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Milieuparagraaf voor het bestemmingsplan Hoge Dennen Kerckebosch

Milieuparagraaf
1.

Inleiding

In dit rapport is de milieuparagraaf voor het bestemmingsplan ‘Hoge Dennen Kerckebsoch’ vastgelegd. De milieuparagraaf is het resultaat van een door de Milieudienst Zuidoost Utrecht uitgevoerd
milieuonderzoek ten behoeve van dit bestemmingsplan.
Ruimtelijke ordening en milieu groeien de laatste jaren steeds meer naar elkaar toe. Doel hiervan is
het realiseren van een zo optimaal mogelijke leefomgevingskwaliteit om zodoende een goede
gezondheid van de inwoners te garanderen en het welzijn te optimaliseren. De belangrijkste kaders
hiervoor zijn vastgelegd in de nationale wetgeving en het provinciale en gemeentelijke beleid.
De milieukwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde bij het ontwikkelen en toekennen van functies in
het bestemmingsplan. Vanuit het beginsel van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de
milieukwaliteit vereist. Via onderzoek is de milieukwaliteit voor dit bestemmingsplan inzichtelijk
gemaakt en beoordeeld of er wordt voldaan aan de milieuwetgeving en het gemeentelijke beleid.
De relevante milieu- en omgevingsthema’s in het gebied zijn: bedrijven, bodem, geluid wegverkeer,
luchtkwaliteit, externe veiligheid, duurzaam bouwen en archeologie.
In een afzonderlijke paragraaf wordt aandacht besteed aan het gebiedsgerichte beleid voor Hoge
Dennen Kerckebosch, zoals vastgelegd in het Milieubeleidsplan ‘Milieu op de kaart ’2008–2011’.
Hierin is gewenste milieukwaliteit voor de verschillende deelgebieden van de gemeente beschreven.

2.

Bedrijven en milieuzonering

Voor milieubelasting ten gevolge van bedrijven is de Wet milieubeheer van kracht en om de functies
wonen en bedrijvigheid te laten samengaan wordt gebruik gemaakt van milieuzonering. Op basis van
het bestemmingsplan mag een aanvraag voor een milieuvergunning worden geweigerd. Specifiek
voor geluid heeft Zeist beleid, waarvan de geluidsnormeringskaart voor bedrijven een onderdeel is.

2.1

Milieuzonering

Wetgevend kader
Via de Wet milieubeheer wordt milieuhinder in woonsituaties zoveel mogelijk voorkomen. Alle
bedrijven en instellingen die in potentie hinder kunnen veroorzaken moeten een vergunning hebben in
het kader van de Wet milieubeheer, tenzij deze onder de werkg van het Activiteitenbesuit vallen. In
aanvulling op de milieuvergunningen zijn afstanden vastgelegd tussen bedrijven en woonbuurten
(woningen). De Vereniging van Nederlandse Gemeente doet in de publicatie "Bedrijven en
milieuzonering" (16 april 2007), het zogenaamde ‘groene boekje’, een handreiking ten behoeve van de
afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau. De publicatie heeft bedrijven
ingedeeld in categorieën met bijbehorende gewenste afstand tot milieugevoelige functies. Zijn de
afstanden tussen ontwikkellocaties en bestaande bouw kleiner dan de afstanden uit de VNGpublicatie, dan zal door middel van onderzoek aangetoond moeten worden welke maatregelen worden
genomen om de overlast te beperken. Aan de hand hiervan kan dan gemotiveerd worden afgeweken
van de standaard adviesafstanden.
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De meest voorkomende categorieën met bijbehorende gewenste afstand tot milieugevoelige functies
in een rustige woonwijk zijn:
•
•
•
•

Categorie 1: grootste afstand 0 en 10 meter
Categorie 2: grootste afstand 30 meter
Categorie 3: grootste afstand van 50 tot 100 meter
Categorie 4: grootste afstand van 200 tot 300 meter

De geadviseerde milieuzones in het groene boekje hangen samen met gebiedskenmerken. In de
VNG- handreiking wordt gewerkt met twee omgevingstypen, namelijk ‘rustige woonwijk en rustig
buitengebied’ en ‘gemengd gebied’. Bij een gemengd gebied zijn kleinere milieuzones van toepassing
en mag de afstand van de eerstvolgende lagere categorie worden aangehouden.
Situatie
Voor dit bestemmingsplan heeft een bedrijveninventarisatie plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat Drukkerij
Kerckebosch vergunningplichtig is en de overige bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor
Hoge Dennen Kerckebosch wordt uitgegaan van het type gemengd gebied. De bij de Milieudienst
bekende bedrijven en de daarbij behorende milieuzones staan vermeld in tabel 1.
Tabel 1 Milieuzonering volgens het groene boekje, uitgaande van het type gemengd gebied
Naam bedrijf

Adres

SBI
code

Type bedrijf

Afstanden*

Tuincentrum Van Ee

Arnhemse Bovenweg 15b

5246/9

Detailhandel, tuincentra

10

Kasteel ‘t Kerckebosch

Arnhemse Bovenweg 31

553

Horeca (restaurant)

0

Chr. Scholengemeenschap

Graaf Adolflaan 4

801/2

Onderwijsinstelling

10

Sjoelvereniging Sjoni

Graaf Lodewijklaan 5

9133

Buurt- en clubhuizen

10

Koelewijn en zoon

Hoog Kanje 0

553

Horeca (viskraam)

0

Boshuis RJ

Hoog Kanje 2c

52

Detailhandel onb.

0

Francois snackcenter

Hoog Kanje 82

553

Horeca (cafetaria)

0

Visspeciaalzaak de Heerlijkheid

Hoog Kanje 36

52

Detailhandel (viszaak)

0

Albert Heijn

Hoog Kanje 110-114

52

Detailhandel (supermarkt)

0

Hogeboom bakkerijen

Hoog Kanje 116

52

Detailhandel (bakkerij)

0

Nefkens Zeist BV

Hoog Kanje 182

501

Handel en reparatie van auto’s

10

Central Motors

Hoog Kanje 184

501

Handel en reparatie van auto’s

0

Verwey Groente en fruit

Jan W. Frisolaan 1

52

Detailhandel (groentezaak)

00

Boshuis en Zn

Julianalaan 31

453

Aannemersbedrijf met werkplaats

10

Drukkerij Kerckebosch

Julianalaan 67

222.6

Drukkerij (vellen-offset)

10

Drinklokaal ‘t Preathuys

Pr. Marijkelaan 1

553

Horeca (café)

0

Kota Radja

Pr. Marijkelaan 5

553

Horeca (restaurant)

0

Gabbertje Dierenvoer

Van Stolberglaan 7

52

Opslag/detailhandel

0

* Grootste afstand voor een van de thema’s geur, stof, geluid en gevaar die dan maatgevend is.

2.2

Geluid en bedrijven

Wetgevend kader
Voor geluid van bedrijven is de Wet milieubeheer van kracht. Op basis van deze wet legt het
bevoegde gezag voorschriften op aan bedrijven. Het merendeel van de bedrijven valt onder het
Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit is een AMvB op basis van de Wet milieubeheer met
standaardvoorschriften voor bedrijven met vergelijkbare processen. Conform het Activiteitenbesluit is
voor bedrijven een grenswaarde van kracht van 50 dB(A) op de dichtstbijzijnde gevel. De geluidsvoorschriften in een vergunning zijn gebaseerd op de gemeentelijke geluidsnormeringskaart voor bedrijven
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(onderdeel Geluidsnota Zeist 2008), zoals weergegeven in figuur 1. Het activiteitenbesluit biedt de
mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te nemen.
Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kan met een nader (akoestisch) onderzoek een kleinere of
grotere afstand worden gemotiveerd. Een dergelijk onderzoek dient in ieder geval te worden
uitgevoerd bij wijzigingen in het bestemmingsplan, wanneer aannemelijk is dat de huidige
geluidsruimte (activiteiten) van een bedrijf wordt ingeperkt. In het onderzoek wordt onder andere
getoetst aan de vigerende geluidsvoorschriften van het bedrijf.

Figuur 1: uitsnede van de geluidsnormeringskaart voor Hoge Dennen Kerckebosch

Conclusies en aanbevelingen
De in het gebied gelegen bedrijven vallen onder de milieucategorieën 1 en 2, met als grootste
milieuzone 10 meter (uitgaande van het type gemengd gebied). Dit is in lijn met de voorschriften van
het bestemmingsplan, waarin geen bedrijven worden toegestaan met in een hogere milieucategorie.
De aanwezige bedrijven leveren geen beperkingen op voor de nieuwe woningen in Kerckebosch. Bij
de nadere uitwerking van de revitalisatie van het winkelcentrum moet rekening worden gehouden met
de milieuzones en indien nodig nader onderzoek worden uitgevoerd.
Indien nieuwe bedrijven zich vestigen binnen het bestemmingsplangebied zijn de geluidsnota en de
geluidsnormeringskaart van toepassing. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar supermarkten,
vanwege de laad- en losactiviteiten, omdat hierdoor geluidsoverlast kan ontstaan.
Vanwege de geluidsoverlast bij functiemenging tussen (nieuwe) aanpandige woningen en bedrijven
wordt een extra geluidswering van + 5 dB gehanteerd. De standaard bepalingen kunnen
geluidsoverlast namelijk niet voorkomen.
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3.

Bodem

Bij bodem wordt onderscheid gemaakt in de fysische en de chemische bodemkwaliteit. De fysische
bodemkwaliteit heeft betrekking op de opbouw en samenstelling van de bodem. Hierbij valt te denken
aan draagkracht en in de bodem aanwezige voorwerpen, zoals archeologische vondsten. De fysische
bodemkwaliteit wordt in dit bestemmingsplan niet nader op ingegaan. Dit gedeelte gaat in op de
chemische bodemkwaliteit, waarbij mogelijke verontreinigingen centraal staan.
Wetgevend kader
Voor bodem is de Wet bodembescherming van kracht. Deze bevat artikelen ter voorkoming en de
omgang met bodemverontreiniging. In de Circulaire Bodemsanering 2009 zijn interventiewaarden,
streefwaarden/achtergrondwaarden vastgelegd voor de diverse verontreinigende stoffen. De
achtergrondwaarde/streefwaarde geeft het kwaliteitsniveau aan waarbij een verwaarloosbaar risico
bestaat. Bij het niveau van de interventiewaarde is er sprake van een ernstige of dreigende
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.
Het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) bevat voorschriften die dienen voor uitvoering van de Wet
op de ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van de Bro, artikel 3.1.6, verricht de gemeente bij de
voorbereiding van een bestemmingsplan onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan. Ook wordt onderzoek naar bodemverontreiniging uitgevoerd op die locaties binnen
het plangebied, waarvan een bestemmingswijziging wordt voorgesteld. Bij functiewijzigingen in het
kader van bestemmingsplannen moeten risico’s van bodemverontreiniging worden betrokken.
Om te voorkomen dat woningen op verontreinigde grond worden gebouwd, bevat de Woningwet de
verplichting dat de aanvrager van een bouwvergunning een verkennend bodemonderzoek laat
uitvoeren. Hierbij zal de aanvrager, in het kader van de Bouwverordening, moeten aantonen dat de
bodem geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. Om te bepalen of de bodem
geschikt is en niet vervuild, dient voor de goedkeuring van het bouwplan een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 beschikbaar te zijn. Voorwaarde is dat het onderzoek niet ouder is dan
5 jaar. Als er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging dan wordt de aanvraag voor
bouwvergunning aangehouden totdat de provincie heeft ingestemd met de wijze van uitvoeren van de
bodemsanering (beschikking op saneringsplan of acceptatie BUS-melding) of totdat nader onderzoek
heeft uitgewezen dat er géén sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging.
Gemeentelijk beleid
Het gemeentelijke beleid van Zeist is vastgelegd in het Beleidskader Bodem van juli 2005. Voor wat
betreft ruimtelijke ordening handelt de gemeente voor wat betreft bodem geheel in overeenstemming
met de wettelijke eisen. De gemeente is bevoegd gezag met betrekking tot gevallen van niet ernstige
bodemverontreiniging. Voor de aanpak van deze gevallen wordt verwezen naar het Beleidskader
Bodem. Voor bouwactiviteiten zijn in de gemeentelijke Bouwverordening eisen opgenomen.
Situatie
Bij informatie over de bodemkwaliteit wordt onderscheid gemaakt in directe en indirecte informatie. Bij
directe informatie kan worden gedacht aan uitgevoerde bodemonderzoeken en bij indirecte informatie
gaat het over activiteiten die potentiële risico’s bevatten voor bodemverontreiniging. Indirecte bronnen
van informatie zijn gedempte sloten, ondergrondse tanks, huidige bedrijven en voormalige bedrijven.
De informatie vanuit de beschikbare informatiebronnen wordt hieronder toegelicht
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Figuur 2: bodeminformatie vanuit het bodeminformatie systeem van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht

In figuur 2 en bijlage 1 is een overzicht gegeven van de bij de Milieudienst beschikbare informatie.
Deze informatiebronnen en de hieruit voortgekomen gegevens worden hieronder toegelicht. Deze
informatie geeft is indicatief voor de geschiktheid van de bodem.
Uitgevoerde bodemonderzoeken
In het plangebied zijn bodemonderzoeken uitgevoerd. In bijlage 2 zijn alleen bodemonderzoeken
opgenomen van locaties die potentieel ernstig verontreinigd zijn. Mogelijk moet hier nog een vervolg
aan worden gegeven, bijvoorbeeld omdat een verontreiniging is aangetroffen of omdat de locatie niet
volledig is onderzocht.
Huidige bedrijven
In het plangebied zijn diverse bedrijven gevestigd, zoals beschreven bij de milieuzonering. Het is niet
uit te sluiten dat deze bedrijfsactiviteiten een negatief effect hebben (gehad) op de bodemkwaliteit.
Wbb-locaties
Een Wbb-locatie is een locatie waar (vermoedelijk) sprake is, of was, van een ernstig geval van
bodemverontreiniging. De provincie Utrecht is in dergelijke gevallen bevoegd gezag. In het plangebied
komen vijf Wbb-locaties voor waar bodemonderzoek en/of –sanering nog niet is afgerond. Indien
herontwikkelingen een sanering noodzakelijk maken, komen de kosten van de sanering over het
algemeen voor rekening van de ontwikkelaar. In tabel 2 zijn de adressen genoemd, en staat de status
van de bodemverontreiniging aangegeven.
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Tabel 2: Wbb-locaties in het plangebied en de bijbehorende status
Adres

Status

Vervolg

WBB-code

Graaf Lodewijklaan 2

Ernstig, niet urgent

Uitvoeren saneringsonderzoek

UT035500127

Julianalaan 11

Potentieel ernstig

Uitvoeren nader onderzoek

UT035500164

Hoog Kanje 182 (garage)

Potentieel ernstig

Opstellen saneringsplan

UT035500316

Frederik Hendriklaan 30

Potentieel urgent

Uitvoeren historisch onderzoek

UT035500208

Julianalaan 31

Ernstig, urgentie niet bepaald

Uitvoeren evaluatie

UT035500209

* grijs gekleurde locaties liggen binnen het herontwikkelingsgebied en zijn nog niet voldoende onderzocht en/of gesaneerd.

