,0 m –mv zand, matig fijn, matig siltig, matig grindhoudend, lichtbruin 

Op basis van deze boringen waarin tot 0,8 á 1,0 m –mv matig humeus, 
donkergrijsbruin zand is aangetroffen, lijkt de aangetroffen bodem overeen 
te komen met de verwachte hoge zwarte enkeerdgronden. 

 
Archeologische gegevens 

Status 
onderzoekslocatie: 

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van een terrein met een 
archeologische waarde.

16
 

AMK–terreinen in de 
omgeving: 

In de directe en wijdere omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich 
twee AMK–terreinen. Het dichtstbijzijnde AMK–terrein ligt op ca. 2200 m 
ten zuidoosten van de onderzoekslocatie. Het betreft een terrein van zeer 
hoge archeologische waarde (AMK-nr. 12252, Enghenbergsteeg,Centrum). 
Op ca. 2,5 km ten oosten van de onderzoekslocatie ligt een terrein van 
hoge archeologische waarde (AMK 12257, Centrum).

17
 

Indicatieve Kaart 
Archeologische 
Waarden (IKAW): 

Voor de onderzoekslocatie geldt een hoge trefkans.
18

 

ARCHIS-
waarnemingen op de 
onderzoekslocatie: 

Op de onderzoekslocatie zijn in ARCHIS geen archeologische 
waarnemingen of vondstmeldingen geregistreerd.

19
 

CHAT Utrecht: De onderzoekslocatie ligt binnen een gebied waar strookverkaveling heeft 
plaatsgevonden. De strookverkaveling duidt op slechte 
ontwateringomstandigheden en mogelijk ook op veenontginning. Ten 
noorden van de onderzoekslocatie is in de 15

e
 eeuw de Pijnenburgergrift 

gegraven die diende voor de afvoer van veen richting de Eem.
20

 Deze 
verkaveling vond plaats vanaf de Koninginnelaan en liep dwars hierop naar 
het noordwesten.

21
 

Beleidsdocument 
gemeente (bijlage 1): 

De onderzoekslocatie ligt volgens de archeologische beleidsadvieskaart 
(2011) deels in een gebied dat valt in categorie AWV (Archeologisch 
Waardevol Verwachtingsgebied) 1 met een hoge archeologische 
verwachting (stuwwal) en gedeeltelijk in een gebied met categorie AWV 2 
met een middelhoge of onbekende archeologische verwachting 
(dekzandlandschap met welvingen). Dit betekent dat archeologisch 
onderzoek noodzakelijk is bij verstoringen groter dan resp. 100 en 500 m

2
 

en dieper dan 30 cm –mv. Vóór het uitvoeren van het onderzoek dient een 
plantoetsing uitgevoerd te worden door het bevoegd gezag.

22
 

Waarnemingen en 
vondstmeldingen in de 
omgeving: 

De bekende grafheuvels in de gemeente Soest hebben een datering 
uiteenlopend van de Late Steentijd tot en met vroege ijzertijd. Uit het 
Neolithicum zijn (vuur-)steenvindplaatsen bekend. Vooralsnog zijn geen 
bewoningsresten uit de brons- en ijzertijd aangetroffen in de gemeente 
Soest. Vanwege de vele grafheuvels is in Soest wordt aangenomen dat 
hier ook bewoning heeft plaatsgevonden. 

Gedurende de Romeinse tijd lag Soest ten noorden van het Romeinse rijk. 

                                                           

16
 Geraadpleegd via ARCHIS 3, augustus 2015. Vanwege de overschakeling van ARCHIS 2 naar ARCHIS 3 is het tijdelijk nog 

niet mogelijk een verspreidingskaart van monumenten, waarnemingen, vondsten en onderzoeken te maken. 
17

 Monumenten, geraadpleegd via ARCHIS 3, augustus 2015. 
18

 IKAW, geraadpleegd via ARCHIS 3, augustus 2015. 
19

 Waarnemingen en vondstmeldingen, geraadpleegd via ARCHIS, september 2015. 
20

 Exaltus en Orbons, 2014, 19. 
21

 CHAT Utrecht, geraadpleegd september 2015. 
22

 Beleidsnota archeologie 2011. 
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In Soest zijn tot op heden geen aanwijzingen voor bewoning in deze 
periode gevonden. Aanwijzingen voor bewoning in de periode erna, de 
vroege middeleeuwen, zijn schaars in deze regio en tot op heden niet 
aangetoond in Soest. 

De ontginning van de hoger gelegen gebieden op de Utrechtse Heuvelrug 
was al vóór 800 na Chr. begonnen. Waarschijnlijk begon men in de late 
middeleeuwen (1000-1500 na Chr.) met systematische plaggenbemesting. 
Door de uitputting van de grond op de stuwwal en de groei van de 
bevolking trok men in de 10

e
 eeuw ook naar lager gelegen gebied. 

In de late middeleeuwen heeft men de natte veen- en broekgebieden rond 
Soest ontgonnen. Binnen de ontginningseenheden werden, in de 
afwateringsrichting, parallelle sloten gegraven die op de Eem afwaterden. 
Hierdoor ontstond in deze gebieden de nog altijd herkenbare 
strokenverkaveling met smalle langgerekte percelen. 

Door een sterke toename van de bevolking en de hiermee gepaard gaande 
ontginningen, intensieve ontbossing, overbeweiding en plaggen steken, 
raakten veel gronden uitgeput en verdween de vegetatie. Voorbeelden 
hiervan zijn de Lange en Korte Duinen in Soest, maar ook de 
Leusderheide in Leusden. De aanwezigheid van stuifzandcomplexen in 
Soest wijst erop dat de akkers en heidevelden soms te intensief werden 
gebruikt. Hierdoor raakten de relatief arme zandgronden snel uitgeput en 
verdween de vegetatie, met zandverstuivingen als gevolg. 

Als gevolg van houtkap, ontginningen en overbeweiding nam de 
hoeveelheid bos op de Utrechtse Heuvelrug in de loop van de late 
middeleeuwen en de Nieuwe tijd verder af. Tegen het einde van de 18

e
 

eeuw was vrijwel de gehele Utrechtse Heuvelrug ontbost en bestond het 
landschap hier uit uitgestrekte heidevelden en zandduinen. De introductie 
van de kunstmest aan het einde van de 19

e
 eeuw maakte de functie van 

heidevelden als weidegebied en plaggengrond overbodig. Veel 
heidegebieden konden nu worden ontgonnen tot landbouwgrond. Op de 
Utrechtse Heuvelrug, waar de bodem minder geschikt was voor 
akkerbouw, werden veel heidevelden omgezet in bos.

23
 

In Soest zijn waarnemingen en vondsten gedaan uit de periode 
Neolithicum-ijzertijd en late middeleeuwen-Nieuwe tijd.

24
 Navolgend 

worden de waarnemingen en vondstmeldingen genoemd die zich binnen 
een straal van ca. 1 km rond de onderzoekslocatie bevinden. 

Op ca. 110 m ten westen van de onderzoekslocatie is, aan de 
Koninginnelaan, één onderzoek geregistreerd in ARCHIS. Hier is in het 
noordelijke, lager gelegen deel een ca. 1 m dik pakket opgebrachte 
humusrijk zand aangetroffen met daaronder een 10 tot 15 cm dik pakket 
moerig zand. Hieronder bevond zich een pakket geoxideerd zand 
(onderkant podzolbodem met BC-horizont) met daaronder schoon zand (C-
horizont). Het dikke pakket humeus zand is waarschijnlijk opgebracht om 
dit lagere deel bruikbaar te maken voor akkerbouw. Het onderliggende 
moerige zand duidt vermoedelijk op enige veenvorming in het lager 
gelegen deel. In het (hoger gelegen) zuidelijke deel lag een pakket 
(0,5/0,8 m dik) humusrijk zand met daarin brokken schoon en matig 
humeus zand aangetroffen (vergraven). Dit pakket lag of direct op het 
schone gele zand (C-horizont) of op een pakket bestaande uit geoxideerd 
zand met brokken humusrijk zand (kenmerkend voor BC-horizont van een 
podzolbodem). Vanwege de tamelijk intensieve bodemverstoring (t.b.v. de 
inrichting van het perceel tot bosperceel (diepploegen) en bouwactivitieten 

                                                           

23
 Beleidsnota archeologie, 2011, 7-9. 

24
 Waarnemingen, vondsten en onderzoeksmeldingen geraadpleegd in ARCHIS 3, september 2015. 
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(20
e
 eeuw) en het ontbreken van relevante archeologische indicatoren (19

e
 

eeuwse verstoringen, kachelslak, moderne glas- en metaalresten) is daar 
geen vervolgonderzoek geadviseerd (ARCHIS onderzoeksmeldingsnr. 
52606).

25
 

Ten noorden van de onderzoekslocatie is een booronderzoek uitgevoerd 
op landgoed Soestdijk (onderzoeksmeldingsnr. 34410). Hieruit is gebleken 
dat het archeologische of cultuurhistorische belang dat aan dit terrein 
gehecht kan worden bestaat uit resten vanaf de 17

e
 eeuw. 

Ten oosten van de onderzoekslocatie (Lasenberg, onderzoeksmeldingsnr. 
16697) is een booronderzoek uitgevoerd. De resultaten hebben geen 
aanleiding gegeven tot vervolgonderzoek. 

Bij een proefsleuvenonderzoek aan de Molenschot in Soest zijn vier 
fragmenten aardewerk aangetroffen uit de periode midden-Neolithicum –
vroege bronstijd. Deze zijn waarschijnlijk bij het bemesten van de grond 
daar terechtgekomen (vondstmeldingsnr. 426563). 

Bij Landschap Erfgoed Utrecht zijn geen oningevoerde vondsten bekend 
t.a.v. de onderzoekslocatie. Raadpleging van de AWN heeft eveneens 
geen informatie opgeleverd.

26
 

In de jongste Archeologische Kroniek van Utrecht (2004-2005) wordt 
melding gemaakt van één archeologisch project in Soest. Het betreft het 
project De Lange Duinen in het kader van het aanleggen van een 
watertransportleiding tussen Soest en Soestdijk. Bij het onderzoek zijn 
geen archeologische vondsten gedaan.

27
 

Bouwhistorische 
gegevens: 

De bebouwing op het terrein (volgens Edugis drie gebouwen) is gebouwd 
in 1964.

28
 

Op de onderzoekslocatie zijn geen rijks- of gemeentelijke monumenten 
geregistreerd. De twee dichtst bij gelegen monumenten bevinden zich aan 
de Jachthuislaan ten westen van de onderzoekslocatie. Het betreft 
monumentnr. 8536, Huis Eyckendal, een lage woning met topgevels, 
kruisvensters en halve luiken uit de aanvang der 18

e
 eeuw. Monumentnr. 

8545 betreft een witgepleisterd pand onder een zadeldak tussen 
topgevels.

29
 

In de molendatabase zijn in Soest werkende en verdwenen molens 
geregistreerd in Soest. De meest dichtbij gelegen verdwenen molen betreft 
de voormalige Pompmolen voor de Drakenfontijn van paleis Soestdijk 
(databasenr 3807). De molen is gebouwd tussen 1678 en 1683 en 
verdwenen na 1695. Daarnaast zijn er in het centrum van Soest twee 
verdwenen molens bekend die elkaar hebben opgevolgd. Beide molens 
heetten “De Windhond” en dateren uit resp. 1474-1737 en 1737-1930 
(databasnrs. 5092 en 1056). Op ongeveer dezelfde plek (ca. 600 m ZO) is 
in 2007 begonnen met de bouw van een nieuwe molen “De Windhond” 
(databasenr. 1300).