Ondergrondse brandstoftanks
In het plangebied waren een aantal ondergrondse brandstoftanks aanwezig die niet voldeden aan het
Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 1998 (BOOT). Het BOOT is inmiddels vervangen door het
Activiteitenbesluit. De afgelopen jaren zijn de locaties die niet voldeden aan de regelgeving
aangeschreven. Deze actie is afgerond. Geen van de (voormalige) tanklocaties in het plangebied
vraagt nog een actie op basis van het BOOT c.q. het Activiteitenbesluit.
Gedempte sloten en stortplaatsen/ophogingen
In 2004 is in opdracht van de provincie Utrecht door ReGister/DHV een inventarisatie gemaakt van
gedempte sloten en stortplaatsen/ophogingen. Uit deze inventarisatie blijkt dat in het plangebied geen
gedempte sloten en stortplaatsen/ophogingen aanwezig zijn.
Historische activiteiten
De provincie Utrecht heeft in 2004 historisch onderzoek uit laten voeren naar verdachte activiteiten
zoals (voormalige) bedrijfsactiviteiten en ondergrondse brandstoftanks. De locaties waar sprake is van
een mogelijke bodemverontreiniging zijn weergegeven in bijlage 3.
Conclusies en aanbevelingen
Bij (her)ontwikkelingen binnen het plangebied dient rekening te worden gehouden met de bekende en
potentiële bodemverontreinigingen. Van de Wbb locaties is bekend dat hier een bodemverontreiniging
aanwezig is. Voor de overige locaties is op basis van de bouwverordening het uitvoeren van een
verkennend bodemonderzoek verplicht. Dit onderzoek dienst beschikbaar te zijn voor de aanvang van
de bouwwerkzaamheden. Voor de meest recente stand van zaken met betrekking tot bodemkwaliteit
in het plangebied wordt verwezen naar (het bodeminformatiesysteem van) de Milieudienst.

4.

Geluid

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de geluidssituatie in het bestemmingsplangebied Hoge
Dennen Kerckebosch. Hierin is de verkeerstoename ten gevolge van de realisatie van de 1.250
nieuwe woningen en de revitalisatie van het winkelcentrum Kerckebosch al meegenomen.
Wetgevend kader
Voor geluid afkomstig van het wegverkeer zijn de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder
van kracht. Volgens de Wet geluidhinder liggen aan beide zijden van een weg geluidszones en hoort
de ruimte onder en boven de weg ook tot deze zones. Een geluidszone geeft het gebied aan
waarbinnen onderzoek naar de geluidsbelasting vereist is. De grootte van de zone is afhankelijk van
het aantal rijstroken en de definitie van het gebied (buitenstedelijk of binnenstedelijk). Een buitenstedelijk gebied is het gebied dat buiten de bebouwde kom is gelegen, of het gebied binnen de
bebouwde kom, voor zover liggend in de zone van een autoweg of autosnelweg.Het overige gebied
binnen de bebouwde kom is binnenstedelijk. Er zijn twee type wegen waar geen geluidszone omheen
ligt: wegen die liggen in een 30 km/uurs-zone en wegen die liggen in een woonerf.
Als een nieuwe geluidsgevoelige bestemming, zoals woningen, binnen een geluidszone wordt
gesitueerd dan is de initiatiefnemer verplicht om een akoestisch onderzoek uit te voeren. Hierbij zijn
Milieudienst Zuidoost-Utrecht, kenmerk:
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de criteria van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder van kracht. Er moet worden getoetst of de
geluidsbelasting ten gevolge van een weg de wettelijke voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting niet
overschrijdt. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt 48 dB Lden.
Als de voorkeurswaarde toch wordt overschreden moeten er volgens de Wet geluidhinder
geluidsreducerende maatregelen getroffen worden. Als eerste moet worden onderzocht of er
maatregelen aan de bron getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld stil asfalt. Als dit niet mogelijk is of
onvoldoende resultaat heeft, komen overdrachtsmaatregelen in aanmerking. Hierbij kan worden
gedacht aan geluidsschermen, maar ook aan een grotere afstand tussen de weg en de toekomstige
woningen. Als ook dit niet mogelijk is of onvoldoende resultaat oplevert, biedt de Wet geluidhinder de
mogelijkheid ontheffing te verlenen van de voorkeurswaarde. De maximale ontheffingswaarde is
afhankelijk van het type gebied. In tabel 3 is een overzicht opgenomen. Bij het verlenen van een
hogere waarden is de beleidsregel hogere waarden van toepassing en moeten mogelijk maatregelen
aan de gevel worden getroffen om te kunnen voldoen aan de geluidseisen uit het Bouwbesluit.
Tabel 3: voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden voor wegverkeer.
Situatie
Nieuw te bouwen
Nieuwe
woning/
bestaande
weg

Nieuw te bouwen
agrarisch
Vervangende
nieuwbouw

Voorkeurswaarde

H. toelaatbare grenswaarde

Stedelijk

48 dB

63 dB

Buitenst (ook snelweg)

48 dB

53 dB

Stedelijk

n.v.t.

n.v.t

Buitenstedelijk

48 dB

58 dB

Stedelijk

48 dB

68 dB

Binnen Kom+snelweg

48 dB

63 dB

Buiten Kom

48 dB

58 dB

Gemeentelijk beleid
In november 2006 heeft de gemeenteraad van Zeist de geluidsnota vastgesteld. In deze nota is uitgewerkt op welke wijze de gemeente Zeist met geluid omgaat. De nota fungeert als toetsingskader voor
het vaststellen van onder andere ruimtelijke plannen en verkeersplannen. In het kader van de geluidsnota is de Beleidsregel hogere waarden Wgh opgesteld, waarin randvoorwaarden worden genoemd
voor het toestaan van hogere geluidsbelastingen dan de voorkeurswaarde. Voor de ontwikkelingen
binnen dit plangebied zijn de belangrijkste aspecten het realiseren van een geluidsluwe gevel en het
volumebeleid, dat bepaald dat bij maximaal 15% van de nieuw te bouwen woningen een hogere
waarde mag worden vastgesteld.
Bovendien wordt voorgeschreven dat bij een overschrijding van de voorkeurswaarde onderzoek
gedaan moet worden naar de mogelijkheden om deze overschrijding weg te nemen. Dit kunnen
maatregelen zijn aan de bron (zoals stil wegdek) of in de overdracht (zoals geluidsscherm). De kosten
van deze maatregelen komen over het algemeen voor rekening van de initiatiefnemer en kunnen ook
worden opgenomen in het bij het bestemmingsplan behorende exploitatieplan. Geluidsniveaus bij
nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen die hoger zijn dan de wettelijke maximale ontheffingswaarden
zijn niet toegestaan.
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Situatie
Met de gegevens uit het verkeersmodel van Zeist, waarin alle relevante ruimtelijke ontwikkelingen zijn
opgenomen is een akoestisch rekenmodel opgesteld met het rekenmodel Geonoise. De flats langs de
Prinses Magrietweg zijn uit het rekenmodel verwijderd, omdat deze worden gesloopt. Van flats is
bekend dat deze een afschermende werking hebben. De uitkomsten hiervan zijn weergegeven in
figuur 3 en bijlage 4. De verkeersgegevens zijn afkomstig van het verkeersmodel van Zeist, waarin
alle relevante ruimtelijke ontwikkelingen zijn in opgenomen.

Figuur 3: Gecumuleerde geluidscontouren voor 2020, inclusief aftrek artikel 110 Wgh.

Ten gevolge van de nieuw aan te leggen weg wordt tot op een afstand van ongeveer 20 meter uit de
as van deze weg de voorkeurswaarde overschreden, als op deze weg standaard asfalt wordt
toegepast. Wanneer deze weg wordt voorzien van een klinkerbestrating is sprake van een
overschrijding van de voorkeurswaarde tot ongeveer 60 meter. Als binnen deze afstanden
geluidsgevoelige objecten worden gerealiseerd, moeten geluidsreducerende maatregelen overwogen
worden. Omdat de nieuw aan te leggen weg geen geluidszone heeft hoeven geen hogere waarden te
worden verleend.
Door de Arnhemse Bovenweg wordt tot een afstand van 70 meter de voorkeurswaarde overschreden.
Binnen deze afstand zijn geen nieuwe geluidsgevoelige objecten voorzien.
Overigens levert de A12 een grote bijdrage aan de geluidskwaliteit in de wijk. De A12 zal op termijn
worden verbreed, waarbij naar verwachting dubbellaags ZOAB zal worden toegepast. Hiermee zal de
geluidskwaliteit binnen Hoge Dennen Kerckebosch verbeteren.
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Conclusies en aanbevelingen
In het gebied Hoge Dennen Kerckebosch wordt, ter plaatse van woningen, overal voldaan aan de
maximale ontheffingswaarde van 58 dB. Voor de nieuwe ontwikkelingen langs de nieuwe
ontsluitingsweg de voorkeurswaarde wordt overschreden. Omdat binnen zoneplichtige wegen geen
nieuwe geluidsgevoelige objecten komen, hoeven geen hogere waarden verleend te worden. Bij de
aanvraag voor bouwvergunning wordt er getoetst aan het vereiste binnenniveau van 33 dB, zoals
vastgelegd in het Bouwbesluit.
Bij realisatie van rustige 30 km/uur-wegen is het belangrijk om voor de ontwerpfase na te denken over
de bestrating. Bekend is dat vanaf een intensiteit van 1.500 motorvoertuigen per etmaal bij asfalt/stille
klinkers of 600 motorvoertuigen per etmaal bij klinkers de voorkeurswaarde kan worden bereikt.

5.

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit heeft betrekking op de concentraties luchtvervuiling in de lucht en dan vooral de
concentraties stikstofdioxide en fijn stof. De uitstoot van luchtvervuilende stoffen door bedrijven en
geuroverlast is behandeld bij de milieuzonering.
Wetgevend kader
In 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Met deze wet zijn luchtkwaliteitseisen verankerd
in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. Deze Wet volgt het Besluit luchtkwaliteit 2005 op. Er is
vastgelegd dat ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan de in de wet opgenomen
grenswaarden en richtwaarden. Er is een andere wijze van toetsing van bouw- en bestemmingsplannen opgenomen. De grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit staan in tabel 4.
Tabel 4: Grenswaarden Wet luchtkwaliteit
Stof
Stofdioxide (NO2)
Fijn stof (PM10)

Type norm

Van kracht vanaf

3

Concentratie (μg/m )

Jaargemiddelde

2010

40

Uurgemiddelde

2010

200

Jaargemiddelde

2005

40

24-uursgemiddelde

2005

50

Max. overschr. per jaar
18
35

De belangrijkste grenswaarden zijn de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide en de 24uursgemiddelde grenswaarde voor fijn stof, omdat deze in Nederland veelvuldig worden
overschreden. De grenswaarden van de overige stoffen worden, op enkele uitzonderingen na, in
Nederland niet meer overschreden.
Niet in betekenende mate
Alleen projecten die ‘in betekenende mate’ bijdragen aan de concentraties luchtvervuiling worden
getoetst aan de grenswaarden. Er dient te worden onderzocht of een project ‘in betekenende’ mate
van invloed is op de luchtkwaliteit. Als een bouwproject voldoet aan de gestelde criteria voor de
schaalgrootte van het plan (minder dan 1500 woningen of 100.000 m2 kantooroppervlakte) dan hoeft
er niet te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen.
Besluit gevoelige bestemmingen
Kinderen, ouderen en zieken zijn gevoeliger voor luchtvervuiling en worden daarom extra beschermd.
Op basis van het Besluit gevoelige bestemmingen gelden voor gevoelige bestemmingen nabij wegen
zwaardere beperkingen. Zo mogen op basis van het Besluit binnen 300 meter van rijkswegen en 50
meter vanaf provinciale wegen geen bestemmingen voor langdurig verblijf als kinderdagverblijven,
scholen of verzorgingstehuizen worden gebouwd. Het Besluit verplicht overheden om onderzoek uit te
voeren naar de concentraties stikstofdioxide en fijn stof. Indien de grenswaarden worden
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overschreden binnen deze afstanden dan kunnen deze bestemmingen niet worden gerealiseerd. Voor
gemeentelijke wegen geldt een zwaardere motiveringsplicht.
Goede ruimtelijke ordening
Naast bovenstaande dient het gebied vanuit het beginsel van een goede ruimtelijke ordening geschikt
te zijn voor de beoogde functie. Een goede luchtkwaliteit is een van de randvoorwaarden voor een
goede leefomgeving. Daarom is het wenselijk om inzicht te hebben in de luchtkwaliteitssituatie in het
plangebied.
Situatie
De Milieudienst heeft een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd voor Hoge Dennen Kerckebosch.
Bepalend voor luchtkwaliteit zijn de verkeersintensiteiten. De verkeersintensiteiten zijn afkomstig van
het verkeersmodel van Zeist. De nieuwe woningen zijn opgenomen in het verkeersmodel, maar de
revitalisatie van het winkelcentrum nog niet. Voor het winkelcentrum is een distributie planologisch
onderzoek (DPO) uitgevoerd. In het luchtkwaliteitsonderzoek zijn de uitkomsten van het DPO
meegenomen. De uitkomsten van het luchtkwaliteitsonderzoek voor stikstofdioxide in 2010 zijn in
figuur 4 en bijlage 5 weergeven en in figuur 5 en bijlage 6 de resultaten voor fijn stof in 2010.

Figuur 4: concentraties stikstofdioxide (NO2) in 2010

Voor de achterliggende jaren zijn de luchtkwaliteitskaarten niet weergeven, omdat op basis van de
huidige inzichten de concentraties lager stikstofdioxide en fijn stof, ondanks de verkeerstoename,
aanmerkelijk lager zijn. De reden hiervan is het bronbeleid van de Europese en nationale overheid en
het schoner worden van het wegverkeer.
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Figuur 5: concentraties fijn stof (PM10) in 2010

Conclusies en aanbevelingen
In Kerckebosch worden per saldo meer dan 500 woningen toegevoegd en het winkelcentrum wordt
gerevitaliseerd. Dit betekent dat een luchtonderzoek noodzakelijk is. Dit onderzoek is uitgevoerd en
hieruit blijkt dat de grenswaarden in het bestemmingsplangebied niet worden overschreden. Dit
betekent dat er wordt voldaan aan het wetgevende kader van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer.
In het gebied worden mogelijk gevoelige bestemmingen gerealiseerd, echter er zijn geen
overschrijdingen van de grenswaarden. Dit betekent dat er bij voorbaat wordt voldaan aan het Besluit
gevoelige bestemmingen.
Ook blijkt dat er geen toekomstige bewoners worden blootgesteld aan concentraties boven de
grenswaarden en daarmee wordt voldaan aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening.

6.

Externe veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwezigheid in
de directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er wordt onderscheid
worden gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt,
transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en ondergrondse buisleidingen. De
aan deze activiteiten verbonden risico’s moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven.
Wettelijk kader
Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(BEVI) en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Het beleid
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voor ondergrondse buisleidingen is vervat in de circulaires “Zonering langs hogedruk
aardgasleidingen” (1984) en “Voorschriften zonering langs transportleidingen voor brandbare
vloeistoffen van de K1, K2 en K3 categorie” (1991). Het Ministerie VROM bereidt een nieuw Besluit
buisleidingen voor dat deze Circulaires binnenkort zal vervangen. Bij de beoordeling van de externe
veiligheidssituatie zijn de begrippen plaatsgebonden risico en groepsrisico van belang.
Plaatsgebonden risico (PR)
Het plaatsgebonden risico richt zich als maat voor het risico vanwege activiteiten met gevaarlijke
stoffen vooral op de basisveiligheid voor personen in de omgeving van die activiteiten.
Aan het PR is een wettelijke grenswaarde verbonden die niet mag worden overschreden. Het PR
wordt “vertaald” als een risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare
objecten (bijvoorbeeld woningen) mogen liggen.
Groepsrisico (GR)
Het groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van een calamiteit met
gevaarlijke stoffen. Rondom een risicobron wordt een invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden gesteld aan het maximaal aanvaardbare aantal personen, de z.g. oriënterende waarde
(OW). Dit is een richtwaarde, waarvan het bevoegd gezag voldoende gemotiveerd, kan afwijken. Deze
verantwoordingsplicht geldt voor elke toename van het GR, ook als de OW niet wordt overschreden.
Provinciaal beleid
De Provincie Utrecht heeft in het Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 voor verschillende
gebiedstypen milieukwaliteitsprofielen opgesteld. Per milieuthema zijn indicatoren gedefinieerd en zijn
daaraan gewenste kwaliteitsniveaus en streefwaarden verbonden. Voor externe veiligheid zijn als
indicatoren het plaatsgebonden risico en het groepsrisico gekozen.
Gemeentelijk beleid
Het hiervoor genoemde provinciale beleidskader is vertaald naar gemeentelijk niveau in het
Milieubeleidsplan van de gemeente Zeist.
Situatie
Voor een inventarisatie van de risicobronnen in en om het plangebied is de Risicokaart van de
Provincie Utrecht geraadpleegd. In figuur 6 en in bijlage 8 is het plangebied weergegeven.
Risicobedrijven:
Er zijn in het plangebied geen risicovolle inrichtingen aanwezig. Ook buiten het plangebied zijn geen
inrichtingen aanwezig waarvan de risicocontouren het plangebied beïnvloeden.
Transport van gevaarlijke stoffen:
De dichtstbijgelegen routes waarover vervoer van gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden, zijn de
Rijksweg A12, die onderdeel is van het landelijke Basisnet, en de Driebergseweg (N225). De afstand
tot de A12 is zodanig groot dat het plangebied niet wordt beïnvloed. Het mogelijke vervoer over de
N225 is beperkt tot transporten waarvoor een ontheffing is verleend op grond van de routeringsplicht
en van zodanig verwaarloosbare omvang dat er geen sprake is van een plaatsgebonden risico en een
groepsrisico.
Er zijn dus geen transportroutes aanwezig waarvan de risicocontouren het plangebied beïnvloeden.
Buisleidingen:
Er zijn geen buisleidingen in of nabij het plangebied aanwezig waarvan de risicocontouren het
plangebied beïnvloeden.
Hoogspanningslijnen:
Er zijn geen hoogspanningslijnen aanwezig waarvan de risicocontouren het plangebied beïnvloeden.
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Figuur 6. Risicokaart van de omgeving van het plangebied (bron: Risicokaart Provincie Utrecht)

Conclusies en aanbevelingen
Er zijn in of nabij het plangebied geen stationaire of mobiel bronnen aanwezig, die effecten hebben op
de externe veiligheidssituatie van het plangebied. Er is geen sprake van een plaatsgebonden risico of
een groepsrisico en er is geen noodzaak voor het uitvoeren van een risicoanalyse.
Het plangebied voldoet daarom voor zowel het plaatsgebonden risico als voor het groepsrisico aan de
in het Milieubeleidsplan gestelde ambitiewaarden.
Daarmee wordt tevens voldaan aan de door de Provincie Utrecht in het Provinciaal Milieubeleidsplan
2004-2008 geformuleerde streefwaarden.

7.

Water

De gemeente Zeist is niet primair verantwoordelijk voor alle watertaken, maar moet de waterbelangen
wel goed beschrijven en afwegen binnen de ruimtelijke ordening. Een van de instrumenten hiervoor is
de verplichte watertoets. De watertoets houdt in dat het Waterschap beoordeeld of de waterbelangen
voldoende zijn. De voor de gemeente en waterschap van belang zijnde wateraspecten zijn hieronder
beschreven.
Deze paragraaf is in het kader van de watertoets voorgelegd aan het waterschap HDSR. De
opmerkingen van HDSR zijn hierin verwerkt. Daarnaast zijn ook de opmerkingen van de HDSR en de
provincie Utrecht uit het vooroverleg artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening verwerkt.
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Wetgevend kader
Volgens de Wet gemeentelijke watertaken (2008) is de gemeente verantwoordelijk voor het inzamelen
en transporteren van stedelijk afvalwater en hemelwater. De gemeente mag vervolgens zelf bepalen
op welke wijze het ingezamelde hemelwater wordt verwerkt. Verder heeft de gemeente de zorgplicht
om structurele problemen als gevolg van een voor de gebruiksfunctie nadelige grondwaterstand in
openbaar bebouwd gebied te voorkomen of te beperken.
Het waterschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en beheer van het
waterpeil. Daarnaast is het waterschap verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater. Het is
van belang dat de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie toereikend is voor de toename aan
vervuilingseenheden, en dat het afvalwater niet te veel verdund wordt met regenwater.
De provincie is verantwoordelijk voor het beschermen van het grondwater. In het Grondwaterplan
2008-2013 heeft de provincie het actuele beleid met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit van het
grondwater opgenomen. In de Provinciale Milieuverordening zijn beschermingszones aangewezen
rond waterwinningen. Binnen deze zones gelden aanvullende regels ter bescherming van het
drinkwater. Daarnaast heeft de provincie Utrecht in 2003 een grondwatervisie voor het gebied
Utrechtse Heuvelrug opgesteld. Hierin worden zones onderscheiden die aangegeven welke
inrichtings- en beheermaatregelen genomen kunnen worden om het risico van
grondwaterverontreiniging te voorkomen.
Het is sinds 2003 verplicht om bij ruimtelijke plannen en besluiten een beschrijving op te nemen van
de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. De
watertoets is een proces waarbij de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in
een zo vroeg mogelijk stadium afspraken maken over de toepassing en uitvoering van het
waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid. Het waterschap is het eerste aanspreekpunt in het
watertoetsproces, waarbij het waterschap rekening houdt met het provinciale grondwaterbeleid.
Een uitgebreide toelichting op het wetgevend kader is opgenomen in hoofdstuk 3 van de concept
toelichting ten behoeve van het bestemmingsplan (versie maart 2008).
Situatie
Het plangebied bestaat uit twee delen, namelijk Hoge Dennen en Kerckebosch. Het bestemmingsplan
voor het deelgebied Hoge Dennen is conserverend van aard en bevat daarom geen wijzigingen in de
verharding, groen- en waterstructuren in dit deelgebied. In het deelgebied Kerckebosch zijn
ontwikkelingen voorzien waarbij het gebruik van het plangebied niet wijzigt. Er worden dus geen
andere functies toegevoegd, er wordt heringericht.
In de huidige situatie is al het verharde oppervlak aangesloten op het gemengde rioleringssysteem.
In het plangebied is sprake van een hoge mate van infiltratie van hemelwater (inzijggebied) in de
bodem, door de ligging op hoge, droge zandgrond (>1 mm/dag). De grondwaterstand bevindt zich op
2 – 3 m-mv (bron HDSR). In het deel Hoge Dennen zijn twee vijvers aanwezig. Deze vijvers zijn in
beheer van de gemeente Zeist.
Het plangebied bevindt zich in zone C van de Grondwatervisie Utrechtse Heuvelrug. Dit zijn de lage
dekzandgebieden aan de randen van de Utrechtse Heuvelrug en heeft ondiepe grondwaterstanden
(tussen 0 en 4 meter onder maaiveld) en een wisselend percentage organische stof, dat laag is. Voor
deze zone geldt bij voorkeur een verbetering of stand-still principe: geen functiewijzigingen, behalve
een wijziging naar de categorie natuur. Indien onontkoombaar en goed afgewogen geldt in deze zone
dat alle vormen van gebruik extensief van aard moeten zijn. Met andere woorden: zowel de dichtheid
als de intensiteit van het gebruik zijn bij voorkeur laag. Voorts moeten inrichtings- en
beheersmaatregelen worden genomen die emissies van zware metalen, nitraat, bestrijdingsmiddelen
en PAKs zoveel mogelijk voorkomen.
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Grondwaterbescherming
Het noordelijk deel van het plangebied valt deels binnen het 100-jaarsaandachtsgebied van
waterwinning Zeist (zie bijlage 9). Alleen ter plaatse van de noordoostelijke uithoek (Prinses Irenelaan)
is sprake van sloop en nieuwbouw van woningen binnen het 100-jaarsaandachtsgebied. Ter plaatse
van het overige deel van het plangebied binnen het 100-jaarsaandachtsgebied zal geen
herontwikkeling plaats vinden.
Voor woningbouw stelt de provincie in het 100- jaarsaandachtsgebied geen extra milieuregels. Wel
geldt er altijd een bijzondere zorgplicht in de omgeving van een waterwinlocatie, dat wil zeggen dat
ruimtelijke herontwikkeling niet mag leiden tot extra risico’s ten aanzien van de kwaliteit van het
grondwater. De aard van het deelgebied in de noordoostelijke uithoek zal niet veranderen, er blijft
sprake van woningbouw, openbare weg en groen. Het percentage bebouwd oppervlak zal minimaal
toenemen ten opzichte van de huidige situatie. De herstructurering binnen dit deelgebied zal daarom
geen extra risico’s opleveren ten aanzien van de grondwaterkwaliteit.
Warmte-Koude Opslag (WKO)
De noordelijke helft van het plangebied ligt binnen de globale 50-jaarszone (zie bijlage 10). De 50jaarszone is een beschermingsgebied dat alleen gericht is op bescherming van de drinkwatervoorraad
tegen mogelijke nadelige gevolgen van de toepassing van Warmte-Koude Opslag (WKO). In de 50jaarszone is open WKO niet toegestaan, gesloten WKO (bodemwarmtewisselaars) is wel toegestaan.
De WOM i.o.en/of De Seyster Veste zal, mede gezien de aanwezigheid van het 100jaarsaandachtsgebied met bijzondere zorgplicht, de mogelijkheden voor WKO in dit gebied met de
provincie bespreken.
Afkoppelen/infiltreren
Het is van belang om het grondwaterreservoir in stand te houden en verder aan te vullen door zoveel
mogelijk hemelwater afkomstig van (nieuw aan te leggen) verhard oppervlak te infiltreren in de bodem.
De gemeente Zeist heeft een Afkoppelplan (2009) vastgesteld. In geval van nieuwbouw en
inbreidingslocaties streeft de gemeente naar het aansluiten van zo weinig mogelijk verhard
oppervlak op de riolering. Uitgangspunt hierbij is dat nieuwe dakoppervlakken in het geheel niet
worden aangesloten. Er zal alleen worden afgekoppeld indien de kwaliteit van het infiltrerende
hemelwater hiertoe voldoende is. Bij de uitvoering van het plan zal hier aandacht aan worden besteed.
De gemeente Zeist voert het beleid dat de openbare ruimte chemievrij wordt beheerd.
Het plangebied valt binnen het infiltratiegebied van de Utrechtse Heuvelrug. Momenteel werkt de
projectgroep Afkoppelen en Infiltreren Utrechtse Heuvelrug, bestaande uit gemeenten,
waterschappen, Vitens en de provincie Utrecht, aan een leidraad wanneer afkoppelen wel en niet
wenselijk is binnen het infiltratiegebied. In het najaar van 2009 worden de eerste adviezen verwacht.
Deze adviezen zullen worden opgenomen in een convenant, te ondertekenen door de deelnemende
partijen. In verband met de planning is het voor bestemmingsplan Hoge Dennen/ Kerkebosch niet
mogelijk om met deze adviezen rekening te houden. Indien de gemeente Zeist instemt met het
convenant, zullen de adviezen worden betrokken bij de verdere inrichtingvan het gebied.
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Tabel 4 Overzicht van de relevante aspecten voor de waterhuishouding in het plangebied.
Waterhuishoudkundige
Relevant? Toelichting
aspecten
Veiligheid
Nee
In het plangebied liggen geen gronden die behoren tot zomer- en/of winterbed
van de grote rivieren. De beleidslijn ‘Ruimte voor de Rivier’ is niet aan de orde.
Wateroverlast

Nee

Riolering

Ja

In het plangebied bevinden zich geen beekdalen en overstromingsvlaktes. In het
plangebied is geen sprake van wateroverlast, maar van verdroging.
De gemeente Zeist streeft naar het aansluiten van zo weinig mogelijk verhard
oppervlak op de riolering. Hierdoor wordt het rioolstelsel en RWZI minder belast
bij regenval en krijgt het water de kans om in de bodem te infiltreren, zodat
verdroging wordt tegen gegaan. Zie ook onder Afkoppelen/ Infiltreren.