30
 

                                                           

25
 Exaltus en Orbons, 2014, 23-24. 

26
 E-mail dhr. drs. A. van den Bunt (UtrechtAltijd.nl) d.d. 31-8-2015. Email dhr. E. Eimermann (AWN afd. 14 Eem en Vallei) d.d 

4-9-2015. De Historische Vereniging Soest heeft tot op heden nog niet gereageerd.  
27

 Kok, 2005, 299-300. 
28

 Edugis, geraadpleegd augustus 2015. 
29

 Monumentenregister, geraadpleegd augustus 2015 via cultureelerfgoed/monumentenregister.nl.  
30

 www.molendatabase.nl (bestaande molens) en www.molendatabase.org (verdwenen molens en het monumentenregister, 
geraadpleegd juli 2015.  
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Historische gegevens 

Historische gegevens 
onderzoeksgebied: 

De oudst bekende schriftelijke bron die betrekking heeft op het 
grondgebied van Soest dateert uit de 8e eeuw. In het jaar 777 schonk 
Karel de Grote een groot koninklijk domein, waarvan de 'villa Lisiduna' 
(het huidige Oud-Leusden, langs de Rijksweg A28) het centrum vormde, 
aan de bisschoppelijke Sint Maartenskerk in Utrecht. Tegelijk met de villa 
Leusden werden ook vier foreesten aan de Sint Maartenskerk 
geschonken: Hengistscoto, Fornhese, Mocoroht en Widoc of Wido. Dit 
waren grondgebieden buiten het gebied van de villa die op andere wijze 
werden geëxploiteerd. Meest aannemelijk is dat het grondgebied van de 
huidige gemeente Soest deel uitmaakte van het foreest Fornhese. Het 
dorp Soest ontstond in de 7

e
 of 8

e
 eeuw na Chr. op de zuidoosthelling van 

de Engh, een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug. Uiteindelijk groeide 
deze nederzetting uit tot een klein boerendorp. De eerste vermelding van 
het dorp Soest (Zoys) dateert uit 1028. In de 14

e
 eeuw werd Soest een 

zelfstandige parochie met een eigen kerkgebouw en kerkhof. In 1470 
werd bij het dorp het klooster Mariënburg gesticht. De eeuwen hierna 
werden gekenmerkt door invallen en plunderingen van de Spaanse, 
Franse en Pruisische troepen. In deze periode groeide Soest echter ook. 
Voortkomend uit de oude boerderijclusters ontstonden er steeds meer 
verschillende buurtschappen die nog steeds kenmerkend zijn voor de 
gemeente Soest.

31
 

Historische 
geografie:

32
 

Op de kadastrale kaart 1811-1832 is de onderzoekslocatie onbebouwd. 
De huidige Koninginnelaan (aangegeven als “weg van Vuursche naar 
Zoest”) wordt aangegeven. De onderzoekslocatie ligt op vier percelen, 
bestaande uit twee langwerpige percelen met daartussen een NNW 
georiënteerde perceelgrens. Langs de weg in het zuiden zijn ook twee 
kleine percelen getekend. Op de Topografisch Militaire Kaart (TMK) 
edities 1873, 1881, 1890 en 1899 is op het zuidoostelijke deel van het 
oostelijke perceel bebouwing te zien. Deze bebouwing, waarschijnlijk twee 
gebouwen zijn omgeven door perceelsgreppels/-sloten met bomen 
erlangs. Ten westen van de onderzoekslocatie wordt aangeduid als 
bosgebied. Op de TMK edities 1910 en 1920 lijkt de bebouwing op de 
eerdere edities te zijn verdwenen en is er één gebouw voor in de plaats 
gekomen. Ook de indeling met perceelsgrenzen lijkt veranderd te zijn. Op 
de TMK uit 1933 is de situatie op de onderzoekslocatie weer gewijzigd. 
Over vrijwel het gehele perceel staan nu drie gebouwen ingetekend, 
alleen het uiterst noordelijke deel staat nog afgebeeld als akkerland. Het 
ten westen gelegen bosgebied is ten behoeve van infrastructurele werken 
en huizenbouw verkleind en de grens is naar het westen opgeschoven. 
Ter plaatse van het oude bosgedeelte staan nu huizen met verder naar 
het noorden toe, van de weg af, nieuwe perceelsgrenzen (zie afb. 2-5). 

 

                                                           

31
 Beleidsnota Archeologie 2011, 5; en Stenvert, et al.1996, 200-202. 

32
 Alle kaarten geraadpleegd via www.watwaswaar.nl, september 2015. Zie voor details de literatuurlijst. 
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Afbeelding 2: globale projectie van de onderzoekslocatie op een 
detail van de kadastrale minuut uit 1811-1832. Bron: 

watwaswaar, september 2015. 

Afbeelding 3: globale projectie van de onderzoekslocatie op een 
detail van de Topografisch Militaire Kaart 1873. Bron: 

watwaswaar, september 2015. 

  

Afbeelding 4: globale projectie van de onderzoekslocatie op een 
detail van de Topografisch Militaire Kaart 1910. Bron: 

watwaswaar, september 2015. 

Afbeelding 5: globale projectie van de onderzoekslocatie op een 
detail van de Topografisch Militaire Kaart 1933. Bron: 

watwaswaar, september 2015. 

 
Overige gegevens 

Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN): 

Het zuidelijke deel van de onderzoekslocatie ligt op ca. 5,15 m NAP, het 
noordelijke deel ligt op ca. 4,6 m NAP. Op het AHN is duidelijk te zien dat 
het centrum van Soest hoger ligt dan de omgeving i.v.m. de ligging op de 
stuwwal. In de omgeving ten noordwesten en westen (Baarn en Hoge 
Vuursche) liggen ook op hoge delen van de stuwwal.

33
 

Huidig of recent 
gebruik: 

Ten opzichte van de situatie in 1933 is op de Topografische Kaarten (TK) 
uit 1943, 1952 en 1962 wat de bebouwing op de onderzoekslocatie betreft 
weinig verandering te zien. Op de TK uit 1974 is op de onderzoekslocatie 
is het meest noordelijke van de gebouwen niet meer aangegeven. Alleen in 
het centrum van de onderste helft van het perceel wordt een gebouw 
aangegeven. Op de TK uit 1982, 1989 en 1995 worden op het terrein vier 
gebouwen weergegeven.

34
 

Op een luchtfoto uit 2003 en 2008 worden nog de vier gebouwen 
weergegeven die ook op de TK 1982-1995 staan. Op een luchtfoto uit 
2014 zijn de twee noordelijkste gebouwen afwezig en wordt de bestaande 

                                                           

33
 AHN en Edugis, geraadpleegd september 2015. 

34
 www.watwaswaar.nl, geraadpleegd september 2015. 
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bebouwing weergegeven. Het terrein ter plaatse van de gesloopte 
gebouwen ligt braak.

35
 

Op de onderzoekslocatie staan momenteel een woonhuis met daar achter 
een stal en ten oosten een schuur. Onder het woonhuis, ongeveer in het 
centrum, ligt een kelder met een afmeting van 3,5(L)x1,9(B)x1,4(H)m

2
. 

Linksachter, aan de buitenzijde, van de stal ligt een kelder/mestput met 
een afmeting van 3,2(L)x1,85(B)x2,0(H).  

Uit het historisch onderzoek dat is uitgevoerd t.b.v. het verkennend 
bodemonderzoek is gebleken dat op de onderzoekslocatie in de periode 
1938-1954 een transportbedrijf was gevestigd. Tevens heeft er een 
ongespecificeerde demping met puinhoudend materiaal plaatsgevonden in 
het noordwestelijke deel van de onderzoekslocatie. Tussen 2009 en 2010 
zijn een aantal opstallen (zie afbeelding 6) gesloopt.

36
 

Op 10-9-2015 is een locatiebezoek uitgevoerd (foto’s zie bijlage 2). Het 
noordelijke deel van de onderzoekslocatie waar vroeger de opstallen 
hebben gestaan, is nu in gebruik als paardenweide. Verder heeft dit 
bezoek geen relevante extra informatie opgeleverd.   

Milieukundig 
onderzoek: 

Op de onderzoekslocatie is in 2011 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd. In de bijmenging van de puinhoudende toplaag aan de 
westelijke zijde van het middendeel en aan de noordwestzijde van het 
perceel is een lichte tot sterke verontreiniging aangetroffen van PAK en 
meerdere zware metalen. Uit de huidige gegevens kan geconcludeerd 
worden dat de verontreiniging minimaal en oppervlakte heeft van 210 m

2
 

en een dikte van ca. 0,5 m. De minimale verontreinigingssituatie is 105 m
3
, 

echter de totale omvang was nog onbekend. De vastgestelde 
verontreinigingen zijn vermoedelijk te relateren aan een in het verleden 
toegepaste halfverharding. Uit de analyseresultaten blijkt dat de bodem 
licht verontreinigd is met lood, PAK en PCB. Het grondwater is matig 
verontreinigd met zink en licht verontreinigd met som dichlooretheen. Er is 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

37
 In een nader 

bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek in grond is de exacte 
omvang van de verontreiniging in kaart gebracht. Uit dit nader onderzoek is 
gebleken dat de matige verontreiniging met lood en zink en de sterke 
verontreiniging met koper en PAK zich concentreert ter plaatse van de 
westzijde van het middendeel (rondom de boringen 3, 7, 8, 104, 109 en 
110). De omvang van de sterke verontreiniging beperkt zich tot de toplaag 
van de bodem (ca. 0,5 m dik) over een oppervlakte van circa 240 m

2 
en is 

vastgesteld op ca. 120 m
3
. De diepere bodemlaag is maximaal licht 

verontreinigd met de onderzochte parameters. Uit de analyseresultaten 
blijkt een licht verhoogde concentratie aan asbest op de contactzone met 
de bodem ter plaatse van de westzijde middenterrein. Echter de analytisch 
vastgestelde concentratie bevindt zich ruim onder de restconcentratienorm 
van 100 mg/kg.ds, derhalve is geen sprake van ernstige 
bodemverontreiniging met de parameter asbest. 

In het kader van de voorgenomen herontwikkeling is geconcludeerd dat 
een saneringsmaatregel noodzakelijk is vanwege de ernstige 
bodemverontreiniging.

38
 

 

                                                           

35
 Luchtfoto Atlas Utrecht, 2004, kaartblad 34 Soest, Soestdijk, opnamedatum 29-5-2003, fotonr 144-468. Google Earth, 

geraadpleegd september 2015, opnamedatum 9-4-2008 en 4-10-2014. 
36

 Satinover, 2011a, 6, bijlage 1.2 en 3; 2011b, bijlage 1.2 en 2. 
37

 Satinover, 2011a, 14-15.  
38

 Satinover, 2011b, 14,16-17. 
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Afbeelding 6: globale weergave bebouwing op de onderzoekslocatie tot ca. 2010. De mesthoop, shetten stal/poets stal/stro 
opslag en de oude stallen/hooiopslag/garage zijn in 2009/2010 gesloopt. Bron: opdrachtgever, september 2015. 
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5 SPECIFIEKE ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

 

Ten aanzien van het uitgevoerde onderzoek is een aantal onderzoeksvragen gesteld. De 
beantwoording van de vragen 1 tot 3 wordt samengevoegd in de specifieke archeologische 
verwachting. Deze resulteert in een aanbeveling (beantwoording vraag 4, zie hoofdstuk 6). 

De onderzoekslocatie ligt volgens de archeologische beleidsadvieskaart (2011) deels in een gebied 
met een hoge archeologische verwachting (stuwwal, AWV 1) en gedeeltelijk in een gebied met een 
middelhoge of onbekende archeologische verwachting (dekzandlandschap met welvingen, categorie 
AWV 2). 

Op de stuwwal is bewoning mogelijk vanaf het Mesolithicum en/of Neolithicum. Ook op de flank 
kunnen archeologische resten aangetroffen worden (weggegooid afval, infrastructuur etc.). De kans 
hierop is hoog.  

Te verwachten sporen voor het Mesolithicum zijn basiskampen (tot meer dan 2000 m
2
) en tijdelijke 

jachtkampen (≤ 100 m
2
), die zich manifesteren door de aanwezigheid van vuursteenvondsten en 

mogelijk houtskool of (verbrande) botresten. 

Met betrekking tot het Neolithicum kunnen resten van nederzettingen met o.a. paalsporen, 
wandstructuren en funderingsgreppels van houtbouw, haardkuilen, afvalkuilen, waterputten, 
erfafscheidingen, veekralen en akkerlagen verwacht worden. Tevens komen vanaf deze periode off-
site fenomenen, zoals begravingen en infrastructuur voor. Het vondstenspectrum kan bestaan uit 
onder meer (fragmenten van) vuurstenen en/of natuurstenen werktuigen (afslagen, klingen, 
kookstenen) en (sier)voorwerpen, houtskool, organische en ecologische resten als (on)verkoold 
menselijk en dierlijk botmateriaal (waaronder voorwerpen van dierlijk bot), pollen, zaden en fosfaat, 
alsook leem, metalen werktuigen en (sier)voorwerpen, leer en textiel en handgevormd aardewerk 
(vaatwerk, spinklosjes, weefgewichten). 

Uit de brons- en ijzertijd kunnen naast funeraire structuren en infrastructuur ook sporen van 
nederzettingen worden verwacht. Het vondstenspectrum zal niet veel afwijken van dat uit eerdere 
perioden, met dien verstande dat ook metalen voorwerpen kunnen worden aangetroffen. 

Uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen zijn in Soest geen archeologische resten bekend. 
Daarom geldt voor deze periode een lage verwachting. 

Eventuele vondsten en sporen uit de genoemde perioden bevinden zich op of in de C-horizont (evt. 
BC-horizont) of kunnen (gedeeltelijk) in de onderkant van de enkeerdgrond opgenomen zijn. 

Vanaf de late middeleeuwen is de omgeving van Soest bewoond. Op de onderzoekslocatie bestaat 
een grote kans op sporen uit de late middeleeuwen en de Nieuwe tijd in de vorm van akkerlagen 
en perceelsgreppels. Ook voor bebouwing geldt een hoge verwachting. Blijkens oude kaarten is de 
onderzoekslocatie vanaf 1873 bebouwd geweest. Archeologische resten uit deze periode kunnen 
vanaf het maaiveld worden verwacht.  

Het vondstenspectrum voor de late middeleeuwen en de Nieuwe tijd zal voornamelijk bestaan uit 
hetgeen voor een landelijke agrarische nederzetting gebruikelijk is. Er kunnen (sier)voorwerpen, 
houtskool, organische en ecologische resten als (on)verkoold menselijk en dierlijk botmateriaal 
(waaronder voorwerpen van dierlijk bot), pollen, zaden, fosfaat en leem, metalen werktuigen en 
(sier)voorwerpen, leer en textiel, alsmede gedraaid en eventueel handgevormd aardewerk 
(vaatwerk) verwacht worden. Verder kan vaatwerk van glas en metaal voorkomen evenals (delen) 
van kledingaccessoires en sieraden van metaal en been (sieraden ook glas en evt. natuursteen), 
gereedschappen en overige gebruiksvoorwerpen van metaal, hout, been, aardewerk (bijv. 
spinklosjes, weefgewichten) en natuursteen (bijv. maalsteen). Ook kan keramisch (baksteen, 
dakpannen) en/of natuurstenen (leisteen, grind) bouwmateriaal worden gevonden. Naast 
nederzettingsafval kunnen evt. resten worden aangetroffen die te maken hebben met kleinschalige 
ambachtelijke activiteiten. 

Op basis van de milieukundige boringen is de bodem ter plaatse van de niet gespecificeerde 
demping met puinhoudend materiaal verstoord tot ca. 0,5 m –mv. Gelet op de resultaten van een 
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onderzoek ten westen van de onderzoekslocatie is de kans groot dat de bodem in het zuidelijke deel 
tot in de BC- of de C-horizont is verstoord. Bij een dergelijke verstoring is de kans op het aantreffen 
van archeologische sporen geringer en kan de archeologische verwachting voor alle perioden naar 
beneden worden bijgesteld. Ook in het noordelijke deel van de onderzoekslocatie kan de bodem 
door akkerbouw al flink zijn verstoord. In dat geval kan ook voor dit deel de archeologische 
verwachting naar beneden worden bijgesteld voor alle perioden. Archeologisch onderzoek in de 
regio laat zien dat bij een matig afgetopte C-horizont nog voldoende archeologische resten, vooral 
uit de periode vanaf de late prehistorie, in de bodem aanwezig kunnen zijn. Indien de C-horizont op 
de onderzoekslocatie slechts matig afgetopt is kan de archeologische verwachting worden bijgesteld 
naar middelhoog, bij een omvangrijke aftopping naar laag.  

De kans op het aantreffen van vondsten van organisch materiaal en van paleo-ecologische resten is 
sterk afhankelijk van de bodemgesteldheid ter plaatse. Onverbrande paleo-ecologische resten zullen 
over het algemeen slechts beneden de grondwaterspiegel kunnen worden aangetroffen, d.w.z. in dit 
geval vanaf ca. 0,8 à 1,2 m –mv. Verbrande paleo-ecologische resten kunnen daarnaast ook in 
grondsporen worden aangetroffen. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Conclusies: Naar aanleiding van het voornemen van de opdrachtgever de bestaande 
bebouwing op de onderzoekslocatie aan de Koninginnelaan 148 te Soest 
te slopen en te vervangen door nieuwbouw is door ArcheoMedia BV, in 
verband met een bestemmingsplanwijziging, de archeologische waarde 
van de onderzoekslocatie bepaald door middel van een archeologisch 
bureauonderzoek. 

Uit het onderzoek blijkt dat de archeologische verwachting op resten uit de 
periode vanaf het Meso- en/of Neolithicum tot en met de ijzertijd hoog is in 
verband met de ligging op (de flank van) stuwwal en het voorkomen van 
grafheuvels uit deze periode. Voor de periode Romeinse tijd en de vroege 
middeleeuwen geldt een lage verwachting door het ontbreken van 
archeologische resten uit deze periodes in Soest. Voor de late 
middeleeuwen en Nieuwe tijd geldt wederom een hoge verwachting op 
basis van vondsten en de historische geografie. Indien de bodem tot in de 
C-horizont verstoord is, zoals bij eerder onderzoek ten westen van de 
onderzoekslocatie is waargenomen, kan de archeologische verwachting 
voor alle perioden naar beneden worden bijgesteld. De mate waarin dit kan 
gebeuren is afhankelijk van de omvang van de aftopping van de C-
horizont. Indien deze op de onderzoekslocatie slechts matig afgetopt is kan 
de archeologische verwachting worden bijgesteld naar middelhoog, bij een 
omvangrijke aftopping naar laag. 

Uit de boringen die ten behoeve van het milieukundige onderzoek zijn 
gezet blijkt de bodem ter plaatse van de niet gespecificeerde demping met 
puinhoudend materiaal verstoord tot ca. 0,5 m –mv. 

Aanbevelingen: Op basis van dit bureauonderzoek wordt aanbevolen het woonhuis binnen 
de zone met AWV2 te plaatsen. De verstoring valt dan binnen de 
vrijstellingseisen (500m

2
 en 0,3 m –mv) van de gemeente. Tevens wordt 

aanbevolen de verstoring door de sloop en nieuwbouw binnen de zone met 
AWV1 binnen de vrijstellingsgrenzen van 100m

2
 en 0,3 m –mv te houden 

(zie bijlage 3).
39

 In dat geval is ook geen archeologisch vervolgonderzoek 
noodzakelijk.  

Indien over een groter oppervlak wordt gegraven, zal een archeologisch 
vervolgonderzoek moeten plaatsvinden in de vorm van een verkennend 
booronderzoek om de intactheid van de bodem te bepalen. Indien hieruit 
blijkt dat de top van de C-horizont intact of slechts matig afgetopt is zal een 
vervolgonderzoek plaats moeten vinden in de vorm van proefsleuven. 

Met betrekking tot deze aanbevelingen dient contact te worden 
opgenomen met de bevoegde overheid. 

De kans bestaat dat (vondstarme) archeologische sporen en vondsten in 
de bodem aanwezig zijn die in de uitvoeringsfase van toekomstige 
bodemingrepen aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een 
wettelijke meldingsplicht ex artikel 53 van de Monumentenwet 1988 en de 
Wet op de archeologische monumentenzorg. Bij graafwerkzaamheden 
dient men dan ook attent te zijn op eventuele vondsten. De opdrachtgever 
verplicht de aannemer(s) om attent te zijn op eventuele vondsten en/of 
sporen tijdens de werkzaamheden en verplicht hen archeologische 
vondsten onverwijld te melden bij de bevoegde overheid. 

                                                           

39
 Het geplande bijgebouw van 70 m

2
 valt naar verwachting volledig binnen deze zone. Van het nieuwe woonhuis zou, gelet op 

het bouwvlak, eventueel een deel binnen deze zone kunnen vallen maar dit deel is naar verwachting (ruim) kleiner dan 20 m
2
. 
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BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 

 

AMK Archeologische MonumentenKaart. Een kaart waarop vastgestelde archeologische 
monumenten zijn vermeld. 

Archeologische Indicatief archeologisch materiaal, zoals houtskool, verbrande leem,  aardewerk en  
indicator/indicatie bot, dat bij (boor)onderzoek een aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter 

plaatse of in de nabijheid, van een archeologische vindplaats (definitie KNA). 

ARCHIS Archeologisch InformatieSysteem. Een archeologische database van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) waarin alle onderzoeks- en vondstmeldingen in 
Nederland geregistreerd staan. 

Bevoegde overheid De overheid, die het selectiebesluit neemt, het Programma van Eisen laat opstellen 
en goedkeuring verleent aan een eventueel ontwerp (definitie KNA). 

CHS Cultuurhistorisch HoofdStructuur. Een verzameling van overzichtskaarten van 
archeologische, geologische, historische en landschappelijke waarden voor 
verscheidene regio’s in Nederland. 

Complex Een uit meerdere met elkaar in ruimte, tijd en functioneel opzicht samenhangende 
structuren en/of individuele sporen (definitie KNA). 

Cultuurlaag Een licht tot sterk humeuze oude bewoningslaag of afvallaag, ontstaan door 
menselijke activiteit, met archeologische indicatoren. 

CCvD Archeologie Centraal College van Deskundigen Archeologie. 

DGPS Differential Global Positioning System. Meetapparatuur die via satellieten de exacte 
coördinaten van een locatie inmeet. 

Ex situ buiten de context van de vindplaats. 

(Grond)spoor een ruimtelijk duidelijk begrensbaar verschijnsel ontstaan door menselijke activiteit 
(bijvoorbeeld een paalkuil, lijksilhouet of muur) of natuurlijke oorsprong (bijvoorbeeld 
een boomval). Binnen een spoor kunnen verschillende, duidelijk te onderscheiden 
eenheden voorkomen (definitie KNA). 

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. Een op geologische structuren 
gebaseerde kaart van archeologische waarden. 

In situ ter plekke of binnen de context van de vindplaats. 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. 

m -mv meter onder het maaiveld. 

m -NAP meter onder Normaal Amsterdams Peil (: officieel peilmerk). 

PvE Programma van Eisen, goedgekeurd door de bevoegde overheid en de basis van 
archeologisch onderzoek. Het geeft de probleemstelling en de doelen van de te 
verrichten werkzaamheden van de vindplaats aan en formuleert de daaruit af te 
leiden eisen aan het uit te voeren werk. 

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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OVERZICHT VAN GEOLOGISCHE EN ARCHEOLOGISCHE PERIODEN 
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BIJLAGE 2 

Foto’s locatiebezoek 

(10-9-2015) 
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Voorzijde 
plangebied. Foto 
genomen richting 
het noordoosten. 

 

Achterzijde 
plangebied. Op de 
voorgrond is een 

zandig, 
braakliggend vlak 

zichtbaar. Hier heeft 
een opstal gestaan 
die tussen 2009 en 

2010 is gesloopt. De 
schuur aan de 
rechterzijde zal 

worden gesloopt. 
De foto is gemaakt 

richting het 
zuidoosten.   

 

Het noordelijk deel 
van het plangebied 
waar tot 2009-2010 
opstallen hebben 
gestaan is nu in 

gebruik als 
paardenweide. De 

foto is gemaakt 
richting het noorden.  
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Braakliggend terrein 
in het noordelijke 

deel van het 
plangebied, nu een 
paardenweide. Foto 
is gemaakt richting 

het oosten 

 

Westelijk deel van 
het plangebied. Hier 
ligt een pad, verhard 
met grind. De foto is 

genomen richting 
het zuiden. 
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1. Aanleiding en doel 
Initiatiefnemer wil een nieuwe woning realiseren ter vervanging van de bestaande woning 
aan de Koninginnelaan 148 te Soest. De gemeente gaf dat de akoestische situatie inzichte-
lijk moet worden gemaakt. Adviesbureau Groenewold Milieu & Natuur is gevraagd dit on-
derzoek uit te voeren. Het onderzoek levert informatie voor een eventuele procedure hoge-
re grenswaarde en gegevens voor de onderbouwing in de milieuparagraaf bij het plan. 