Watervoorziening

Nee

Het plangebied betreft deels bestaand bebouwd gebied, deels
nieuwbouw. Watervoorziening voor andere functies in en nabij het
plangebied speelt geen rol.

Volksgezondheid

Nee

Het plangebied betreft bestaand bebouwd/ nieuwbouw gebied.
Rekening moet worden gehouden met het minimaliseren van
milieuhygiënische risico’s.

Bodemdaling

Nee

Overlast grondwater

Nee

In het plangebied bestaat de bodem voornamelijk uit zand.
Zettingen zijn nauwelijks relevant.
De ondergrond (zandgrond) is goed doorlatend en er is sprake van
een hoge mate van infiltratie, meer dan 1 mm/dag. Het gebied is
daardoor gevoelig voor verdroging. Er is geen sprake van
grondwateroverlast in de vorm van kwel.

Oppervlaktewaterkwaliteit

Nee

Grondwaterkwaliteit

Ja

In het plangebied en de omgeving is nauwelijks oppervlaktewater
aanwezig, in Hoge Dennen alleen 2 vijvers.
Het plangebied bevat ligt in zone C van de grondwatervisie Utrechtse Heuvelrug.
Daarnaast ligt het noordelijk deel van het plangebied binnen het 100jaarsaandachtsgebied. Functiewijzigingen die een verslechtering van de
grondwaterkwaliteit kunnen betekenen zijn hier niet toegestaan.
De voorziene herstructurering binnen het plangebied zal niet leiden tot
verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Bodemenergie

Ja

De noordelijke helft van het plangebied valt binnen de 50-jaarszone waarbinnen
de toepassing van open WKO niet is toegestaan. De toepassing van gesloten
WKO (bodemwarmtewisselaars) is hier wel toegestaan.

Verdroging/Kwel

Ja

Door de hoge mate van infiltratie in het gebied is het gevoelig voor
verdroging. Van kwel is geen sprake.
De groene ruimten tussen de scheggen kunnen dienen voor waterinfiltratie.
Verder wordt voor nieuw aan te leggen verhardingsoppervlak gestreefd naar
maximale afkoppeling van het hemelwater, zodat het hemelwater in de bodem
kan infiltreren.

Natte natuur

Nee

Het plangebied betreft grotendeels bestaand bebouwd gebied. Ook
ligt de nieuwbouw niet nabij HEN en/of SED wateren. Rondom het
plangebied liggen natuurgebieden met ecologische waarden, maar
vanwege de hoge mate van infiltratie is er geen sprake van natte
natuurgebieden.

Inrichting en Beheer

Ja

In het plangebied speelt het beheer van watergangen geen rol.
Rioleringswerken en openbare ruimte zijn in beheer bij de
gemeente. Bij dit beheer moet verontreiniging van het grondwater
worden voorkomen en de infiltratiemogelijkheden worden
geoptimaliseerd
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Conclusies en aanbevelingen
Het plangebied ligt in het infiltratiegebied van de Utrechtse Heuvelrug. Dit is één van de belangrijkste
grondwaterlichamen voor de bereiding van drinkwater. Functiewijzigingen, anders dan naar natuur zijn
daarom niet toegestaan binnen het plangebied. In het bestemmingsplan zijn geen ontwikkelingen
voorzien waarbij het gebruik van het plangebied wijzigt. Er worden geen andere functies toegevoegd,
er wordt heringericht.
Het noordelijk deel van het plangebied ligt binnen het 100-jaarsaandachtsgebied van de
drinkwaterwinning Zeist. Hier geldt een bijzondere zorgplicht. Het gebruik van het gebied mag niet
leiden tot extra risico’s ten aanzien van de kwaliteit van het grondwater. Alleen in de noordoosthoek
van het plangebied (prinses Irenelaan) wordt binnen het 100-jaarsaandachtsgebied herontwikkeld. Het
totaal verharde oppervlak zal hier licht toenemen. Tegelijkertijd zal de nieuwe verharding zoveel
mogelijk worden afgekoppeld. Dit heeft een gunstig effect op de grondwatersituatie ten opzichte van
de huidige situatie.
De noordelijke helft van het plangebied ligt binnen de 50-jaarszone. De toepassing van open WarmteKoude Opslag (WKO) is hier niet toegestaan. Gesloten WKO (bodemwarmtewisselaars) is in principe
wel toegestaan. Wel moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van het 100jaarsaandachtsgebied en de bijzondere zorgplicht.
De WOM zal voor de verdere uitvoering en ontwikkeling een projectgroep vormen en daar HDSR en
provincie bij betrekken.
Voor de bescherming van de grondwaterkwaliteit zal bij de inrichting van het gebied op de volgende
zaken worden ingezet:
•
Verbetering of vervanging van het huidige rioolstelsel;
•
Gezien de aanwezigheid van het 50- en100-jaarsaandachtsgebied (met bijzondere zorgplicht) in
het noordelijk deel van het plangebied adviseren wij om in overleg met de provincie de
mogelijkheden voor WKO in dit gebied te bespreken;
• Het tegengaan van uitloging van zink, koper en lood om het drinkwater te beschermen tegen
verontreiniging. Toepassing van deze materialen, daar waar ze in aanraking komen met water,
moet worden vermeden. Bij de verdere planvorming zal hier rekening mee worden gehouden;
•
Communicatie tijdens de ontwerp- en inrichtingsfase, en later naar toekomstige bewoners,
waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het voorkomen van gebruik van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen;
•
Conform het gemeentelijk beleid zal de openbare ruimte chemievrij worden beheerd;
•
Voorkomen van het gebruik van impregneermiddelen, als alternatief kunnen houtproducten
worden gebruikt die zijn verduurzaamd met de vacuüm drukmethode.

8.

Energie en klimaat

Fossiele brandstoffen raken op en veroorzaken een versterkt broeikaseffect waardoor de temperatuur
op aarde stijgt. Energiegebruik in gebouwen is een belangrijk deel van het energieverbruik in
Nederland. Door slim te ontwerpen en renoveren kan een duidelijke bijdrage geleverd worden aan het
terugdringen van het energieverbruik.
Wetgevend kader
Op nationaal niveau is het beleid gericht op een zuinige omgang met fossiele brandstoffen en zo veel
mogelijk inzet van hernieuwde energiebronnen. Hiermee kan de CO2 uitstoot worden beperkt en het
broeikaseffect afnemen.
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Op landelijk niveau worden eisen gesteld aan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van nieuwe
gebouwen. Deze eisen zijn opgenomen in het bouwbesluit. De eis verschilt per gebouwfunctie. Voor
woningen is de eis op dit moment 0,8. Per 2011 wordt de eis verlaagd naar 0,6. De EPC is 0 als netto
geen energie gebruikt wordt.
De EPL (EnergiePresatie op Lokatie) beschrijft de energetische kwaliteit van de gehele bouwlocatie
inclusief de voorziening die voor deze locatie is aangelegd. De EPL kent een schaal van 0 tot 10,
waarbij 10 staat voor een ideaalsituatie waarbij geen fossiele brandstoffen worden gebruikt.
Gemeentelijk beleid
Zeist heeft het lokale beleid ten aanzien van energie vastgelegd in het Milieubeleidsplan. De eisen zijn
per gebiedstype vastgesteld. Kerckebosch valt onder het gebiedstype “Subkernen”. Hiervoor zijn de
onderstaande ambities opgenomen:
Tabel 5: Ambities uit het milieubeleidsplan 2008 tot 2011 van Zeist
Indicator

Basiskwaliteit

Gebiedsambitie

EPL (energieprestatie wijk)

7–8

8–9

EPC (energieprestatie woning en utiliteit)

10 % verscherpte EPC

25% verscherpte EPC

Energiepresatatie gemeentelijk gebouw

50 % verscherpte EPC

Energieneutraal (EPC = 0)

Situatie
De huidige woningen in Kerckebosch zijn verouderd en hebben een lage EPC score. Bij de
herontwikkeling is gekozen voor een hogere EPL en EPC score. Hiervoor is een energievisie
uitgevoerd. Er is gekozen voor een gezamenlijke WKO (warmtekoudeopslag).
Conclusies en aanbevelingen
Energie wordt nader uitgewerkt bij in de ruimtelijke plannen. Hierbij zal de gebiedsgerichte aanpak
worden gevolgd en er wordt aandacht aan besteedt bij de reguliere advisering bij de planontwikkeling.
Via het bestemmingsplan Hoge Dennen Kerckebosch worden eisen gesteld op stedenbouwkundig
niveau. Dit zijn alleen eisen die voortkomen uit het ruimtelijke gebruik, zoals de locatiekeuze, het
aantal woningen per hectare (compact bouwen) en de oriëntatie van gebouwen op de zon.

9.

Duurzaam Bouwen

Duurzaam bouwen heeft betrekking op de wijze waarop wordt gebouwd en gesloopt. Aandachtspunten zijn energie en milieu, maar ook gezondheid en toekomstwaarde en gebruikswaarde. Deze eisen
worden niet vastgelegd in het bestemmingsplan, maar kunnen wel ruimtelijke gevolgen hebben.
Wetgeving en beleid
Voor duurzaam bouwen is geen wetgevend kader vastgelegd op nationaal niveau, uitgezonderd het
energieaspect.
Gemeentelijk beleid
Voor het meetbaar maken van de duurzaamheid op gebouwniveau maakt Zeist gebruik van het
instrument GPR Gebouw. GPR Gebouw geeft per thema een ‘rapportcijfer’ uiteenlopend van 6
(bouwbesluit niveau/minimaal) tot 10 (zeer goed). Voordat de definitieve afspraken over de bouw van
het complex worden gemaakt, wordt een gewenste prestatie per thema’s bepaald, mede op basis van
het milieubeleidsplan 2008-2011. De eisen zijn per gebiedstype vastgesteld. Kerckebosch valt onder
het gebiedstype “Subkernen”. Hiervoor zijn de onderstaande ambities opgenomen:
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Tabel 6: Ambities uit het milieubeleidsplan 2008 tot 2011 van Zeist
Indicator

Basiskwaliteit

Gebiedsambitie

GPR Gebouw Score per thema

Woningen 6,0 – 7,0

Woningen 8,0 – 8,5

(versie 3.2)

Winkels en kantoren 6,0 – 7,0

Winkels en kantoren 7,5 – 8,0

Er volgt in 2009 een conversieslag naar GPR Gebouw versie 4.0.
Situatie
De huidige woningen in het plangebied Kerckebosch zijn sterk verouderd. De nieuw te realiseren
woningen moeten voldoen aan het gemeentelijk beleid en het Bouwbesluit.
Conclusies en aanbevelingen
Voor een hoger duurzaamheidsniveau in de nieuwe wijk Kerckebosch en de revitalisatie van het
winkelcentrum worden voor de ontwerpfase afspraken gemaakt tussen de architect/ontwikkelaar en
gemeente Zeist. Uitgangspunt hiervoor is de ambitie voor woningen, winkels en kantoren, zoals
genoemd in tabel 6. Bij de bouwaanvraag levert de bouwende partij een GPR Gebouw berekening in
die door de gemeente Zeist en de Milieudienst Zuidoost-Utrecht worden gecontroleerd en waarvan de
resultaten worden teruggekoppeld. Gerealiseerde scores worden bekend gemaakt.
In het plangebied Kerckebosch zal een transformatie plaatsvinden van de sloop van de bestaande
flats naar nieuwbouw. Gedurende dit proces worden de vrijgekomen materialen, waar mogelijk
hergebruik en op duurzame wijze in het plan geïntegreerd.

10.

Archeologie

Als gevolg van het Verdrag van Malta (Valetta) zijn overheden verplicht om in het ruimtelijke beleid
zorgvuldig om te gaan met het archeologische erfgoed. Voor gebieden waar archeologische waarden
voorkomen of waar een reële verwachting bestaat dat er archeologische waarden aanwezig zijn dient,
voordat er bodemingrepen plaatsvinden, een archeologisch onderzoek uit te worden gevoerd.
Wetgevend kader
De zorgplicht voor het archeologisch erfgoed is vastgelegd in de Monumentenwet uit 1988. Deze is
nader uitgewerkt in de Wet op de Archeologische MonumentenZorg (WAMZ) 2007, en daarmee
samenhangend de Ontgrondingenwet, de Wet milieubeheer, de Woningwet en de Wet op de
ruimtelijke ordening. De wet regelt:
•
•
•

Bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem
Inpassen van archeologisch erfgoed in de ruimtelijke ordening
Financiering van onderzoek: de veroorzaker betaalt

Hiervoor is het van belang dat er een archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd en dat de uitkomsten
hiervan door het bevoegde gezag worden meegenomen in de belangenafweging.
Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart
De gemeente Zeist is in het bezit van een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart. Het
doel van deze kaart is om inzicht te geven in de verwachtingskansen voor archeologische vondsten
en daar het beleid op af te stemmen. In figuur 8 is een uitsnede van de archeologische beleidsadvieskaart opgenomen. Het terrein ligt grotendeels in een gebied met een zeer lage tot lage archeologische
verwachting en ee deel van het gebied heeft een middelhoge archeologische verwachting.
In de beleidsadvieskaart is voor wat betreft de terreindelen met een middelhoge verwachtingswaarde
als doelstelling voor behoud gegeven dat hier behoud in de huidige staat dient plaats te vinden. Als
voorwaarde voor behoud wordt bij plangebieden groter dan 1000 m2 en/of gelegen binnen een straal
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van 50m van een AMK-terrein aangegeven dat hier geen bodemingrepen dieper dan 0,3 m min
maaiveld mogen plaatsvinden. Indien niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan dient
voorafgaand aan vergunningverlening vroegtijdig archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd en
dient te worden gestreeft naar inpassing van terreinen met archeologische waarden.
In de beleidsadvieskaart zijn geen doelstellingen voor behoud gegeven voor de zones met een lage
archeologische verwachting. Voor plangebieden kleiner dan 10 hectare zijn geen voorwaarden in de
kaart opgenomen. Wel dient men amateurs de gelegenheid te bieden om archeologische
waarnemingen te doen bij het grondverzet. Bij het aantreffen van archeologie dienen de
werkzaamheden te worden opgeschort en dienen de archeologische waarden te worden veiliggesteld
middels planaanpassing of opgraving.
Bij plangebieden van (in totaal) boven de 10 hectare zijn wel voorwaarden voor behoud opgenomen.
Hier mogen geen bodemverstoringen dieper dan 0,3 m min maaiveld te worden gepleegd. Als niet aan
deze voorwaarde kan worden voldaan dan dient bij ruimtelijke projecten van (in totaal) meer dan 10
hectare omvang een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) te worden uitgevoerd. In
stuifzandgebieden dient dit onderzoek op basis van een specifiek op stuifzandgebieden toegesneden
Programma van Eisen (PvE) te worden uitgevoerd.

Figuur 8. Uitsnede uit de beleidsadvieskaart (geel en lichtgeel = lage archeologische verwachting, lichtgroen =
middelhoge archeologische verwachting.).

Conclusies en aanbevelingen
Het bestemmingsplangebied heeft grotendeels een lage tot zeer lage archeologische
verwachtingswaarde en deels een middelhoge archeologische verwachting. Voor de delen met een
middelhoge verwachting is als doelstelling voor behoud gegeven dat hier behoud in de huidige staat
dient plaats te vinden. Als voorwaarde voor behoud wordt bij plangebieden groter dan 1000 m2 en/of
gelegen binnen een straal van 50m van een AMK-terrein aangegeven dat hier geen bodemingrepen
dieper dan 0,3 m min maaiveld mogen plaatsvinden. Indien niet aan deze voorwaarde kan worden
voldaan dient voorafgaand aan vergunningverlening vroegtijdig archeologisch onderzoek te worden
uitgevoerd en dient te worden gestreeft naar inpassing van terreinen met archeologische waarden.
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Voor de delen met een lage tot zeer lage verwachting geldt dat bij plangebieden met een kleinere
omvang dan 10 hectare men amateurs de gelegenheid dient te bieden om archeologische
waarnemingen te doen bij het grondverzet. Eventuele archeologische waarden dienen te worden
veiliggesteld middels planaanpassing of opgraving. Bij ruimtelijke projecten met (in totaal) een grotere
omvang dan 10 hectare mogen geen bodemverstoringen, dieper dan 0,3 m beneden maaiveld,
plaatsvinden. Ook is bij ruimtelijke projecten van meer dan 10 hectare een inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase) verplicht. In stuifzandgebieden dient dit onderzoek op basis van
een specifiek op stuifzandgebieden toegesneden Programma van Eisen (PvE) te worden uitgevoerd.

11.

Gebiedsgericht milieubeleid

Toepassing van milieuwetgeving draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.
De milieuwetgeving zorgt er voor dat bij de ontwikkeling van functies en activiteiten voldaan wordt aan
de basiskwaliteiten van de omgeving. Wat men zich echter vaak niet realiseert is dat wettelijke
normen voor een minimaal toelaatbare kwaliteit staan. Ook wordt er voorbijgegaan aan het feit dat
ieder gebied eigen kwaliteiten heeft. Door de wettelijke normen als enige randvoorwaarde te hanteren
is er een reële kans dat ontwikkelingen in gebieden met een hoge leefkwaliteit er juist toe leiden dat er
ongewild een verslechtering van deze kwaliteit optreedt.
Daarom is in het Milieubeleidsplan Zeist 2008-2011 gebiedsgericht milieubeleid een belangrijk
uitgangspunt. Gebiedsgericht milieubeleid heeft als doel om milieukwaliteit te borgen bij ruimtelijke
ontwikkelingen. Gebiedsgericht beleid maakt het mogelijk om, daar waar dit gewenst of nodig is, tot
differentiatie in milieukwaliteit te komen. Het motto hierbij is: “de juiste milieukwaliteit op de juiste plek”.
Met gebiedsgericht milieubeleid wordt namelijk niet overal dezelfde milieukwaliteit nagestreefd, maar
is het kwaliteitsniveau afhankelijk is van de situatie in verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld een
stadscentrum, een suburbane woonwijk, een bedrijventerrein of een natuurgebied.
De milieu-inzet kan daarom uiteenlopen van gebied tot gebied. Door ambities af te stemmen op de
kenmerken van een gebied, kunnen de karakteristieke kwaliteiten van een gebied worden beschermd
of verbeterd. Met behulp van gebiedsgericht milieubeleid worden milieuvoorwaarden en -ambities voor
de ontwikkeling van specifieke gebieden vroegtijdig geformuleerd en kunnen ze gestructureerd en op
het juiste moment worden ingebracht bij ruimtelijke planvorming in die gebieden.
Gebiedstypen en milieukwaliteitsprofielen
Een gebied met een typerende set van ruimtelijk-functionele kenmerken, zoals wonen of kantoren,
wordt een ‘gebiedstype’ genoemd. Aan gebiedstypen kunnen toepasselijke (milieu)kwaliteitscriteria
worden verbonden. Zodoende worden ambities voor bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit, water of
energie specifiek afgestemd op de ruimtelijk-functionele kenmerken van gebieden.
Een milieukwaliteitsprofiel is een hulpmiddel om de passende milieuambities voor een bepaald gebied
samenhangend uit te drukken. Per gebied wordt de gewenste milieukwaliteit op de relevante
milieuthema’s aangegeven. Met het opstellen van het milieukwaliteitsprofiel ontstaat vroegtijdig
duidelijkheid over de milieu-inzet – en de bandbreedte daarin – voor ruimtelijke initiatieven.
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Gebiedsgericht beleid Zeist
Voor Zeist zijn de volgende acht
gebiedstypen geformuleerd; centrum,
subkernen, woonwijken, wonen en werken
in het groen, kantoren en publieksintensieve voorzieningen, bedrijventerreinen,
natuurlijke buitengebieden en
verkeersassen. Van deze gebiedstypen
komen er drie voor in het plangebied van
Hoge Dennen Kerckebosch:
•
•
•

Woonwijken
Subkernen
Natuurlijke buitengebieden

Figuur 8 kwaliteitsprofiel Hoge Dennen Kerckebosch

Per gebiedstype is een milieukwaliteitprofiel opgesteld, dat wordt gebruikt voor de milieu-inzet bij het
opstellen van bestemmingsplannen, grote ruimtelijke projecten, beleidsplannen of structuurvisies en
gebiedsvisies. De kwaliteitsprofielen voor Hoge Dennen Kerckebosch zijn weergegeven in bijlage 10.
Per gebiedstype en per milieuaspect zijn 2 ambitieniveaus benoemd: de ‘basiskwaliteit gebied’ en de
‘gebiedsambitie’. De basiskwaliteit betaat ook weer uit twee niveaus, nl. het ‘wettelijk niveau’ en het
‘basisniveau’. Zodoende zijn er feitelijk 3 ambitieniveaus:
1. Wettelijk niveau
Het wettelijk niveau is het laagste, wettelijk verplichte minimum dat voor een milieuaspect
mogelijk is. Het betreft ook de laagste milieuambitie.
2. Basisniveau
Het basisniveau is het milieuniveau dat voor het betreffende gebied acceptabel, kenmerkend
en verdedigbaar wordt geacht. Het kan hierbij gaan om het wettelijke minimum, maar
meestal gaat het om een (in sommige gevallen wezenlijk) hoger ambitieniveau dan het
wettelijk niveau.
3. Hoog niveau
Het hoge ambitieniveau geldt als de nagenoeg meest optimale milieukwaliteit binnen een
gebiedstype. Om dit te bereiken moeten in de regel vergaande voorzieningen worden
getroffen.
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BIJLAGE 1.

Bodeminformatie vanuit het bodeminformatie systeem
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BIJLAGE 2.

Uitgevoerde bodemonderzoeken

Adres
Amalia van Solmslaan 26
Anna Paulownalaan 76
Anna Paulownalaan -ID 5134
Arnhemse Bovenweg 3 B

Activiteit (verleden/heden)
bovengrondse tanks (2)
autoreparatiebedrijf
afvalverbrandingsinrichting
motorenhandel, autohandel, tv-handel,
motorenrevisiebedrijf, verkoop en
reparatie dynamo's, starters en accu's

Vervolg
Uitvoeren OO
Uitvoeren OO
Uitvoeren OO
Uitvoeren OO

Arnhemse Bovenweg 3 C
Charlotte de Bourbonlaan 23
Charlotte de Bourbonlaan 44
Charlotte de Bourbonlaan 56
Frederik Hendriklaan 76
Graaf Janlaan 86
Hoog Kanje 108
Hoog Kanje 2 -22
Jan Willem Frisolaan 33
Jan Willem Frisolaan 39
Julianalaan 17
Julianalaan 59

geen activiteiten bekend
bovengrondse tank
geen activiteiten bekend
olietank, kolenhok
autoreparatiebedrijf
onbekend
autoreparatiebedrijf
geen activiteiten bekend
gereedschappenfabriek
autoreparatiebedrijf
drukkerij (algemeen)
benzinepompinstallatie (eigen gebruik)

Uitvoeren OO
Uitvoeren OO
Uitvoeren NO
Uitvoeren OO
Uitvoeren OO
Uitvoeren HO
Uitvoeren OO
Uitvoeren OO
Uitvoeren OO
Uitvoeren OO
Uitvoeren OO
Uitvoeren aanvullend OO

Julianalaan 65+67
Louise de Colignyplein 20
Oranje Nassaulaan 35
Oranje Nassaulaan 59

drukkerij (algemeen)
bovengrondse tank
ondergrondse tank
geen gegevens bedijrfsactiviteiten
bekend
ondergrondse tank
schildersbedrijf
calamiteit (tweemaal is in het verleden
een clubhuis afgebrand t.p.v. de
onderzoekslocatie
ondergrondse tank

Uitvoeren aanvullend OO
Uitvoeren HO
Uitvoeren OO
Uitvoeren OO

Oranje Nassauplein 7
Oranjehof 17
Padvinderslaan 4

Prinses Beatrixlaan 13

Uitvoeren OO
Uitvoeren OO
Uitvoeren NO

Uitvoeren OO

HO = Historisch onderzoek
OO = Oriënterend onderzoek
NO = nader onderzoek
Grijs gekleurde locaties liggen binnen het herontwikkelingsgebied en zijn nog niet voldoende onderzocht en/of gesaneerd.
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BIJLAGE 3.

Historische activiteiten

Straat

Nr

Toevoeging DUBI

DNSX Omschrijving activiteit

Amalia Van Solmslaan

58

2040

396 houten emballage-industrie

Anna Paulownalaan
Anna Paulownalaan

-1
73 -80

900095
501044

425 afvalverbrandingsinrichting
111 autoreparatiebedrijf

3C

311006

129 elektromotorenreparatiebedrijf

Arnhemse Bovenweg
Arnhemse Bovenweg

11

274311

247 timmerwerkplaats, tinfabriek

Boskant
Frederik Hendriklaan

3
30

631242
287502

238 tandartsenpraktijk
349 huishoudelijke metaalwarenfabriek,
metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf,
sierradenmakerij
111 autoreparatiebedrijf

Frederik Hendriklaan

76

501044

Hoog Kanje

84 -92

2811

222 medische, chirurgische en
tandheelkundige apparaten en
instrumente, metaalconstructiebedrijf
267 computerfabriek

Hoog Kanje

106

3002

Hoog Kanje*

182

5050

476 autoreparatiebedrijf

Hoog Kanje*
Jan Willem Frisolaan

184
8

501044
252

111 autoreparatiebedrijf
174 kunstofproduktenindustrie
233 gereedschappenfabriek
476 autoreparatiebedrijf
111 autoreparatiebedrijf
476 benzine-service-station
111 autoreparatiebedrijf
238 autoreparatiebedrijf, burgerlijk- en
utiliteitsbouwbedrijf, houtwarenindustrie,
timmerwerkplaats
349 stamp-, pers-, dieptrek- en
forceerbedrijf
142 drukkerij (algemeen), hout- en
plaatmateriaalzagerij, loodgieters-,
fitters- en sanitairinstallatiebedrijf
222 metaalconstructiebedrijf
233 stempelfabriek (metaal voor stansen
e.d.)
111 autoreparatiebedrijf
233 gereedschappenfabriek
413 autoreparatiebedrijf,autospuitbedrijf
(geen plaatwerkerij), schildersbedrijf,
verfspuitinrichting (metaal)
413 autospuitbedrijf (geen plaatwerkerij),
verfspuitinrichting (metaal)
476 autoreparatiebedrijf,
benzinepompinstallatie (eigen gebruik),
vlakdrukkerij, drukkerij (algemeen)

Jan Willem Frisolaan
Jan Willem Frisolaan
Julianalaan
Julianalaan
Julianalaan
Julianalaan

33
39
3B
7
9
11

2862
5050
501044
5050
501044
631246

Julianalaan

13 A

287503

Julianalaan

17

2222

Julianalaan
Julianalaan

21
21 C

2811
295101

Julianalaan
Julianalaan
Julianalaan

25 A
25
37

501044
2862
502041

Julianalaan

39

502041

Julianalaan

59

5050

Julianalaan
Louise De Colignyplein

67
21

2222
3120

Oranje Nassaulaan
Oranjehof
Prinses Margrietlaan
Prinses Margrietlaan
Prinses Marijkelaan
Regentesselaan
Willem De Zwijgerlaan

59
10
41
297
21
21

631242
2940
501044
292406
29
2412

8

526333

142 vlakdrukkerij
119 elektrotechnisch installatiebedrijf,
schakel- en verdeelinrichtingenfabriek
238 springstoffenopslag
267 kunstofproduktenindustrie
111 autoreparatiebedrijf
267 machine- en apparatenreparatiebedrijf
267 machine- en apparatenindustrie
441 verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en
mastiekindustrie
326 brandstoffendetailhandel (vaste en
vloeibare)

* Nader onderzoek is uitgevoerd in 2007 in opdracht van de gemeente Zeist. Resultaten zijn bekend.

Verdachte locaties (op basis van historisch onderzoek) met een NSX-score groter dan 100, en bijbehorende prioriteit. De Grijs
gekleurde locaties liggen binnen het herontwikkelingsgebied en zijn nog niet voldoende onderzocht en/of gesaneerd.
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BIJLAGE 4.