2. Beschrijving situatie  
De planlocatie ligt in de bebouwde kom van Soest, zoals weergegeven in de onderstaande 
figuren. Het akoestisch onderzoek moet duidelijk maken wat de te verwachten geluidbelas-
ting op de nieuwe woning zal zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Geluid in de leefomgeving 
Geluid werkt door in veel beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening en verkeer en ver-
voer. Vrijwel elke ruimtelijke ontwikkeling heeft consequenties voor het geluid, terwijl om-
gekeerd, geluidswetgeving consequenties heeft voor veel ruimtelijke ontwikkelingen.  
Het al vroeg in de planontwikkeling als een ontwerpvariabele meenemen van milieuaspec-
ten kan helpen te voorkomen dat er nieuwe geluidknelpunten ontstaan of dat ruimtelijke 
plannen achteraf moeten worden bijgesteld of afgeblazen. 
 

4. Wettelijk kader 
Dit hoofdstuk gaat in op de wettelijke aspecten van geluid in bestemmingsplannen. 
 

4.1 Wet geluidhinder algemeen 
De Wet geluidhinder (Wgh) geeft regels wanneer een akoestisch onderzoek moet worden 
uitgevoerd en waar dit aan moet voldoen. Een aantal belangrijke aspecten zijn: 

 Bij een voorgenomen wijziging van een plan binnen een geluidzone is een akoestisch 
onderzoek noodzakelijk. Bij hogere geluidbelasting dan de voorkeurswaarde kan een 
hogere grenswaarde nodig zijn.  
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 De bevoegdheid voor het vaststellen van een hogere waarde ligt in de meeste gevallen 
bij de gemeente, met in het akoestisch onderzoek verplichte aandacht voor mogelijke 
maatregelen en de motivatie. 

 Eenheid van de geluidbelasting is de Lden (Lday, evening, night) in dB, een Europese 
dosismaat voor geluid voor weg- en railverkeer. De Lden staat voor het jaargemiddelde 
A-gewogen geluidsniveau over een etmaal.  

 Het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden moet tegelijk met het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De ter inzage termijn is in alle geval-
len 6 weken.  

 De Wet stelt registratie van de verleende hogere waarde in het kadaster verplicht.  
 

4.2 Relatie ruimtelijk plan en Wet geluidhinder 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) ligt rond iedere weg een zone (art.74). Dit geldt 
niet voor woonerven en 30 km/uur wegen. Ook de ruimte boven en onder de weg behoren 
tot de zone. Bij aanleg van een nieuwe weg geldt de zone vanaf het moment dat de weg in 
een ontwerp bestemmingsplan is opgenomen. 
 
In de Wgh is geregeld dat bij een planwijziging een akoestisch onderzoek de gevolgen voor 
geluidgevoelige objecten binnen de zone in beeld moet brengen. Uitgangspunt is dat voor 
alle woningen/woonfuncties binnen de zone de hoogste toelaatbare geluidbelasting van 
Lden=48 dB voor wegverkeer en Lden=55 dB voor railverkeer wordt gerealiseerd (voorkeurs-
grenswaarde).  
 
In deze situatie zijn de volgende wettelijke zones van toepassing: 
 

Weg type Zone 

Beckeringhstraat Binnenstedelijk 200m 

Koninginnelaan 30 km weg geen 

 
Voordat toetsing aan de Wet plaatsvindt, mag conform art. 110g Wgh een aftrek worden 
toegepast voor het stiller worden van het verkeer. Per 20 mei 2014 is de regeling tijdelijk 
(tot 1 juli 2018) aangepast. De toe te passen aftrek bedraagt nu: 
 

Max. snelheid Lden = 57dB Lden=56 dB Overig 

>= 70 km/uur 4 dB 3 dB 2 dB 

50/60 km/uur   5 dB 

 
Bij hogere waarden moet uit akoestisch onderzoek blijken welke maatregelen nodig zijn om 
wel aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Als maatregelen niet mogelijk of onvoldoen-
de doeltreffend zijn kan een ontheffing worden verleend. De maximale ontheffing voor 
nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied bedraagt Lden=63 dB en in buitenstedelijk ge-
bied Lden=53 dB.  
 

5. Reken- en meetmethode 
In deze situatie gerekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 
(RMG2012). De gegevens zijn hiertoe ingevoerd in het programma Winhavik van bureau 
DirActivitySoftware (v8.651). Dit programma maakt gebruik van het Haskoning rekenhart 
SRMII v.16 formaat 2016 voor wegverkeer en Railverkeer en Indus10 voor Industrielawaai.  
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In de bijlagen is ter beperking van de hoeveelheid papier een selectie van de belangrijkste 
invoergegevens opgenomen. Meer detailinformatie is op verzoek leverbaar.  
 
De GGD heeft een methode ontwikkeld om via een zogenaamde GES (gezondheidef-
fectscreening) aan te geven wat de geluidskwaliteit in een leefomgeving is. Dit gebeurt in 
de zogenaamde GES score. Deze loopt van 0 t/m 8. Waarbij een score 0 zeer goed is en 
een score van 8 zeer onvoldoende. De GES scores verschillen per hinderbron.  
 
Onderstaand zijn de scores voor wegverkeer weergegeven. Bij de presentatie van de re-
kenresultaten is aansluiting gezocht bij de GES systematiek. 
 
 Geluidbelasting en GES scores voor wegverkeer 

Geluidsbelasting Ernstig  
gehinder-

den 
(%) 

Geschatte 
geluidbelasting 

LAeq,23-7h 
dB 

Ernstig 
Slaapver-
stoorden 

(%) 

GES-
score 

Kwalificatie Kleur 
Akoestisch  
onderzoek Lden 

dB 
Letm 
dB(A) 

< 43 <45 0 < 34 < 2 0 Zeer goed  
Groen 

43–47 45-49 0 – 3 34 - 39    2 1 Goed 

48-52 50-54 3 – 5 39 - 44 2 – 3 2 Redelijk Geel 

53–57 55-59 5 – 9 44 - 49 3 – 5 4 Matig  
Oranje 

58–62 60-64 9 - 14 49 - 54 5 – 7 5 Zeer matig 

63-67 65-69 14 - 21 54 - 59 7 - 11 6 Onvoldoende  
 

Rood 68–72 70-74 21 - 31 59 - 64 11 - 14 7 Ruim  
onvoldoende 

> 73 > 75 > 31 > 63 > 14 8 Zeer  
onvoldoende 

 

6. Verkeersgegevens 
Een akoestisch onderzoek moet zo nauwkeurig mogelijk de toekomstige geluidbelasting 
aanduiden (binnen 10 jaar te verwachten) 
 
Voor het akoestisch onderzoek met betrekking tot dit plan is gebruik gemaakt van informa-
tie van de gemeente Soest. Er is een inschatting gemaakt voor 2025 als maatgevend jaar.  
 
Een overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens is weergegeven in onderstaande ta-
bel: 
 

Wegvak 
Etmaalintensiteiten Gemiddelde uurintensiteit Voertuigverdeling in % 

2020 2025 Periode % Aantal LV MV ZV 

Koninginnelaan 1.151 1.240 
Dag 

Avond 
Nacht 

6.9 
2.9 
0.7 

86 
36 
9 

96.3 3.5 0.2 

Beckeringhstraat 7.014 7.556 
Dag 

Avond 
Nacht 

6.8 
3.0 
0.8 

514 
227 
60 

94.5 
96.0 
94.5 

4.0 
3.0 
4.0 

1.5 
1.0 
1.5 

 
De maximum snelheid bedraagt 50 km/uur op de Beckeringhstraat en 30 km/uur op de Ko-
ninginnelaan. Het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton (DAB).  
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7. Rekenresultaten  
In de figuur en uitdraai in de bijlagen zijn de rekenresultaten weergegeven. Een samenvat-
ting staat in onderstaande tabel. 
 
Tabel 1: Geluidbelasting Lden in dB op de nieuwe woning vanwege het wegverkeer (na af-

trek ex. art. 110 Wgh van 5 dB)  

Gevel Hw  Kon.laan 
Becke-
ringhstr 

Ges-score 

Z 1.5 45 39 1 goed 

 4.5 46 39 1 goed 

W 1.5 39 30 1 goed 

 4.5 40 31 1 goed 

O 1.5 40 32 1 goed 

 4.5 41 32 1 goed 

 
De geluidbelasting vanwege de relevante wegen op alle gevels aan de voorkeursgrens-
waarde van Lden=48 dB. 
 

8. Samenvatting en conclusies 
 Initiatiefnemer bereidt een aanvraag omgevingsvergunning voor aan de Koninginne-

laan 148 te Soest. Plan is de bestaande woning te slopen en een nieuwe woning te 
realiseren.  
 

 Het plan valt binnen de 200m brede geluidzone van de Beckeringhstraat. De Koningin-
nelaan is een 30km weg en heeft geen wettelijke zone. Deze weg is vanuit het oogpunt 
van een goede ruimtelijke ordening wel meegenomen. Als maatgevend jaar is uitge-
gaan van peiljaar 2025. De maatgevende etmaalintensiteit bedraagt dan 7.556 resp. 
1.240 mvt/etmaal op de Beckeringhstraat en de Koninginnelaan. De maximum snelheid 
bedraagt resp. 50 en 30 km/uur. Het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton (DAB).  

 

 De geluidbelasting op de nieuwe woning bedraagt maximaal Lden=46 dB vanwege het 
wegverkeer en incl. aftrek ex. art. 110g Wet geluidhinder van 5 dB. Hiermee wordt vol-
daan aan de voorkeursgrenswaarde van Lden=48 dB.  

 

 Het aspect verkeersgeluid behoeft hiermee geen belemmering te vormen voor realisa-
tie van het plan. 

 
 

Bijlagen 
1. Situatieschets 
2. Figuren met rekenresultaten 
3. Uitdraai invoergegevens 
4. Verkeersgegevens 



   

   

 

 
 

Bijlage 1  
Situatieschets 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



   

   

 
 

Bijlage 2  
 
 

Figuren met rekenresultaten 



Bijdrage Beckeringhstraat 

Fig.1: Geluidbelasting Lden in dB

Peiljaar 2025 incl. aftrek 5 dB

Hoogste waarde/gevel (Hw=1.5 en 4.5m)

Planwijziging Konninginnelaan 148 Soest

0 1001 : 1000

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:1

>= 5

>= 10

>= 48.4

>= 53.4

>= 58.4

>= 63.4

>= 68.4

bodemabsorptie

bebouwing

rijlijn

waarneempunt gevel

objecten

WinHavik 8.651 (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:1 Koninginneln148.mdb



Bijdrage Koninginnelaan

Fig.2: Geluidbelasting Lden in dB

Peiljaar 2025 incl. aftrek 5 dB

Hoogste waarde/gevel (Hw=1.5 en 4.5m)

Planwijziging Konninginnelaan 148 Soest

0 1001 : 1000

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:2

>= 5

>= 10

>= 48.4

>= 53.4

>= 58.4

>= 63.4

>= 68.4

bodemabsorptie

bebouwing

rijlijn

waarneempunt gevel

objecten

WinHavik 8.651 (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:2 Koninginneln148.mdb
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Uitdraai invoergegevens 
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eerste situatiesituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Planwijziging Konninginnelaan 148 Soestprojectnaam:
Pasmaatopdrachtgever:
AWGadviseur:
865databaseversie:

100
21-09-2015

1

2

5

16.0.5 (build2)

22:16

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

þ
þ

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

WinHavik 8.651 (c) dirActivity-software 21-09-2015 22:48
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Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

8 80  dxf:0  8.0 0.0 34
9 80  dxf:0  8.0 0.0 27

10 80  dxf:0  8.0 0.0 27
11 80  dxf:0  8.0 0.0 25
12 80  dxf:0  8.0 0.0 26
14 80  dxf:0  8.0 0.0 548
15 80  dxf:0  8.0 0.0 43
16 80  dxf:0  8.0 0.0 22
17 80  dxf:0  8.0 0.0 55
18 80  dxf:0  8.0 0.0 41
19 80  dxf:0  8.0 0.0 28
20 80  dxf:0  8.0 0.0 51
22 80  dxf:0  8.0 0.0 54
23 80  dxf:0  8.0 0.0 51
24 80  dxf:0  8.0 0.0 28
25 80  dxf:0  8.0 0.0 31
26 80  dxf:0  8.0 0.0 27
28 80  dxf:0  8.0 0.0 119
29 80  dxf:0  8.0 0.0 28
30 80  dxf:0  8.0 0.0 31
31 80  dxf:0  8.0 0.0 51
32 80  dxf:0  8.0 0.0 30
33 80  dxf:0  8.0 0.0 15
34 80  dxf:0  8.0 0.0 23
35 80  dxf:0  8.0 0.0 23
36 80  dxf:0  8.0 0.0 25
37 80  dxf:0  8.0 0.0 23
38 80  dxf:0  8.0 0.0 21
39 80  dxf:0  8.0 0.0 28
40 80  dxf:0  8.0 0.0 21
41 80  dxf:0  8.0 0.0 23
42 80  dxf:0  8.0 0.0 12
43 80  dxf:0  8.0 0.0 16
44 80  dxf:0  8.0 0.0 16
45 80  dxf:0  8.0 0.0 50
47 80  dxf:0  8.0 0.0 16
48 80  dxf:0  8.0 0.0 17
49 80  dxf:0  8.0 0.0 25
50 80  dxf:0  8.0 0.0 198
52 80  dxf:0  8.0 0.0 41
53 80  dxf:0  8.0 0.0 34
54 80  dxf:0  8.0 0.0 30
55 80  dxf:0  8.0 0.0 33
56 80  dxf:0  8.0 0.0 47
57 80  dxf:0  8.0 0.0 29
59 80  dxf:0  8.0 0.0 50
60 80  dxf:0  8.0 0.0 23