Geluidscontouren 2020 van alleen gemeentelijke wegen

Milieudienst Zuidoost-Utrecht, kenmerk:

pagina 26

Milieuparagraaf voor het bestemmingsplan Hoge Dennen Kerckebosch

BIJLAGE 5.

Geluidscontourenkaart 2020 alle wegen (inclusief rijksweg A12)
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BIJLAGE 6.

Concentraties stikstofdioxide (NO2) in 2010
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BIJLAGE 7.

Concentraties fijn stof (PM10) in 2010

Milieudienst Zuidoost-Utrecht, kenmerk:

pagina 29

Milieuparagraaf voor het bestemmingsplan Hoge Dennen Kerckebosch

BIJLAGE 8.

Externe Veiligheid Risicokaart (Bron: Provincie Utrecht)

plangebied

N225

buisleiding

spoorlijn
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BIJLAGE 9.

100-jaarsaandachtsgebied
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BIJLAGE 10. 50-jaarszone
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BIJLAGE 11. Kwaliteitsprofiel Woonwijken

Gebiedsomschrijving
Het gebiedstype ‘Woonwijken’ beslaat een groot deel van het bebouwd gebied binnen de gemeente
Zeist. Het betreft de woonwijken rondom het centrum van Zeist en de woonwijken in Den Dolder,
Austerlitz en Huis ter Heide. Wonen in Zeist is veelal stil, groen en gezond wonen. Het bouwtype dat
overwegend voorkomt is “twee lagen met een kap” (grondgebonden wonen) en er zijn relatief veel
wijken uit de jaren ’20, ’30 en ’40 van de vorige eeuw. Er zijn ook nieuwere woonwijken en er is in
beperkte mate hoogbouw. In de buurtschappen Austerlitz en Huis ter Heide zijn ook kleinschalige
voorzieningen aanwezig. Er is weinig dynamiek en een ‘ons kent ons’-gevoel. Ook het terrein van
Abrona, waar woningen worden gebouwd, behoort tot het gebiedstype woonwijk. De wijken rondom
het centrum van Zeist zijn wat levendiger door de nabijheid van het centrum.
Ligging
In een brede boog ten westen, noorden en oosten van het centrum van Zeist
Austerlitz, Den Dolder, Huis ter Heide en Abrona
Functie
Hoofdfunctie
Nevenfuncties
Functiemenging

wonen
werken, winkelen, maatschappelijke voorzieningen
zwak

Bebouwingsdichtheid en gebruiksintensiteit
Bebouwingsdichtheid
middel (30-50 woningen per hectare).
Gebruiksintensiteit
matig
Infrastructuur
De bereikbaarheid met de auto en de fiets is goed.
De ontsluiting met het openbaar vervoer vanuit de woonwijken naar centrum of subkernen is over het
algemeen matig.
Openbare Ruimte
De woonwijken hebben overwegend een groene aanblik. Er zijn veel parken en openbare groene
ruimten, en veel stroken openbaar groen langs wegen. Er is ook veel privé-groen. Het groen in de
woonwijken heeft een belangrijke ecologische functie. In de wijken zijn speellocaties en op een paar
plekken andere openbare voorzieningen om te verblijven. Het aandeel water in de wijken is beperkt.
De afstand tot het buitengebied is beperkt.
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Kwaliteitsprofiel woonwijken
Kwaliteit

Indicator

Basiskwaliteit gebied

Gebiedsambitie

Geluidskwaliteit

Geluidsbelasting

Rustig

idem

Wegverkeer

44 – 48 dB

idem

Bedrijven

50 dB(A)

45 dB(A)

Rail

51 - 55 dB

Concentratie NO2

30 – 35 µg/m

Luchtkwaliteit
Externe veiligheid

Concentratie PM10

28 -30 µg/m

Plaatsgebonden risico

Midden
-7

Groepsrisico
Langzaam verkeer

Dichtheid fietsnetwerk

Collectieve

idem
3

3

25 – 30 µg/m
26 -28 µg/m

3

3

Hoogst
-6

-8

10 – 10

≤ 10

Hoog

Hoogst

0,1 – 0,3 x OW

< 0,1 x OW

Redelijk fijnmazig.

Fijnmazig.

Ontsluiting hoofdfietsroute op 300m en

Ontsluiting hoofdfietsroute op 200m en

secundaire op 150m

secundaire op 150m

Beperkt aanbod stallingen

Voldoende stallingen overdekt

75-100% openbare weg

75% geconcentreerd of in gebouwde

fietsenstallingen
Autoverkeer

Parkeerregime

voorziening, 25% openbare weg
Openbaar vervoer

Klimaat en energie

Halteafstand en frequentie

Autowijk

Buszone

Bushalte op max. 600m

Bushalte op max. 300m

1-3 keer per uur naar centrum en

1-3 keer per uur naar centrum en

subkernen en regionaal

subkernen en regionaal

Energieprestatie wijk

EPL 7 – 8

EPL 9 – 10

(EPL)

Actief: CO2 reductie 15 – 25 %

Innovatief: CO2 reductie 80 - 100 %

Energieprestatie woning

10% verscherpte EPC

75% verscherpte EPC of

(EPC)

Actief: CO2 reductie 10 %

energieneutraal

Energieprestatie

50% verscherpte EPC

Energieneutraal

gemeentelijk gebouw

Voorlopend: CO2 reductie 50 %

Innovatief: energieneutraal

Innovatief: CO2 reductie 75 %

Duurzaam bouwen

Groen en ecologie

GPR bouw

Ecologische waarde

Voldoende

Goed

Woningen 6,0 – 7,0

Woningen 8,0 – 8,5

Winkels en kantoren 6,0 – 7,0

Winkels en kantoren 7,5 – 8,0

Groen dat behaagt.

idem

Ruimte voor gebruiksgroen en beperkt
ecologisch groen
Waterkwaliteit

Belevingswaarde

Water dat behaagt: waterkwaliteit onder

Water dat leeft: kwaliteit rond VR

Natuurvriendelijke oevers

30 -50%

> 50%

Waterkwantiteit

% afgekoppeld oppervlak

60 – 100 % (zie ook afkoppelplan 2008)

idem

Bodem

Bodemkwaliteit

Klasse wonen

idem

MTR
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Aanvulling op milieuparagraaf voor het bestemmingsplan Hoge Dennen-Kerckebosch:
Wegens mogelijke herontwikkeling is een aantal verdachte voormalige bedrijfsactiviteiten in de wijk
Kerckebosch nader onderzocht om de eventuele risico’s op bodemverontreiniging in kaart te brengen
(in verband met de financiële haalbaarheid van het bestemmingsplan).
Vermeld dient te worden dat de locaties rond het winkelcentrum Hoog Kanje bij voorkeur pas
gesaneerd/onderzocht dienen te worden bij een planwijziging binnen het bestemmingsplan. De
locaties aan de Anna Paulownalaan en Prinses Margrietlaan zijn wel volledig onderzocht op
bodemrisico’s door middel van historisch en/of oriënterend bodemonderzoek. De resultaten zijn
hieronder per locatie weergegeven.
Hoog Kanje 84-94
Uit het historisch bodembestand blijkt dat op de locatie Hoog Kanje 84-94 vanaf 1962 (tot onbekende
datum) een metaalconstructiebedrijf heeft gezeten. Op deze locatie is geen historisch onderzoek of
analytisch bodemonderzoek bekend.
Advies/Conclusie:
Voor de locatie dient een historisch onderzoek te worden verricht naar de voormalige activiteit
‘metaalconstructiebedrijf’. Als uit dit historisch onderzoek blijkt dat de activiteit aanwezig is geweest op
de locatie, dient een oriënterend onderzoek te worden verricht op de plaats van de voormalige
activiteit. Op basis hiervan zal blijken of de bodem verontreinigd is geraakt als gevolg van de
voormalige bedrijfsactiviteit en of er een sanering noodzakelijk is.
Hoog Kanje 106
Uit het historisch bodembestand blijkt dat op de locatie vanaf 1965 (tot onbekende datum) een
computerfabriek heeft gezeten. Op deze locatie is geen historisch onderzoek of analytisch
bodemonderzoek bekend.
Advies/Conclusie:
Voor de locatie dient een historisch onderzoek te worden verricht naar de voormalige activiteit
‘computerfabriek’. Als uit dit historisch onderzoek blijkt dat de activiteit aanwezig is geweest op de
locatie, dient een oriënterend onderzoek te worden verricht op de plaats van de voormalige activiteit.
Op basis hiervan zal blijken of de bodem verontreinigd is geraakt als gevolg van de voormalige
bedrijfsactiviteit en of er een sanering noodzakelijk is.
Hoog Kanje 108 (182-184)
Door de Milieudienst is in het verleden op deze locatie een historisch onderzoek uitgevoerd naar
aanleiding van een voormalige bedrijfsactiviteit. Hieruit bleek dat Hoog Kanje 108 een oud adres
betreft; het huidige adres betreft Hoog Kanje 182-184. Het betreft een bestaand autobedrijf ‘Central
Motors’ en ‘Nefkens Zeist BV’. In het verleden is op de locatie automobielbedrijf ‘Kerkebosch’
aanwezig geweest (repareren/onderhouden motorvoertuigen met 3 ondergrondse tanks). In 2007 en
2008 zijn ter plaatse van het bedrijf al twee bodemonderzoeken door de Milieudienst in opdracht van
de gemeente uitgevoerd:
• Verkennend en aanvullend onderzoek Hoog Kanje 182-184, Verhoeven Milieutechniek,
B07.3241, 18-9-2007.
• Nader onderzoek Hoog Kanje 182-184, Verhoeven Milieutechniek, B07.3347, 17-03-2008.
Advies/Conclusie:
Uit bovenstaande onderzoeken bleek dat er geen aanleiding is tot vervolgonderzoek. Op de locatie is
de bovengrond plaatselijk sterk verontreinigd met olie (circa 5 m3 ter plaatse van de olieopslag in de
kelder) en plaatselijk matig tot sterk verontreinigd met koper (circa 5 m3 voor de wasplaats).
Voorafgaand aan grondverzet ter plaatse van deze verontreinigingen dient de bodem te worden
gesaneerd op basis van een ‘plan van aanpak’ dat voorafgaand aan de sanering door de Milieudienst
moet zijn goedgekeurd.
Hoog Kanje, tegenover 182-184:
Uit historisch onderzoek door de Milieudienst blijkt dat op de locatie tegenover de huidige winkel van
Nefkens aan Hoog Kanje 182, ter plaatse van de huidige parkeerplaats en achtergelegen groenstrook,
een benzine service station heeft gezeten (met ondergrondse tanks, afleverzuilen, vulpunten en
kiosk). De tanks lagen ter plaatse van het huidige bedrijf, op de huidige parkeerplaats en de huidige
groenstrook (bomen). De tanks zouden zijn verwijderd. Er is op deze locaties op 29-11-1995 een
oriënterend onderzoek uitgevoerd door Hopman en Peters. Hieruit blijkt dat in het grondwater

plaatselijk een matige verontreiniging met ethylbenzeen en plaatselijk een sterke verontreiniging met
minerale olie is aangetroffen. Het betreffen beide geen gevallen van ernstige bodemverontreiniging.
Op 1-5-1996 heeft de provincie geconcludeerd dat geen sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging en dat er geen saneringsplicht is (geen vervolg noodzakelijk).
Advies/Conclusie:
De verontreinigingen uit het onderzoek van Hopman en Peters uit 1995 dienen nader onderzocht te
worden (ter plaatse van de huidige parkeerplaats en groenstrook), aangezien verspreiding van de
verontreiniging via het grondwater niet valt uit te sluiten. Daarna zullen de eventueel aangetroffen
matige tot sterke verontreinigingen moeten worden verwijderd. Pas na het nader onderzoek, als de
ernst en omvang van de verontreinigingen is bepaald, zal worden bepaald hoe er gesaneerd dient te
worden.
Anna Paulownalaan (ong.)
Door de Milieudienst is in het verleden op deze locatie een historisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit
bleek dat de voormalige activiteit twee vuilverbrandingsovens betrof in het flatgebouw aan de Anna
Paulownalaan. In 1969 is een vergunning verleend voor 5 jaar voor deze vuilverbrandingsovens in het
flatgebouw. De ovens bevonden zich in de kelder van het gebouw en zijn niet meer aanwezig. Gezien
de aard van de activiteit (kleinschalige verbranding van huisvuil), wordt verwacht dat deze activiteit
nauwelijks bodemverontreiniging heeft kunnen veroorzaken. Er worden dan ook geen risico’s op
bodemverontreiniging verwacht.
Advies/Conclusie:
Aangezien de activiteit kleinschalig is, wordt geen risico op bodemverontreiniging verwacht.
Geadviseerd wordt bij toekomstige herontwikkeling van de locatie (na sloop van de huidige flat) de
locatie van de vuilverbrandingsovens (kelder/portaal van de flat) mee te nemen in een
bodemonderzoek voor de herontwikkeling van de hele wijk. Een tekening met de locatie van de ovens
is aanwezig bij de Milieudienst. Tevens moet bij herontwikkeling rekening worden gehouden met de
aanwezigheid van twee ondergrondse tanks voor de flat (welke reeds zijn gesaneerd). Bij
herontwikkeling dienen de tanks te worden verwijderd.
Anna Paulownalaan t.p.v. de garageboxen van nrs. 73-80
Uit een historisch onderzoek door de Milieudienst blijkt dat op de locatie een autoreparatiebedrijf heeft
gezeten (J. Smit, onbekende datum). In de garageboxen van de nrs. 73 t/m 80 bevond zich een
werkplaats van het bedrijf, waarvan het postadres Prinses Margrietlaan 41 betrof.
Advies/Conclusie:
Om te bepalen of de voormalige bedrijfsactiviteiten een bodemverontreiniging hebben veroorzaakt, die
mogelijk kan leiden tot een bodemsanering en de financiële haalbaarheid van het bestemmingsplan
kan raken, is een oriënterend bodemonderzoek op de locatie uitgevoerd. Uit de conceptresultaten van
de grond (Amos Milieutechniek BV, 10-12-2009) blijkt dat in de bovengrond naast de verdachte
garageboxen en in de ondergrond (net boven de heersende grondwaterstand) aan de
stroomafwaartse zijde van de garageboxen geen verontreiniging is aangetroffen. De resultaten van
het grondwater zijn nog niet bekend, maar er wordt geen grondwaterverontreiniging verwacht.
Ondanks dat niet precies onder de huidige garageboxen is geboord, kan middels deze resultaten
worden geconcludeerd dat er geen verontreiniging is opgetreden als gevolg van de voormalige
bedrijfsactiviteit, waarvoor een eventuele sanering noodzakelijk is. De risico’s zijn hiermee
weggenomen.
Prinses Margrietlaan 41
Uit het historisch bodembestand blijkt dat op de locatie een autoreparatiebedrijf (J. Smit) heeft
gezeten. Na historisch onderzoek door de Milieudienst blijkt dat dit adres alleen werd gebruikt als
postadres van het bedrijf. Het adres bevindt zich op de 1e verdieping. De activiteit zelf (werkplaats)
vond plaats in de huidige garageboxen van de nrs. 73 t/m 80 bij de flat aan de Anna Paulownalaan.
Advies/Conclusie:
Aangezien de verdachte activiteit niet op dit adres heeft kunnen plaatsvinden en het adres zich niet
bevindt op de begane grond, wordt bodemverontreiniging op de locatie uitgesloten.
Prinses Margrietlaan 297
Uit het historisch bodembestand blijkt dat op de locatie een machine- en apparatenreparatiebedrijf
(Timo Service) heeft gezeten. Na historisch onderzoek door de Milieudienst blijkt dat dit adres zich