WinHavik 8.651 (c) dirActivity-software 21-09-2015 22:48
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

61 80  dxf:0  8.0 0.0 18
62 80  dxf:0  8.0 0.0 19
63 80  dxf:0  8.0 0.0 44
64 80  dxf:0  8.0 0.0 60
65 80  dxf:0  8.0 0.0 53
66 80  dxf:0  8.0 0.0 94
67 80  dxf:0  8.0 0.0 23
70 80  dxf:0  8.0 0.0 25
71 80  dxf:0  8.0 0.0 23
72 80  dxf:0  8.0 0.0 104
75 80  dxf:0  8.0 0.0 23
76 80  dxf:0  8.0 0.0 21
77 80  dxf:0  8.0 0.0 23
78 80  dxf:0  8.0 0.0 23
80 80  dxf:0  8.0 0.0 21
81 80  dxf:0  8.0 0.0 23
82 80  dxf:0  8.0 0.0 23
83 80  dxf:0  8.0 0.0 23
84 80  dxf:0  8.0 0.0 23
86 80  dxf:0  8.0 0.0 23
87 80  dxf:0  8.0 0.0 21
89 80  dxf:0  8.0 0.0 23
92 80  dxf:0  8.0 0.0 40
93 80  dxf:0  8.0 0.0 21

102 80  dxf:0  8.0 0.0 21
103 80  dxf:0  8.0 0.0 47
104 80  dxf:0  8.0 0.0 129
107 80  dxf:0  8.0 0.0 104
111 80  dxf:0  8.0 0.0 23
117 80  dxf:0  8.0 0.0 23
119 80  dxf:0  8.0 0.0 228
136 80  dxf:0  8.0 0.0 23
137 80  dxf:0  8.0 0.0 20
138 80  dxf:0  8.0 0.0 20
139 80  dxf:0  8.0 0.0 23
140 80  dxf:0  8.0 0.0 30
141 80  dxf:0  8.0 0.0 23
142 80  dxf:0  8.0 0.0 21
143 80  dxf:0  8.0 0.0 21
145 80  dxf:0  8.0 0.0 21
147 80  dxf:0  8.0 0.0 21
506 80  dxf:0  8.0 0.0 20
507 80  dxf:0  8.0 0.0 27
508 80  dxf:0  8.0 0.0 53
509 80  dxf:0  8.0 0.0 25
514 80  dxf:0  8.0 0.0 58
517 80  dxf:0  8.0 0.0 169
518 80  dxf:0  8.0 0.0 68
519 80  dxf:0  8.0 0.0 48
520 80  dxf:0  8.0 0.0 23
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

521 80  dxf:0  8.0 0.0 20
522 80  dxf:0  8.0 0.0 17
523 80  dxf:0  8.0 0.0 35
524 80  dxf:0  8.0 0.0 23
527 80  dxf:0  8.0 0.0 34
530 80  dxf:0  8.0 0.0 44
531 80  dxf:0  8.0 0.0 61
532 80  dxf:0  8.0 0.0 10
534 80  dxf:0  8.0 0.0 38
536 80  dxf:0  8.0 0.0 55
539 80  dxf:0  8.0 0.0 34
540 80  dxf:0  8.0 0.0 38
542 80  dxf:0  8.0 0.0 9
544 80  dxf:0  8.0 0.0 60
546 80  dxf:0  8.0 0.0 126
547 80  dxf:0  8.0 0.0 32
549 80  dxf:0  8.0 0.0 25
551 80  dxf:0  8.0 0.0 26
553 80  dxf:0  8.0 0.0 57
554 80  dxf:0  8.0 0.0 31
840 80  dxf:0  8.0 0.0 28
849 80  dxf:0  8.0 0.0 46
850 80  dxf:0  8.0 0.0 27
851 80  dxf:0  8.0 0.0 69
864 80  dxf:0  8.0 0.0 68
888 80  dxf:0  8.0 0.0 58
889 80  dxf:0  8.0 0.0 59
890 80  dxf:0  8.0 0.0 36
891 80  dxf:0  8.0 0.0 55
892 80  dxf:0  8.0 0.0 39
893 80  dxf:0  8.0 0.0 46
894 80  dxf:0  8.0 0.0 29
908 80  dxf:0  8.0 0.0 36
910 80  dxf:0  8.0 0.0 95
913 80  dxf:0  8.0 0.0 39
914 80  dxf:0  8.0 0.0 38
916 80  dxf:0  8.0 0.0 30
917 80  dxf:0  8.0 0.0 34
928 80  dxf:0  8.0 0.0 13
930 80   8.0 0.0 39

WinHavik 8.651 (c) dirActivity-software 21-09-2015 22:48



5Groenewold Adviesbureau voor Milieu & Natuur

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag(^) avond(^) nacht(^)

(^) VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 Z gevel VL 51.3547.32 41.191 1.5 51.09 47.32 41.1951.09 51 51totaal (0) 51.19
VL 51.8347.81 41.671 4.5 51.57 47.81 41.6751.57 52 52totaal (0) 51.67
VL 43.9539.75 34.181 1.5 43.48 39.75 34.1843.48 39 39Beckeringhstraat (1) 5 44.18 5
VL 44.3240.10 34.561 4.5 43.85 40.10 34.5643.85 39 40Beckeringhstraat (1) 5 44.56 5
VL 50.4846.49 40.221 1.5 50.26 46.49 40.2250.26 45 45Koninginnelaan (2) 5 50.26 5
VL 50.9947.00 40.731 4.5 50.77 47.00 40.7350.77 46 46Koninginnelaan (2) 5 50.77 5

0.0 0.0

2 W gevel VL 44.3140.29 34.111 1.5 44.06 40.29 34.1144.06 44 44totaal (0) 44.11
VL 45.4041.38 35.201 4.5 45.15 41.38 35.2045.15 45 45totaal (0) 45.20
VL 34.5230.29 24.761 1.5 34.05 30.29 24.7634.05 30 30Beckeringhstraat (1) 5 34.76 5
VL 36.0531.81 26.291 4.5 35.59 31.81 26.2935.59 31 31Beckeringhstraat (1) 5 36.29 5
VL 43.8239.83 33.571 1.5 43.60 39.83 33.5743.60 39 39Koninginnelaan (2) 5 43.60 5
VL 44.8640.87 34.601 4.5 44.64 40.87 34.6044.64 40 40Koninginnelaan (2) 5 44.64 5

0.0 0.0

3 O gevel VL 46.0041.99 35.811 1.5 45.75 41.99 35.8145.75 46 46totaal (0) 45.81
VL 46.5542.53 36.361 4.5 46.30 42.53 36.3646.30 47 46totaal (0) 46.36
VL 36.9532.73 27.181 1.5 36.48 32.73 27.1836.48 32 32Beckeringhstraat (1) 5 37.18 5
VL 37.4433.19 27.681 4.5 36.97 33.19 27.6836.97 32 33Beckeringhstraat (1) 5 37.68 5
VL 45.4241.44 35.171 1.5 45.20 41.44 35.1745.20 40 40Koninginnelaan (2) 5 45.20 5
VL 45.9841.99 35.731 4.5 45.76 41.99 35.7345.76 41 41Koninginnelaan (2) 5 45.76 5

0.0 0.0

WinHavik 8.651 (c) dirActivity-software 21-09-2015 22:48
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Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB 96.30 3.50 .20 30 30 30dag
96.30 3.50 .20 30 30 30avond
96.30 3.50 .20 30 30 30nacht

0.0 243 1240.0 6.90
2.90
.70

þKoninginnelaan 2025 vlichtKoninginnelaan (2)

2 01 glad asfalt/DAB 94.50 4.00 1.50 50 50 50dag
96.00 3.00 1.00 50 50 50avond
94.50 4.00 1.50 50 50 50nacht

0.0 511 7556.0 6.80
3.00
.80

þBeckeringhstr 2025 vlichtBeckeringhstraat (1)
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Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

1 .0 weg1099
2 .0 weg530

WinHavik 8.651 (c) dirActivity-software 21-09-2015 22:48



   

   

 
 

 
 

Bijlage 4  
 

Verkeersgegevens 
 
 

 
  

 



Verkeersgegevens gemeente Soest

Koninginnelaan wegvak (van - tot): Beckerinhstr - Krommew

jaar tel. groei jaar maatg. wegdek snelheid

2020 per jaar 2025

Koninginnelaan Intensiteit 1151 1,50% 1240 DAB 30

Verdeling Koninginnelaan uurintensiteit

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

%/uur 6,90% 2,90% 0,70% Aantal 86 36 8,7

LV 96,3% 96,3% 96,3% LV 82,4 34,6 8,4

MV 3,5% 3,5% 3,5% MV 3,0 1,3 0,3

ZV 0,2% 0,2% 0,2% ZV 0,2 0,1 0,0
100,0% 100,0% 100,0% 86 36 9

opmerkingen

Gegevens NSL Soest



Verkeersgegevens gemeente Soest

Beckeringhstraat wegvak (van - tot): Koningsweg - Koninginnelaan

jaar tel. groei jaar maatg. wegdek snelheid

2020 per jaar 2025

Beckeringhstraat Intensiteit 7014 1,50% 7556 DAB 50

Verdeling Beckeringhstraat uurintensiteit

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

%/uur 6,80% 3,00% 0,80% Aantal 514 227 60,4

LV 94,5% 96,0% 94,5% LV 485,6 217,6 57,1

MV 4,0% 3,0% 4,0% MV 20,6 6,8 2,4

ZV 1,5% 1,0% 1,5% ZV 7,7 2,3 0,9
100,0% 100,0% 100,0% 514 227 60

opmerkingen

Gegevens NSL Soest
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1    Inleiding  
 
In opdracht van mevrouw I. Hilhorst heeft Pasmaat Ecologie een quickscan uitgevoerd op het perceel 

Koninginnelaan 148 te Soest. Het perceel betreft een voormalig woonhuis, aan de achterzijde staat een 
oude stal die gesloopt wordt. Aan de rechterzijde van het woonhuis staat begroeiing die ook wordt 

verwijderd.  

Aan de rechterzijkant achterzijde staat een schuur maar deze wordt niet gesloopt. Deze is wel globaal 
onderzocht.  

 

 

 
Aanleiding voor het onderzoek 

 
Voor de geplande werkzaamheden - die bestaan uit het slopen en bouwen van bebouwing - eist de 
gemeente Soest een quickscan Flora-fauna voor de eventuele aanwezigheid van nesten van vogels en 

eventuele beschermde flora en fauna. Deze quickscan is aangevraagd door mevrouw I. Hilhorst en betreft 

een onderzoek naar de aanwezige flora en fauna in het betreffende plangebied en de eventuele impact van 
de werkzaamheden op deze flora en fauna door het slopen van de bebouwing. Voorkomen dient te worden 

dat verblijfplaatsen van beschermde (vogel) soorten worden aangetast of beschermde planten worden 

beschadigd. Indien dit het geval is, dienen maatregelen te worden genomen of dient een ontheffing te 
worden aangevraagd.   

 

De werkzaamheden bij Pasmaat Ecologie zijn uitgevoerd door mevrouw LS. de Lange-Visser. Zij is IPC-
gecertificeerd deskundige op het gebied van flora- en faunawetgeving. Zij is hierbij geassisteerd door P.A. 

Kamman van Pasmaat advies. 
 
       

         
   

 

    Afbeelding 1: projectlocatie 
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 2   Werkwijze  

        
De quickscan geeft een goede indruk van de al dan niet aanwezigheid van beschermde (vogel)soorten 

binnen en rond het te slopen woonhuis en stal en is opgesteld aan de hand van bronnenonderzoek en een 

oriënterend locatiebezoek. Tevens is globaal inzicht verkregen in de mogelijke effecten van de 
werkzaamheden op de aanwezige soorten, voor zover deze soorten nu reeds aanwezig zijn. Indien uit het 

onderzoek blijkt dat beschermde Flora-en fauna aanwezig zijn, dient het schadelijke effect van de 

activiteiten op de aanwezige soorten vastgesteld te worden en dient mogelijk een ontheffing in het kader 
van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd. Ook is het perceel onderzocht op geschiktheid van 

verblijfs- of foerageergebied voor soorten, voor zover dit van belang is voor het slopen van de gebouwen 

en het verwijderen van het groen. Dit locatieonderzoek is echter een momentopname maar geeft een 
realistisch beeld.    

  , 

 3   Flora-en faunawet 
 

De Flora- en faunawet regelt de wettelijke bescherming van de in het wild levende inheemse planten en 

dieren. Deze bescherming houdt onder meer in dat handelingen waarmee beschermende dieren worden 
verontrust, verjaagd gevangen of gedood verboden zijn. Ook het verontrusten en beschadigen van rust-en 

voortplantingsplaatsen van beschermde dieren is verboden ( algemene verbodsbepalingen). 

De belangrijkste natuurwaarden zijn vastgelegd in de gebiedsgericht beleid. Hiervoor zijn 
Natuurbeschermingsgebieden, Habitatrichtlijngebieden en Vogelrichtlijngebieden aangewezen.  

 

3.1 Gebiedsbescherming 

 

Voor de gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese richtlijnen in Nederland speciale 

beschermingszones aangewezen met een hoge wettelijke bescherming. Hiervoor zijn Natura 2000-

gebieden en gebieden - onderdeel uitmakend - van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgenomen. 

 

3.2 Soortbescherming 

 

Op basis van de Flora- en faunawet zijn gebieden aangewezen voor de bescherming van dier- en 

plantensoorten. De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal 

aangewezen gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming. Op grond van de Flora- en 

faunawet gelden algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van beschermde 

plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 

beschermde diersoorten.  

 

3.3 Zorgplicht 

 

De zorgplicht Flora- en faunawet is mede van toepassing op de beschermde soorten waarvoor geen 

ontheffing hoeft te worden verkregen. Dit houdt in, dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor 

alle in het wild levende dieren en planten (inclusief hun leefomgeving). 

 

Concreet betekent dit dat bij een ruimtelijke ingreep rekening moet worden gehouden met alle aanwezige 

dieren en planten door middel van planning en uitvoering. Voor alle grondgebonden zoogdieren en 

amfibieën in het plangebied geldt de zorgplicht. Dit houdt in dat deze dieren gedurende de werkzaamheden 

zoveel mogelijk moeten worden ontzien. 

 
In bijlage 1 zijn een aantal relevante artikelen uit de Flora-en faunawet opgenomen. 

 

Bij de Flora- en faunawet horen tabellen met alle beschermde soorten. Vogelsoorten zijn niet in deze 
tabellen opgenomen, omdat alle soorten in Nederland beschermd zijn. 
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Tabel 1 is een lijst met algemene soorten, waarvoor vrijstelling geldt onder meer voor ruimtelijke 

ontwikkeling. 

 

Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd conform een goedgekeurde gedragscode geldt voor tabel 2 
en 3 een vrijstelling, voor activiteiten die als ‘bestendig beheer en onderhoud’ worden gekwalificeerd. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder onderhavig project valt, is er alleen vrijstelling mogelijk voor de 

soorten als genoemd in tabel 2 indien er een goedgekeurde gedragscode is opgesteld. Als er soorten uit 
tabel 3 voorkomen, waarop een negatieve invloed is te verwachten, dan moet er ontheffing worden 

aangevraagd. In bijlage 2 zijn de tabel 1, 2 en 3 soorten uit de Flora- en faunawet opgenomen. 

      
       

4.    Locatiegegevens 
  

                  4.1   Algemeen 

 

De onderzoekslocatie betreft een voormalig woonhuis met schuren / stallen op het perceel Koninginnelaan 
148 te Soest. Het omringende groen en de bomen zijn beoordeeld en ook is onderzoek gedaan naar 

beschermde planten in het begroeide gebied. Daarnaast is het woonhuis en de schuren/ stallen zowel aan 

de binnenzijde als de buitenzijde onderzocht op eventueel aanwezige nesten en/of verblijf of rustplaatsen 
van (vogel) soorten. 

Ook zijn de dakgoten van zowel het woonhuis en de stal onderzocht op mogelijke verblijfplaatsen. 

De gaten / openingen in de stal zijn onderzocht op de eventuele verblijfplaatsen van Vleermuizen en 

andere soorten. De schuur aan de zijkant is globaal onderzocht omdat deze niet wordt gesloopt. Dit zal dus 
ook geen verstoringen veroorzaken.  

                      
 

                    Afbeelding 2: Luchtfoto met situering planlocatie 
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4.2 Omgeving 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Soest. In het kader van het rijksbeleid zijn de 

Natura-2000 gebieden van belang. In de directe omgeving van het plangebied is geen Natura- 2000 gebied 
gelegen. Op korte afstand ligt wel de EHS maar hierop heeft onderhavig plan geen invloed omdat het een 

woongebied betreft, waarbinnen wordt gesloopt en herbouwd.  

 
Omdat sprake is van een beperkte planologische ingreep (slopen van bebouwing) kan worden gesteld dat 

geen sprake is van zogenaamde externe werking en is geen risico op significante verstoring van de EHS. 

Wel dient in ogenschouw te worden genomen dat door de aanwezigheid van dit gebied op korte afstand tot 
de EHS sprake kan zijn van het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.  Het slopen 

van het gebouw levert echter geen beperkingen op voor vleermuizen, tenzij deze hun verblijfplaats in een 

dak zouden hebben, wat echter niet aannemelijk is. Hiervoor zijn ook geen sporen aangetroffen.                                                    
                                           
 
 
 
 
 

                                          
 
 
 
 

 
 
 
 

         Afbeelding 3 Groen = EHS 

       
Aanduiding locatie 

 

    Aanduiding locatie 
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5   Doelstelling van het onderzoek 
 
Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of de geplande ingrepen van invloed zijn op beschermde 

(vogel)soorten en of rekening gehouden dient te worden met deze soorten, hetzij in het zoeken naar 
alternatieven voor de geplande werkzaamheden, hetzij in het aanvragen van een ontheffing in het kader 

van de Flora- en faunawet 

 

               

6   QuickScan en beschrijving Flora en fauna  
     
De quickscan bestaat uit het vaststellen van welke biotopen in het plangebied aanwezig zijn. Een 
locatieonderzoek kan overigens slechts uitsluitsel geven over de aanwezigheid van soorten op dat moment, 

met daarbij een opname van de geschiktheid van een gebied als leefgebied of foerageergebied van 

beschermde soorten.  

                           
6.1  Planten 

Het onderzoeksgebied bestaat voornamelijk uit een aangelegd verhard terrein met gras. Aan de voorzijde 
staan enkele struiken en bomen welke worden verwijderd en gekapt. De aanwezige planten aan de 

voorzijde bestaan uit aangeplante soorten, hier zijn geen beschermde planten aangetroffen.  

                          
6.2   Zoogdieren 
Binnen het onderzoeksgebied zijn geen holen aangetroffen van zoogdieren, zoals muizen en konijnen.  
 

                       6.3  Reptielen en Amfibieën 

Binnen het onderzoeksgebied zijn geen reptielen of amfibieën waargenomen. 
                       

6.4  Vogels en Vleermuizen 

In één boom aan de voorzijde is een nest aangetroffen deze was leeg en vertoonde duidelijke aanwijzingen 
dat deze dit broedseizoen niet in gebruik is geweest.  Binnen het plangebied komt een grote diversiteit aan 

vogels voor maar hier van zijn geen nesten waargenomen die een jaarrond beschermd zijn. Voor het overige 

zijn ook geen nesten aangetroffen. Het kappen van de bomen aan de voorzijde en het verwijderen van het 
groen dient buiten het broedseizoen te gebeuren.  

 

6.5 Vlinders 

Deze zijn niet waargenomen. 
  

6.6 Libellen 

Binnen het plangebied zijn deze niet waargenomen. 
 

6.7 Krekels en Sprinkhanen 

Binnen het plangebied zijn deze niet waargenomen. 
  
 

6.8 Weekdieren 

Binnen het plangebied zijn deze niet waargenomen. 
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 7   Inventarisatiegegevens vanuit de omgeving  
 

De inventarisatiegegevens vanuit de omgeving zijn opgevraagd via het natuurloket, waarneming.nl en 

diverse natuuratlassen. Volgens het natuurloket is het gebied, voor de relevante soorten, voldoende 
geïnventariseerd en zijn in de omgeving Op het perceel zijn deze soorten niet aangetroffen. Voorts is het 

plangebied gescand aan de hand van de website www.waarneming.nl.  

 

Natuurloket 

 
Het Natuurloket werkt met kilometerhokken. Zoals weergegeven in bijlage 4 en in onderstaand figuur is 

het plangebied gelegen in kilometerhokken 147-466 en 146-466. Deze informatie uit het natuurloket is 

voldoende om – samen met de natuuratlassen – te kunnen gebruiken als brononderzoek.   

 

 

          
Afbeelding 4: Uitsnede natuurloket 

    
 
 

 

 

http://www.waarneming.nl/
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 8  Locatiebezoek 
 
Het locatieonderzoek is uitgevoerd op maandag 10 september 2015 door L.S. de Lange-Visser van 

Pasmaat Ecologie. Zij is hierbij geassisteerd door P.A. Kamman van Pasmaat Advies. Hierbij is het 

plangebied onderzocht op mogelijke verblijfplaatsen van zoogdieren en op de aanwezigheid van 
beschermde soorten, nesten en de mogelijkheden voor eventuele verblijfplaatsen voor Zwaluwen en 

Huismussen.  

 

Ook is het het gebied onderzocht op het mogelijk voorkomen van beschermde plantensoorten. 

De gevelopeningen zijn onderzocht op eventuele aanwezigheid van nesten, de gaten en openingen in de 

muren zijn onderzocht op verblijfplaatsen van soorten, deze zijn niet aangetroffen. Ook zijn de dakgoten 

van het woonhuis en van de stal onderzocht op verblijfplaatsen van soorten. In één boom aan de voorzijde 
is een nest aangetroffen deze was leeg en vertoonde duidelijke aanwijzingen dat deze dit broedseizoen niet in 

gebruik is geweest. 

 

Ook waren er geen aanwijzingen dat dit nest van een soort is waarvan het nest een jaarrond beschermd is en 

mag dus worden verwijderd. 

Het beperkte groen aan de zijkant en voorkant bestaat uit aangeplante soorten. Het groen op de 
achterzijde van het perceel bestaat uit gangbare ruigtesoorten/onkruid. Beschermde Flora-en fauna is op 

het perceel ook niet aangetroffen. 

 

 

9  Conclusies en aanbevelingen  
 
 
                      Op basis van de quickscan die is uitgevoerd binnen het plangebied kan worden uitgesloten dat de 

voorgenomen werkzaamheden van invloed kunnen zijn op beschermde soorten vanuit de Flora- en 

faunawet, waar het gaat om vogels, planten, zoogdieren en amfibieën.  

 
Deze zijn niet aangetroffen en worden op basis van de quickscan niet binnen het plangebied verwacht, 

voor wat betreft de locatie waar zal worden gewerkt. Wel dient de zorgplicht in acht te worden genomen, 

indien toch soorten worden aangetroffen binnen het werkgebied tijdens de werkzaamheden. Het kappen 
van bomen dient buiten het broedseizoen plaats te vinden.    

 

Voor de ontwikkeling van de onderzoekslocatie is geen ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en 

faunawet noodzakelijk.  
 

Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de uitvoering van de 

werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor in het wild levende dieren en hun 
leefomgeving. 