bevindt op de 1e verdieping. Waarschijnlijk is de locatie alleen aangemeld als post-/woonadres van de
eigenaar van het bedrijf. Waarschijnlijk heeft de activiteit elders plaatsgevonden.
Advies/Conclusie:
Aangezien de verdachte activiteit waarschijnlijk niet op dit adres heeft kunnen plaatsvinden en het
adres zich niet bevindt op de begane grond, wordt bodemverontreiniging op de locatie uitgesloten.
Samenvatting
Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten van het onderzoek naar de eventuele risico’s op
bodemverontreiniging en vervolgacties voor de wijk Kerckebosch:
In kaart gebrachte verdachte locaties:
• Anna Paulownalaan (ong.): locatie is nauwelijks verdacht op bodemverontreiniging en dient pas in
een later stadium onderzocht te worden;
• Anna Paulownalaan, tpv garageboxen 73-80: door middel van bodemonderzoek is voorlopig
vastgesteld dat er geen bodemverontreiniging is opgetreden als gevolg van de voormalige
autoreparatiewerkplaats;
• Prinses Margrietlaan 41 en 297: de locaties zijn niet verdacht op bodemverontreiniging.
Acties nog uit te voeren na ingediende planwijziging rond winkelcentrum Hoog Kanje:
• Uitvoeren nader bodemonderzoek ter plaatse van de huidige parkeerplaats en groenstrook voor
Hoog Kanje 182-184. Hierbij moet rekening gehouden worden met mogelijke restverontreinigingen
als gevolg van een voormalig tankstation ter plaatse van de huidige parkeerplaats.
• Bij beëindiging van de activiteiten van de twee garagebedrijven (Hoog Kanje 182 en 184) in het
winkelcentrum, dient een aanwezige grondverontreiniging met minerale olie te worden gesaneerd.
Hiervoor dient een saneringsplan bij de Milieudienst te worden ingediend en beoordeeld.
• De onderstaande voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten in het winkelcentrum zullen historisch
en eventueel oriënterend onderzocht moeten worden om een eventuele bodemverontreiniging in
kaart te brengen:
o Hoog Kanje 84-94, metaalconstructiebedrijf;
o Hoog Kanje 106, computerfabriek.
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kenmerk: cz/kerckebosch/licht09

betreft: lichtverstoring kerckebosch op EHS

Balans van lichtverstoring vanuit woongebouwen binnen de rode contour
op de EHS in de noordrand van de wijk Kerckebosch te Zeist
op basis van aangepast bestemmingsplan d.d. 090909.
Enkele hoge gebouwen zorgen voor lichttoename op de EHS. Uitgedrukt in aantal woonlagen komt
dat hierop neer (tekening zoz)

Locatie

verandering
nieuw

oud

effect

Gebouw 6 hoog
Gebouw 6 hoog

flat 3 hoog
flat 5 hoog

+3
+1

Bos 0 hoog

flat 5 hoog

-5

Gebouw 6 hoog
Gebouw 6 hoog
Gebouw 10 hoog

flat 5 hoog
flat 3 hoog
flat 3 hoog

+1
+3
+7

Bos 0 hoog

flat 5 hoog

-5

Scheg 1

Bosvinger 1

Scheg 2

Bosvinger 2

In Scheg 2 slaat de balans door naar de negatieve kant door het gebouw van 10 hoog .
De toename van verlichting door de overige gebouwen elders wordt gecompenseerd door ongeveer
evenredige afname van verlichting door aan te leggen bos.
Het is niet goed mogelijk om te bepalen of de onbalans door één gebouw significant negatief is. Het is
wel duidelijk dat ter plaatse van dat ene gebouw de doelstellingen voor de EHS niet bereikt kunnen
worden, maar dit effect is ruimtelijk beperkt. Het is zeker onwenselijk. Het bestemmingsplan kan
bouwen hoger dan 6 bouwlagen onderwerpen aan ontheffing onder voorwaarden dat de negatieve
effecten verzacht worden.
Door zo’n constructie kan het effect beperkt worden.

Zoon 090917 licht toe- en afname als gevolg van plan Kerckebosch Zeist
De lange stroken zijn de bestaande flats (met aantal bouwlagen)
De korte blokken zijn de geplande appartementengebouwen (met aantal bouwlagen)
Gele cirkels geven aan dat er in de nieuwe situatie lichtverstoring is. De rode cijfers geven een
toename van lichtverstoring aan; zwarte cijfers duiden op gelijkblijvende lichtverstoring.
Grijze cirkels geven aan dat in de nieuwe situatie geen lichtverstoring is. De groene cijfers geven de
afname aan, zwarte duiden op gelijkblijven.
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Inleiding
Ligging van het terrein

figuur 1 Kerckebosch vormt samen met Hoge Dennen een woongebied, gelegen ten
oosten van Zeist , tussen het Zeisterbosch en Heidestein. De terreinen Oud Londen en
landgoed Woudschoten zijn geheel omgeven door hekken.
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Het plan

figuur 2 het plan
De flats en ontsluitingsweg in de buitenrand van de wijk worden verwijderd en vervangen
door een vingermodel met 6 woonscheggen en 5 bosvingers. De bosvingers krijgen open
contact met het omringende bos.
De verkeersontsluiting van de woonbuurten gebeurt door doodlopende wegen vanuit het
westen. Er komt één wijk-verzamelweg met waarschijnlijk een knip in het midden. Als
busbaan is deze weg wel doorgaand.
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Status van het gebied in het natuurbeleid
De natuurlijke begroeiing in het plangebied heeft bestemming bos binnen de “bebouwde
kom Boswet”. Hier is de gemeentelijke kapverordening van kracht. Het gebied buiten de
rode contour heeft de status Ecologische Hoofdstructuur. Hier is de Boswet van kracht.
Toets in het kader van gebiedsbescherming
Beschermd gebied: Ecologische Hoofdstructuur
Voor ingrepen en plannen die mogelijk de natuurwaarden van de EHS aantasten, geldt
het principe "Nee-tenzij". Afweging van het natuurbelang in de EHS vindt plaats in het
spoor van de Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplan).
Deze toets is uitgevoerd in Natuurtoets Kerckebosch (Zoon, 2009).
Toets in het kader van soortbescherming
Bij elk plan dat ingrijpt op standplaatsen van planten of verblijfplaatsen van dieren, dient
getoetst te worden wat het effect is op beschermde soorten, die met name genoemd zijn
in de Flora- en Faunawet. In deze wet worden beschermde soorten in drie
beschermingscategorieën ingedeeld.
Beschermingscategorieën Flora- en Faunawet
Voor alle soorten geldt de zorgplicht (art. 2 Flora – en Faunawet).
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 er 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, waarbij de zorgplicht blijft gelden.
Ontheffing kan worden verleend als de gunstige staat van instandhouding van de soort niet
in gevaar komt.

Categorie 3

zeldzame soorten, Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten (alle vogels).
Altijd moet ontheffing aangevraagd worden. Ontheffing wordt alleen verleend als voldaan
wordt aan alle volgende criteria:
én
- er sprake is van een in de wet genoemd belang (hier: ruimtelijke ontwikkeling)
én
- er geen alternatieven zijn
én
- de ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige
staat van instandhouding van de soort

Indien het voortbestaan op locatie van beschermde soorten planten of dieren uit categorie
2 en 3 door de ingreep negatief beïnvloed worden, is het nodig ontheffing aan te vragen
aan het ministerie van LNV, voor verboden handelingen op grond van de Flora- en
Faunawet. De flora- en faunawet geldt altijd en overal.
Rode lijst van bedreigde soorten
De toets op de instandhouding van rode lijst-soorten vindt plaats in het spoor van de
Ruimtelijke Ordening. Het is een provinciaal belang dat door de provincie behartigd wordt.
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Onderzoek
Bureau Waardenburg heeft in 2002 veldonderzoek naar flora en fauna uitgevoerd
(Brandjes,2003).
Arcadis heeft in 2006 onderzoek naar vleermuizen gedaan (Van Woersum, 2007a).
In 2009 is het terrein 6 maal bezocht.
Op 30 april en 23 juli voor de vegetatiebeschrijving
Op 21 mei, 27 juni en 28 juni en voor vleermuizen en op 21 mei en 16 augustus voor
reptielen.

Natuurwaarden
Toestand van de natuur
In de buitenrand van het plangebied is bebouwing, verharding en intensieve recreatie
geconcentreerd. Binnen deze ring ligt een bosgebied en een klein heideterrein.
Het bos is een van oorsprong grove dennenbos, waarin loofhout de overhand begint te
krijgen onder de oude dennen. De struiklaag is redelijk goed ontwikkeld, de kruidlaag is
arm. Er is nog weinig dood hout aanwezig. Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers
zijn veel bestreden in dit bos, waardoor er ruimte is ontstaan voor een natuurlijke
struiklaag. Dit bosgebied is doorsneden met onverharde paadjes, die gebruikt worden
door wandelaars en fietsers.
Het heideterrein is sterk vergrast en heeft veel opslag van jonge bomen. De recreatiedruk
is hoog.
Direct buiten het plangebied is een bosgebied van dezelfde kwaliteit (van oorsprong
hetzelfde bos). Er is één schraallandje dat sterk verkleind is door bosopslag. In deze
buitenzone is de recreatiedruk erg hoog, door wandelaars en fietsers uit de wijk.
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Aangetroffen bijzondere soorten planten en dieren tussen 2002 en 2009
soort

jaar

bron

Brede wespenorchis
(FFW 1)
Boomklever
Glanskop
Goudvink
Appelvink
Bonte vliegenvanger
Putter
Kuifmees
Zwarte mees
Grote bonte specht
Bosuil
Holenduif
Egel (FFW 1)

2002

Br

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2009

Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br

Eekhoorn
Bosspitsmuis
Grootoorvleermuis

2002
2009
2006

Br
Wo

Rode
lijst

Oranje
lijst

FFW2

FFW3

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X

opmerkingen
Schraalland/open
bos
Holle bomen

Holle bomen

Holle bomen
Oude dennen
Holle bomen
Omgeving van
woningen
Voedselgebied
bosranden
Verblijfplaats
holle bomen
Jachtgebied
Jachtgebied
Jachtgebied
jachtgebied
jachtgebied

Gewone dwergvleermuis 2009
X
Laatvlieger
2009
X
Myotis soort
2009
X
Rosse vleermuis
2009
X
Ruige dwergvleermuis
2006 Wo
x
Bronnen:
NL: Natuurloket; Br: Brandjes, 2003; Wo: van Woersum, 2007a; overigens in het kader van dit
onderzoek (2009).
Flora en Faunawet: FFW 2: cat.2 (beschermd); FFW3: cat.3 (strikt beschermd)

Reptielen
Er zijn geen reptielen waargenomen in en rond het plangebied, ondanks gericht
onderzoek in 2002 en 2009.
Vlinders
De meeste vlindersoorten zijn bekend van het schraalgraslandje aan de Margrietlaan. Er
komen geen beschermde soorten voor. Bij uitbreiding van open vegetaties ontstaan er
veel mogelijkheden voor vlinders.
Planten
Bijzondere en beschermde planten in en rond het gebied komen weinig voor. De Brede
wespenorchis valt onder Flora en faunawet beschermingscategorie 1. Deze soort zal
toenemen als er meer schraalland en open bos ontwikkeld wordt.
Vogels
De voorkomende vogels zijn soorten van bossen en alle vrij algemeen. Er komen vrij veel
holenbroeders voor in het redelijk oude binnenbos.
Zoogdieren
Er zijn enkele waarnemingen van eekhoorn en egel in het plangebied. Verblijfplaatsen van
de eekhoorn zijn niet gevonden (Van Woersum, 2007). Er is een vondst van een
bosspitsmuis in de oostrand van de wijk.
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Vijf soorten vleermuizen zijn jagend waargenomen in en rond het plangebied.
Van de Myotis soort kon niet vastgesteld worden welke soort het was. Dit kan
baardvleermuis, watervleermuis of franjestaart zijn. Baardvleermuis is in de regio wel
waargenomen.
Er zijn geen vleermuis-verblijfplaatsen rondom het plangebied gevonden, wel één in het
plangebied van de Grootoorvleermuis (van woersum , 2007). De aanwezigheid van veel
holenbroedende vogels geeft aan dat er mogelijk meer vleermuisverblijfplaatsen kunnen
zijn in holle bomen.
Het ontwikkelen van nieuwe bosranden langs nieuwe woonscheggen is gunstig voor de
vleermuizen.