 

Voor algemeen voorkomende soorten (Tabel 1) geldt een algemene vrijstelling als het ruimtelijke ingrepen 

betreft. 
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Aanbeveling: 
 

Het is aannemelijk dat aangetroffen nest leeg is en niet meer in gebruik is en wordt genomen het nest hing 

scheef en was deels uit elkaar gevallen. Wij adviseren de opdrachtgever de bomen en het groen te 
verwijderen/ kappen voor het volgend broedseizoen plaatsvindt. 

Ook adviseren wij om onder de bomen en struiken afvallend blad te verwijderen zodat hier zich geen 

zoogdieren kunnen gaan nestelen voor hun winterslaap.  
 

Vogels 

Omdat er algemeen voorkomende vogelsoorten kunnen broeden, adviseren wij om de sloop van het 

gebouw buiten het broedseizoen van vogels plaats te laten vinden. 
Indien verstorende werkzaamheden binnen het broedseizoen gaan plaatsvinden, dient zeker te zijn dat er 

geen broedgevallen binnen de invloedsfeer van deze werkzaamheden aanwezig zijn. 

 
 

Flora- en faunawet  

Op basis van de bevindingen kan geconcludeerd worden dat er in de huidige situatie geen procedurele 
gevolgen zijn ten gevolge van de voorgenomen ingrepen.  

Een ontheffing Flora en faunawet artikel 75 is niet noodzakelijk; 

Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de uitvoering van de 
werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor in het wild levende dieren en hun 

leefomgeving. 

Voor algemeen voorkomende soorten (Tabel 1) geldt een algemene vrijstelling als het ruimtelijke ingrepen 

betreft. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Pasmaat Ecologie 
              Lithoijensedijk 12 
                                       5396 NE  Lithoijen  
                                       ecologie@pasmaat.com 

Afbeelding van het aangetroffen nest 
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Bijlage 1 
 
Foto’s veldbezoek projectgebied  
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Bijlage 2 
 
Bepalingen volgens de Flora- en faunawet 
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Zorgplicht 
 
Deze zorgplicht houdt in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. 
Deze zorgplicht geld voor álle planten en dieren, beschermd of niet. In het geval van beschermde planten of 
dieren geldt de zorgplicht ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. 
 
De zorgplicht betekent in de praktijk dat er invulling wordt gegeven aan onderstaande aandachtspunten ( in 
volgorde van belangrijkheid) 

1. Voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan Flora en fauna 

2. Beperken van toebrengen van schade aan Flora en fauna 

3. Ongedaan maken van toegebrachte schade 

 
 
Verbodsbepalingen volgens de Flora-en faunawet  
 
Artikel 8 
Het is verboden planten behorende toto een beschermde inheemse plantsoort te plukken, te             
verzamelen, af te snijden, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te 
verwijderen. 
 
Artikel 9 
Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog 
daarop op te sporen. 
 
Artikel 10 
Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten. 
 
Artikel 11 
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings-of vaste rust-of verblijfplaatsen van (beschermde) 
dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.  
 
Artikel 12 
Het is verboden eieren van (beschermde) dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen 
of te vernielen. 
 
Artikel 13 
Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van 
(beschermende) dieren te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ter verkoop voorhanden of in voorraad 
te hebben, te verkopen of ter verkoop aan te bieden. 
Of te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of 
ter verhuren, te ruilen of  in ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden 
binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben. 
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Bijlage 3 
 
Tabel 1, 2 en 3 volgens de Flora- en faunawet 
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Tabel 1 
Voor veel soorten geldt een algehele vrijstelling volgens AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet. 

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bescherming 
AMvB 75 

Zoogdieren aardmuis Microtus agrestis Tabel 1 

Zoogdieren bosmuis Apodemus sylvaticus Tabel 1 

Zoogdieren dwergmuis Micromys minutus Tabel 1 

Zoogdieren bunzing Mustela putorius Tabel 1 

Zoogdieren dwergspitsmuis Sorex minutus Tabel 1 

Zoogdieren egel Erinaceus europeus Tabel 1 

Zoogdieren gewone bosspitsmuis Sorex araneus Tabel 1 

Zoogdieren haas Lepus europeus Tabel 1 

Zoogdieren hermelijn Mustela erminea Tabel 1 

Zoogdieren huisspitsmuis Crocidura russula Tabel 1 

Zoogdieren konijn Oryctolagus cuniculus Tabel 1 

Zoogdieren mol Talpa europea Tabel 1 

Zoogdieren ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus Tabel 1 

Zoogdieren ree Capreolus capreolus Tabel 1 

Zoogdieren rosse woelmuis Clethrionomys glareolus Tabel 1 

Zoogdieren tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus Tabel 1 

Zoogdieren veldmuis Microtus arvalis Tabel 1 

Zoogdieren vos Vulpes vulpes Tabel 1 

Zoogdieren wezel Mustela nivalis Tabel 1 

Zoogdieren woelrat Arvicola terrestris Tabel 1 

Reptielen en 
amfibieën 

bruine kikker Rana temporaria Tabel 1 

Reptielen en 
amfibieën 

gewone pad Bufo bufo Tabel 1 

Reptielen en 
amfibieën 

bastaardkikker (OUDE NAAM: middelste 
groene kikker) 

Rana esculenta Tabel 1 

Reptielen en 
amfibieën 

kleine watersalamander Lissotriton vulgaris (OUDE NAAM: 
Triturus vulgaris) 

Tabel 1 

Reptielen en 
amfibieën 

meerkikker Rana ridibunda Tabel 1 

Vissen paling ( Europese aal) Anguilla anguilla cf Tabel 1 

Mieren behaarde rode bosmier Formica rufa Tabel 1 

Mieren kale rode bosmier Formica polyctena Tabel 1 

Mieren stronkmier Formica truncorum Tabel 1 

Mieren zwartrugbosmier Formica pratensis Tabel 1 

Slakken wijngaardslak Helix pomatia Tabel 1 

Vaatplanten aardaker Lathyrus tuberosus Tabel 1 

Vaatplanten akkerklokje Campanula rapunculoides Tabel 1 
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Tabel 1 
Voor veel soorten geldt een algehele vrijstelling volgens AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet. 

Vaatplanten  
brede wespenorchis 

 
Epipactis helleborine 

 
Tabel 1 

Vaatplanten breed klokje Campanula latifolia Tabel 1 

Vaatplanten gewone dotterbloem Caltha palustris palustris Tabel 1 

Vaatplanten gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum Tabel 1 

Vaatplanten grasklokje Campanula rotundifolia Tabel 1 

Vaatplanten grote kaardenbol Dipsacus fullonum Tabel 1 

Vaatplanten kleine maagdenpalm Vinca minor Tabel 1 

Vaatplanten knikkende vogelmelk Ornithogalum nutans Tabel 1 

Vaatplanten koningsvaren Osmunda regalis Tabel 1 

Vaatplanten slanke sleutelbloem Primula elatior Tabel 1 

Vaatplanten zwanebloem Butomus umbellatus Tabel 1 
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Tabel 2 
 

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bescherming 

Vaatplanten Aangebrande orchis Neotinea ustulata (OUDE NAAM: Orchis ustulata) Tabel 2 

Vaatplanten Aapjesorchis Orchis simia Tabel 2 

Vaatplanten Beenbreek Narthecium ossifragum Tabel 2 

Vaatplanten Bergklokje Campanula rhomboidalis Tabel 2 

Vaatplanten Bergnachtorchis Platanthera montana (OUDE NAAM:Platanthera chlorantha) Tabel 2 

Vaatplanten Bijenorchis Ophrys apifera Tabel 2 

Vaatplanten Blaasvaren Cystopteris fragilis Tabel 2 

Vaatplanten Blauwe zeedistel Eryngium maritimum Tabel 2 

Vaatplanten Bleek bosvogeltje Cephalanthera damasonium Tabel 2 

Vaatplanten Bokkenorchis Himantoglossum hircinum Tabel 2 

Vaatplanten Bosorchis Dactylorhiza fuchsii Tabel 2 

Vaatplanten Brede orchis Dactylorhiza majalis ssp. majalis Tabel 2 

Vaatplanten Bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens Tabel 2 

Vaatplanten Daslook Allium ursinum Tabel 2 

Vaatplanten Dennenorchis Goodyera repens Tabel 2 

Vaatplanten Duitse gentiaan Gentianella germanica Tabel 2 

Vaatplanten Franjegentiaan Gentianella ciliata Tabel 2 

Vaatplanten Geelgroene wespenorchis Epipactis muelleri Tabel 2 

Vaatplanten Gele helmbloem Pseudofumaria lutea Tabel 2 

Vaatplanten Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata [s.s.] Tabel 2 

Vaatplanten Groene nachtorchis Coeloglossum viride Tabel 2 

Vaatplanten Groensteel Asplenium viride Tabel 2 

Vaatplanten Grote keverorchis Neottia ovata (OUDE NAAM: Listera ovata) Tabel 2 

Vaatplanten Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea Tabel 2 

Vaatplanten Gulden sleutelbloem Primula veris Tabel 2 

Vaatplanten Harlekijn Anacamptis morio (OUDE NAAM: Orchis morio) Tabel 2 

Vaatplanten Herfstschroeforchis Spiranthes spiralis Tabel 2 

Vaatplanten Herfsttijloos Colchicum autumnale Tabel 2 

Vaatplanten Hondskruid Anacamptis pyramidalis Tabel 2 

Vaatplanten Honingorchis Herminium monorchis Tabel 2 

Vaatplanten Jeneverbes Juniperus communis Tabel 2 

Vaatplanten Klein glaskruid Parietaria judaica Tabel 2 

Vaatplanten Kleine keverorchis Neottia cordata (OUDE NAAM: Listera cordata) Tabel 2 

Vaatplanten Kleine zonnedauw Drosera intermedia Tabel 2 

 

  



  
Project:     : QuickScan Koninginnelaan 148 Soest                             Projectnummer:  PS.2015.520 

       Opdrachtgever : Mevrouw I Hilhorst                                              Datum               :  17 september 2015 
Projectplaats           : Soest  
 

 

23 
 

Tabel 2 
 

Vaatplanten Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe Tabel 2 

Vaatplanten Kluwenklokje Campanula glomerata Tabel 2 

Vaatplanten Koraalwortel Corallorhiza trifida Tabel 2 

Vaatplanten Kruisbladgentiaan Gentiana cruciata Tabel 2 

Vaatplanten Lange ereprijs Veronica longifolia Tabel 2 

Vaatplanten Lange zonnedauw Drosera longifolia Tabel 2 

Vaatplanten Mannetjesorchis Orchis mascula Tabel 2 

Vaatplanten Maretak Viscum album Tabel 2 

Vaatplanten Moeraswespenorchis Epipactis palustris Tabel 2 

Vaatplanten Muurbloem Erysimum cheiri Tabel 2 

Vaatplanten Parnassia Parnassia palustris Tabel 2 

Vaatplanten Pijlscheefkelk Arabis hirsuta ssp. sagittata Tabel 2 

Vaatplanten Poppenorchis Orchis anthropophora (OUDE NAAM: Aceras anthropophorum) Tabel 2 

Vaatplanten Prachtklokje Campanula persicifolia Tabel 2 

Vaatplanten Purperorchis Orchis purpurea Tabel 2 

Vaatplanten Rapunzelklokje Campanula rapunculus Tabel 2 

Vaatplanten Rechte driehoeksvaren Gymnocarpium robertianum Tabel 2 

Vaatplanten Rietorchis Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa Tabel 2 

Vaatplanten Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia Tabel 2 

Vaatplanten Rood bosvogeltje Cephalanthera rubra Tabel 2 

Vaatplanten Ruig klokje Campanula trachelium Tabel 2 

Vaatplanten Schubvaren Ceterach officinarum Tabel 2 

Vaatplanten Slanke gentiaan Gentianella amarella Tabel 2 

 

Vaatplanten Soldaatje Orchis militaris Tabel 2 

Vaatplanten Spaanse ruiter Cirsium dissectum Tabel 2 

Vaatplanten Spindotterbloem Caltha palustris ssp. araneosa Tabel 2 

Vaatplanten Steenanjer Dianthus deltoides Tabel 2 

Vaatplanten Steenbreekvaren Asplenium trichomanes Tabel 2 

Vaatplanten Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris Tabel 2 

Vaatplanten Stengelomvattend havikskruid Hieracium amplexicaule Tabel 2 

Vaatplanten Stijf hardgras Catapodium rigidum Tabel 2 
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Tabel 2 
 

Vaatplanten Tongvaren Asplenium scolopendrium Tabel 2 

Vaatplanten Valkruid Arnica montana Tabel 2 

Vaatplanten Veenmosorchis Hammarbya paludosa Tabel 2 

Vaatplanten Veldgentiaan Gentianella campestris Tabel 2 

Vaatplanten Veldsalie Salvia pratensis Tabel 2 

Vaatplanten Vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata Tabel 2 

Vaatplanten Vliegenorchis Ophrys insectifera Tabel 2 

Vaatplanten Vogelnestje Neottia nidus-avis Tabel 2 

Vaatplanten Voorjaarsadonis Adonis vernalis Tabel 2 

Vaatplanten Wantsenorchis Anacamptis coriophora (OUDE NAAM: Orchis coriophora) Tabel 2 

Vaatplanten Waterdrieblad Menyanthes trifoliata Tabel 2 

Vaatplanten Weideklokje Campanula patula Tabel 2 

Vaatplanten Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia Tabel 2 

Vaatplanten Wilde gagel Myrica gale Tabel 2 

Vaatplanten Wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris Tabel 2 

Vaatplanten Wilde marjolein Origanum vulgare Tabel 2 

Vaatplanten Wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia Tabel 2 

Vaatplanten Witte muggenorchis Pseudorchis albida Tabel 2 

Vaatplanten Zinkviooltje Viola lutea ssp. calaminaria Tabel 2 

Vaatplanten Zomeradonis Adonis aestivalis Tabel 2 

Vaatplanten Zomerklokje Leucojum aestivum Tabel 2 

Vaatplanten Zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum Tabel 2 

Dagvlinders Moerasparelmoervlinder Euphydryas aurinia ssp. aurinia Tabel 2 

Dagvlinders Vals heideblauwtje Plebeius idas ssp. idas Tabel 2 

Kevers Vliegend hert Lucanus cervus Tabel 2 

Kreeften Rivierkreeft Astacus astacus Tabel 2 

Zoetwatervissen Beekdonderpad Cottus rhenanus (Werd vroeger onder Cottus gobio geschaard) Tabel 2 

Zoetwatervissen Kleine modderkruiper Cobitis taenia Tabel 2 

Zoetwatervissen Rivierdonderpad Cottus perifretum (Werd vroeger onder Cottus gobio geschaard) Tabel 2 

Amfibieën Alpenwatersalamander Mesotriton alpestris Tabel 2 

Reptielen Levendbarende hagedis Zootoca vivipara Tabel 2 
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Tabel 3 

Zware bescherming volgens AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet. 

 

mfibieën Vroedmeesterpad Alytes obstetricans Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Amfibieën Kamsalamander Triturus cristatus Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Amfibieën Geelbuikvuurpad Bombina variegata Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Amfibieën Rugstreeppad Bufo calamita Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Amfibieën Vinpootsalamander Lissotriton helveticus Tabel 3 bijlage I AMvB 

Amfibieën Heikikker Rana arvalis Tabel 3 bijlage I AMvB 

Amfibieën Boomkikker Hyla arborea Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Amfibieën Vuursalamander Salamandra salamandra Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Reptielen Muurhagedis Podarcis muralis Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Amfibieën Knoflookpad Pelobates fuscus Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Amfibieën Poelkikker Rana lessonae Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Dagvlinders Iepenpage Satyrium w-album Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Bruin dikkopje Erynnis tages Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Klaverblauwtje Polyommatus semiargus Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Dwergdikkopje Thymelicus acteon Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Boszandoog Lopinga achine Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Dagvlinders Donker pimpernelblauwtje Maculinea nausithous Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Dagvlinders Dwergblauwtje Cupido minimus Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Grote vuurvlinder Lycaena dispar Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Dagvlinders Tijmblauwtje Maculinea arion Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Dagvlinders Zilverstreephooibeestje Coenonympha hero Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Dagvlinders Apollovlinder Parnassius apollo Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Dagvlinders Pimpernelblauwtje Maculinea teleius Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Dagvlinders Heideblauwtje Plebeius argus Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Rouwmantel Nymphalis antiopa Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Grote ijsvogelvlinder Limenitis populi Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Rode vuurvlinder Lycaena hippothoe Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Zilvervlek Boloria euphrosyne Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Groot geaderd witje Aporia crataegi Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Veenbesparelmoervlinder Boloria aquilonaris Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Woudparelmoervlinder Melitaea diamina Tabel 3 bijlage I AMvB 
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Tabel 3 

Zware bescherming volgens AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet. 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              

Dagvlinders Keizersmantel Argynnis paphia Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Veenhooibeestje Coenonympha tullia Tabel 3 bijlage I AMvB 

Dagvlinders Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia Tabel 3 bijlage I AMvB 

Kevers Heldenbok Cerambyx cerdo Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Kevers Vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Kevers Gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Kevers Juchtleerkever Osmoderma eremita Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Kevers Brede geelrandwaterroofkever Dytiscus latissimus Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Landzoogdieren Waterspitsmuis Neomys fodiens Tabel 3 bijlage I AMvB 

Landzoogdieren Boommarter Martes martes Tabel 3 bijlage I AMvB 

Landzoogdieren Bever Castor fiber Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Landzoogdieren Wilde kat Felis silvestris Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Landzoogdieren Watervleermuis Myotis daubentonii Tabel 3 bijlage I AMvB 

Landzoogdieren Lynx Lynx lynx Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Landzoogdieren Das Meles meles Tabel 3 bijlage I AMvB 

Landzoogdieren Otter Lutra lutra Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Landzoogdieren Eikelmuis Eliomys quercinus Tabel 3 bijlage I AMvB 

Landzoogdieren Hazelmuis Muscardinus avellanarius Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Landzoogdieren Hamster Cricetus cricetus Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Libellen Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Libellen Rivierrombout Gomphus flavipes Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Libellen Groene glazenmaker Aeshna viridis Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Libellen Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Libellen Gaffellibel Ophiogomphus cecilia Tabel 3 bijlage I AMvB 

Libellen Noordse winterjuffer Sympecma annulata Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Libellen Bronslibel Oxygastra curtisii Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Libellen Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Nachtvlinders Teunisbloempijlstaart Proserpinus proserpina Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Reptielen Adder Vipera berus ssp. berus Tabel 3 bijlage I AMvB 

Reptielen Soepschildpad Chelonia mydas Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Reptielen Ringslang Natrix natrix Tabel 3 bijlage I AMvB 

Reptielen Zandhagedis Lacerta agilis Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Reptielen Dikkopschildpad Caretta caretta Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Reptielen Gladde slang Coronella austriaca Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Reptielen Lederschildpad Dermochelys coriacea Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 
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 Tabel 3 
Zware bescherming volgens AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet 
 

Reptielen Hazelworm Anguis fragilis Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Reptielen Kemp's zeeschildpad Lepidochelys kempii Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bescherming 

Vaatplanten Kruipend moerasscherm Apium repens Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Vaatplanten Zomerschroeforchis Spiranthes aestivalis Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Vaatplanten Groot zeegras Zostera marina Tabel 3 bijlage I AMvB 

Vaatplanten Drijvende waterweegbree Luronium natans Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Vaatplanten Groenknolorchis Liparis loeselii Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Vissen Elrits Phoxinus phoxinus Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Vissen Bittervoorn Rhodeus amarus Tabel 3 bijlage I AMvB 

Vissen Steur Acipenser sturio Tabel 3 bijlage IV Habitatrichtlijn 

Vissen Beekprik Lampetra planeri Tabel 3 bijlage I AMvB 

Vissen Gestippelde alver Alburnoides bipunctatus Tabel 3 bijlage I AMvB 

Vissen Grote modderkruiper Misgurnus fossilis Tabel 3 bijlage I AMvB 
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Bijlage 4 
 
Gegevens Natuurloket 
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  Pasmaat Ecologie 

 Lithoijensedijk 12 
              5396 NE  Lithoijen  

                               ecologie@pasmaat.com 



 

  

 
 
 
 
Gemeente Soest 
Postbus 2000 
3760 CA  SOEST 

 
 
 
DATUM 24 november 2015 TEAM GRO 
ZAAKKENMERK Z-GRO_OBP-2015-4288 REFERENTIE de heer T. Rijn 
NUMMER 8173E077 DOORKIESNUMMER 030-2582118 
UW BRIEF VAN 17 november 2015 FAXr 030-2583139 
UW NUMMER - E-MAILADRES Theo.Rijn@Provincie-Utrecht.nl 
BIJLAGE(N) - ONDERWERP Reactie ontwerpwijzigingsplan 

Koninginnelaan 148 te Soest 
 
 
 
 
 

Geacht college, 

 

In uw e-mail van 17 november 2015 heeft u ons laten weten dat het ontwerp van het bestemmingsplan 

”wijzigingsplan Koninginnelaan 148 te Soest“ gedurende zes weken ter inzage ligt. U heeft hiermee voldaan aan 

artikel 3.8, lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

 

Het voorliggende bestemmingsplan geeft mij geen aanleiding opmerkingen te plaatsen in het kader van het 

provinciaal belang zoals dat is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013. 

 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

ir. M.J. Scheepstra 

Teamleider Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling 

 

 

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend 

 

 

Fysieke leefomgeving 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300, 3508 TH, Utrecht 
Telefoon 030-2589111 



1

Man, O. de

Van: Jansen, Evert <EJansen@Vallei-Veluwe.nl>

Verzonden: dinsdag 17 november 2015 12:24

Aan: Man, O. de

Onderwerp: vooroverleg Koninginnelaan 148 in Soest 

Beste O de Man, 

 

Het Waterschap heeft geen opmerkingen op het concept wijzigingsplan. 

 
    

 
Met vriendelijke groet,  

 

 Evert Jansen  
 beleidsmedewerker planvorming  

 
06 - 55 79 02 92  

 Waterschap Vallei en Veluwe  
 Steenbokstraat 10 | Apeldoorn  
 Postbus 4142 | 7320 AC Apeldoorn  
 055-527 29 11  

 

 
Klik hier met de rechtermuisknop als u afbeeldingen wilt downloaden. Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.

 

 
Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied 
tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.  
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Man, O. de

Van: Risicobeheersing <Risicobeheersing@vru.nl>

Verzonden: maandag 7 december 2015 13:57

Aan: Man, O. de

Onderwerp: RE: Vooroverleg ontwerpwijzigingsplan Koninginnelaan 148 te Soest

Geachte mevrouw De Man, 

Het ontwerpwijzigingsplan Koninginnelaan 148 te Soest geeft geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

ing. Freek ten Haken 
Specialist risico’s en veiligheid 

 
 
Aanwezig op maandag t/m vrijdag 
Archimedeslaan 6 | 3584 BA | Utrecht | 7e verdieping 
T 088 878 3706 | M 06 51050243 
www.vru.nl | www.vrubrandweer.nl | f.ten.haken@vru.nl  
twitter.com/vrutrecht | facebook.com/veiligheidsregioutrecht  

 

  

 

 

Van: Man, O. de [mailto:O.deMan@soest.nl]  

Verzonden: dinsdag 17 november 2015 10:10 
Aan: 'ruimtelijkeplannen@provincie-utrecht.nl'; 'roplannenmiddennederland@rws.nl'; 'info@wve.nl'; 

'preventie.el@vru.nl'; 'ruimtelijkeplannen@cultureelerfgoed.nl'; 'energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl' 

Onderwerp: Vooroverleg ontwerpwijzigingsplan Koninginnelaan 148 te Soest 

 

Geachte mevrouw, heer. 

 

Via de bijlage kunnen de regels/toelichting/bijiagen/verbeelding m.b.t. het ontwerpwijzigingsplan 

‘Koninginnelaan 148’ worden geraadpleegd. 

 

Het onderhavige plan is een bestemmingsplanwijziging voor de herontwikkeling van het perceel Koninginnelaan 

148. Aanvrager is voornemens om gebruik te maken van de in het bestemmingsplan ‘Soestdijk’ opgenomen 

wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van een woning. 

Namens B&W wil ik u verzoeken het ontwerpwijzigingsplan ‘Koninginnelaan 148’ in het kader van het zgn. 

vooroverleg te beoordelen. 

 

Gaarne ontvang ik uw vooroverlegreactie voor 7 december 2015. 

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail dan hoor ik dat graag. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
    O. (Odile) Man, de 

 
    Medewerker Ruimtelijke Ordening 



2

    Afdeling Ruimte  

 

 
Adres: 

Postadres: 
Telefoon: 

Fax: 
E-mail: 

Internet: 

 
Raadhuisplein 1 
Postbus 2000, 3760 CA Soest 
0356093466 
 
O.deMan@soest.nl 
www.soest.nl  

   

 