Figuur 3 Vleermuiswaarnemingen in 2006 (Van Woersum, 2007a) en in 2009
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Verwachting voor beschermde soorten

figuur 4

kilometerhokken
plangebied Kerckebosch

Volgens Natuurloket komen de volgende reptielen in de kilometerhokken rond het
plangebied voor:
455

Hazelworm

Hazelworm;

454

Zandhagedis

Zandhagedis;
Hazelworm

453

Ringslang

Levendbarende
hagedis;

146

Zandhagedis;
Hazelworm
147
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De soorten die verwacht mogen worden op grond van habitatkwaliteit zijn de volgende:
soort
Hazelworm
Levendbarende
Hagedis
Zandhagedis

Rode lijst
x

Oranje lijst
x

FFW 2

FFW 3
x

x
x

x

x

Boommarter

x

Ruige
dwergvleermuis
Rosse vleermuis

x

Baardvleermuis

x

Das
Zwarte specht

x
x

x

opmerking
In bosvingers en tuinen
villawijk Hoge Dennen
In uiteinden bosvingers,
mits heideontwikkeling
In uiteinden bosvingers,
mits heideontwikkeling
Jachtgebied in
bosvingers
Verblijfplaatsen in holle
bomen
Verblijfplaatsen in holle
bomen
Verblijfplaatsen in holle
bomen
uitwisseling
Leefgebied bosvingers

In de omgeving zijn Hazelworm, Levendbarende hagedis en Zandhagedis waargenomen.
In het plangebied en directe omgeving zijn zij sinds 1992 niet meer gevonden. De
biotopen zijn op dit moment nauwelijks geschikt (dichte bossen of intensief betreden
heide). Verder zijn potentieel geschikte biotopen door een rand met flats van het
buitengebied afgescheiden. Het plan biedt wel perspectieven voor deze groep, omdat de
bosontwikkeling tot meer structuurvariatie leidt. Ontwikkeling van heide en schraalland is
gunstig voor deze soorten. Daarvoor dient echter ook het bosgebied tussen de wijk en het
brongebied (Heidestein) geschikter gemaakt te worden.
De genoemde vleermuissoorten zijn echte bosbewoners en zijn in de regio ook
gevonden.Zij kunnen voorkomen in de huidige en in de geplande situatie. Bij het ouder
worden van het bos kunnen er verblijfplaatsen in holle bomen ontstaan.
De boommarter zal in de geplande situatie soms in de bosvingers jagen. Deze
bosbewoner heeft een vaste populatie bij Austerlitz (WBN, 2009) en is ook rond de
Woudenbergse weg waargenomen.
De das zal het plangebied gebruiken als doorgangsgebied. Deze bewoner van
kleinschalig landschap komt voor op de westelijke en op de zuidelijke rand van de
Utrechtse heuvelrug.
De zwarte specht komt nu al voor direct ten oosten van het plangebied. De rustige delen
van de bosvingers kunnen geschikt leefgebied zijn.
Het belang van het terrein voor beschermde gebieden
Het plangebied, dat qua natuurlijke begroeiing gelijk is aan de omringende EHS, is op dit
moment sterk daarvan gescheiden door een rand van flats en de ontsluitingsweg
hiervoor. Het heeft daardoor nauwelijks betekenis voor de EHS. Door het plan vermindert
langs de oostrand de negatieve invloed op de omringende EHS, maar worden in het
noorden problemen met uitwisseling van dieren tussen twee EHS gebieden versterkt
(Natuurtoets kerckebosch).
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Het belang van het terrein voor beschermde soorten
Zoogdieren
Voor de eekhoorn is en blijft het plangebied te onrustig als voortplantingsgebied. Door het
plan zal de betekenis als voedselgebied wel toenemen, omdat bosdieren ongehinderd de
bosvingers in kunnen trekken.
Voor de egel zal het plangebied in waarde toenemen, door uitbreiding van woningen op
vrije kavels.
Voor de boommarter uit de omgeving vormt het plangebied slechts een klein en minder
belangrijk voedselgebied. Op dit moment vormt de woningenrand een drempel voor deze
schuwe soort om het bos in het plangebied te gebruiken. Door het plan ontstaan er vrije
uitwisseling tussen binnenbos en buitenbos.
Voor vleermuizen is het plangebied een voedsel gebied. Op termijn kan het belangrijker
worden als verblijfsgebied, voor soorten die verblijfplaatsen in holle bomen hebben.
Voor grotere zoogdieren is de ruimte tussen de flats en het hek van Woudschoten in het
noorden een belangrijke corridor tussen Zeisterbosch en Heidestein. Deze doorgang is de
enige tussen de Krakeling en de Arnhemse bovenweg en niet optimaal, omdat het ook
voor alle recreatie de enige doorgang is.
Vogels
Het plangebied is geschikt als broedgebied van veel soorten vogels. Vooral bosvogels
komen voor. Door ouder worden van het bos zal het belang ervan voor bosvogels
toenemen, met name voor holenbroedende soorten
Reptielen
Voor reptielen is het plangebied op dit moment een ongeschikt gebied binnen de
Utrechtse Heuvelrug. Uitwisseling tussen Zeisterbosch en Heidestein moet plaatsvinden
via Woudschoten, dat wel geschikt leefgebied is.
Vlinders
Door het ontbreken van natuurlijke bosranden is het gebied nu nauwelijks belangrijk voor
vlinders. Er zijn wel bosranden, maar deze gaan meestal over in asfalt of omgeving van
een flat.
Planten
Voor planten is het plangebied nu weinig waardevol. Het heidegebiedje in het hart van het
plangebied kent de meest bijzondere plantengroei (heide en schraalland). Door de zeer
hoge betredingsdruk ontbreken daar echter mogelijkheden voor beschermde soorten. Bij
ouder worden van het bos zal dit wel geschikt worden voor beschermde bosplanten.
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Effecten
Effecten van het plan op beschermde gebieden
De effecten op de omringende Ecologische Hoofdstructuur zijn beschreven in
“Natuurtoets Kerckebosch Zeist, 2009”.
Problemen liggen vooral in de uitbreiding van de bebouwing in de noordrand.
Effecten van het plan op beschermde soorten
Algemeen
Door het verdwijnen van de barrière in de rand van het plangebied, zullen diersoorten van
buitenaf het plangebied kunnen gaan gebruiken. De meest geschikte en rustige
gebiedsdelen zullen ook in de rand komen te liggen (uiteinden van de bosvingers).
Gebiedjes meer naar binnen in het plangebied die nu vrij rustig zijn, zullen drukker worden
en minder geschikt voor dieren.
Het heideveldje in het hart van het plangebied zal in het plan een hogere recreatiedruk
krijgen, waardoor daar geen verbetering voor soorten van heide en schraalland te
verwachten zijn.
Bestaand bos zal bebouwd gaan worden en op de plaats van bestaande flats zal nieuwe
natuur ontwikkeld worden. De oppervlakte aan redelijk ontwikkeld bos zal afnemen en
vervangen worden door jong bos op gestoorde bodem en heide/schraalland. De
ontwikkelingsmogelijkheden voor met name beschermde bosplanten zal afnemen, maar
de ontwikkelingsmogelijkheden voor planten en dieren van heide en schraalland zullen
toenemen. Of soorten van deze nieuwe natuur gebruik kunnen gaan maken , hangt nog af
van de ontwikkeling in de bossen rondom het gebied. Op dit moment verbost de heide ten
oosten van het plangebied in snel tempo en wordt er geen bos omgezet in heide. De
bossen worden omgevormd naar structuurrijker bos. Alleen direct ten noorden van het
plangebied , op Woudschoten, wordt bos open gemaakt ten behoeve van reptielen. Op
grotere afstand in het oosten op Heidestein is veel open gebied gecreëerd.
Op dit moment liggen de kansen voor soorten van heide en schraalland dus vooral in het
noorden. Daar echter neemt in het plan de bebouwing sterk toe.
Planten
Voor planten van oud bos nemen de mogelijkheden af, door bebouwen van redelijk
ontwikkeld bos. De kansen voor deze plantengroep zijn echter aanwezig in grote
gebieden in de omgeving, waar door terreinbeheerders bossen omgevormd worden naar
structuurrijk bos.
Voor planten van heide en schraalland nemen de kansen toe, als deze biotopen in de
uiteinden van de bosvingers ontwikkeld worden. Deze terreintypen zijn en blijven
bijzonder in de regio. Ook de betreding zal in de rand van het plangebied afnemen, wat
gunstig is.
Vlinders
Voor vlinders zijn er veel kansen door het plan:
Verbetering en toename van bosranden, ontwikkelen van heide en schraalland en
wegnemen van een drukke stedelijke barrière in de rand van het gebied, zorgen ervoor
dat er veel goede vlinderbiotopen ontstaan, verspreid in het gebied, en dat deze ook door
weinig mobiele soorten bereikt kunnen worden.
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Vogels
De kansen voor broedvogels in het plangebied nemen iets af doordat redelijk ontwikkeld
bos bebouwd wordt. Met name is dit ongunstig voor holenbroeders. Daar staat tegenover
dat in de buitenrand meer broedvogels van bos, heide en grasland een plek zullen kunnen
vinden.
Zoogdieren
Voor vleermuizen zijn er positieve effecten te verwachten door toenemen van de
randlengte van het bos en toename van de kwaliteit van deze randen. De oppervlakte bos
dat ouder is en binnen afzienbare tijd geschikte verblijfplaatsen oplevert, neemt af. Van
dat type bos is in de omgeving echter zeer veel aanwezig.
Door het plaatsen van nieuwe gebouwen gespreid in het bos, ontstaan veel potentiele
vleermuisverblijfplaatsen in gebouwen.
Voor egels verbetert het gebied zeer sterk door grotere spreiding van erven over het
gebied.
Voor eekhoorns wordt het bos in het plangebied beter bereikbaar. Het wordt echter niet zo
rustig dat er nesten te verwachten zijn.
Voor grotere zoogdieren, waarvoor het hek van Woudschoten een barrière vormt,
betekent het plan een grote achteruitgang. De doorgang in het noorden wordt smaller,
met een grotere recreatiedruk en meer verlichting in de avond. Uitwisseling van deze
soorten op dit deel van de Heuvelrug (met name van en naar het Zeisterbos) wordt
problematisch.
Voor boommarters komt het bos van het plangebied beschikbaar als jachtgebied. Deze
soort heeft leefgebied ten noorden en oosten van het gebied. Aan die zijde wordt het
plangebied geopend.
Reptielen
Voor Zandhagedis en levendbarende hagedis komen de uiteinden van de bosvingers
beschikbaar, als daar ook heide en schraalland ontwikkeld wordt. Voor de hazelworm
komt een groot deel van het plangebied ter beschikking, omdat deze soort vooral leeft in
bosranden en tuinen.

Conclusies
In het plangebied is redelijk goed ontwikkeld bos aanwezig en lokaal restanten heide en
schraalland.
De potenties van deze biotopen worden op dit moment nauwelijks door soorten benut. De
huidige opbouw van de wijk is hiervan de oorzaak.
Door het plan wordt het plangebied geopend voor planten en dieren van bos en heide.
Door verandering van de recreatiezonering ontstaan vooral in de buitenrand van het
plangebied veel kansen voor planten en dieren.
Daardoor heeft het plan een positieve invloed op beschermde soorten.
Daar tegenover staat een negatief effect. In het noorden neemt de bebouwing verstoring
en de recreatiedruk in de rand sterk toe en wordt de uitwisseling van grotere dieren
tussen kerngebieden in de regio (Zeisterbosch en Heidestein) problematisch.
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Aanbevelingen
Ontheffingen
Ontheffing is nodig voor het verminderen van het areaal middeloud redelijk ontwikkeld
bos, als broedgebied voor standvogels en potentieel geschikt gebied voor vleermuisverblijfplaatsen.
De aantasting is niet zodanig dat in de regio soorten zullen verdwijnen, omdat dit type bos
in de omgeving zeer veel voorkomt en overal snel aan kwaliteit wint. De meest
waardevolle delen (ouder eikenbos) worden door het plan gespaard.
Deze negatieve effecten worden ruimschoots gecompenseerd door positieve
ontwikkelingen voor andere soortgroepen. Met name voor soorten van bosranden, heide
en schraalland nemen de kansen toe.
Zorgplicht Soortbescherming
Voor alle soorten geldt de zorgplicht (art. 2 Flora – en Faunawet).
Dit houdt in dat de ingreep op zodanige wijze dient plaats te vinden, dat de schade aan
soorten beperkt wordt.
Men dient bij de uitvoering rekening te houden met kwetsbare perioden van soorten
(voortplantingstijd, overwintering).
Alle soorten die tijdens de ingreep aangetroffen worden dienen beschermd te worden,
zodat zij behouden kunnen blijven.
Vaak is hiervoor deskundige begeleiding nodig bij de uitvoering van het plan.
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Inleiding
Ligging van het terrein

Kerckebosch is omgeven door bossen tussen het Zeisterbosch en Heidestein. Samen
met de omheinde terreinen (Woudschoten, Oud Londen, KNVB) en de hoofdwegen zorgt
het voor een barrière tussen beide gebieden voor grotere dieren en recreanten.
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Het plan
Elders wordt het plan uitgebreid
beschreven.
Hier wordt het plan weergegeven over de
huidige situatie heen.
Voor de natuur van belang is dat de
meeste bestaande bebouwing gesloopt
wordt en vervangen door nieuwe
woningen in een andere ruimtelijke
setting.
In plaats van de huidige buitenwand van
flats, die binnenbos en buitenbos van
elkaar scheidt, komen er scheggen met
bebouwing, van elkaar gescheiden door
forse bosvingers, die in open verbinding
staan met het buitenbos. Het resterende
binnenbos wordt door nieuwe natuur (in
de plaats van huidige flats) met het
buitenbos verbonden.
Ook van belang is dat de auto-ontsluiting
geheel plaatsvindt aan de westelijke
basis van de woonscheggen. De
erftoegangen in de scheggen zijn
doodlopende straten. Door de bosvingers
lopen alleen fiets- en wandelpaden. In de
huidige situatie wordt autoverkeer en
parkeren vooral langs de buitenrand
afgewikkeld.
Bijna alle nieuwbouw valt binnen de
huidige rode contour (= grens EHS).
Alleen in het noordwesten (rechtsonder)
is het volgens het planconcept nodig om
de afrondende bebouwing van scheg 1
buiten de rode contour te plaatsen.
De rode contour valt nagenoeg samen
met de bebouwde kom voor de Boswet.
Alleen in het noordwesten is er een
afwijking (groene lijn).
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Status van het gebied in het natuurbeleid
De bestaande wijk ligt buiten de EHS, maar wordt daar wel bijna geheel door omringd (de
rode contour = de groene contour).
De bosgebieden ten oosten en westen van de wijk zijn in eigendom bij het Utrechts
Landschap (Zeisterbos en Heidestein) en Staatsbosbeheer (Austerlitz). Ten noorden van
de wijk is een klein bosgebied in eigendom van de gemeente Zeist, waarnaast direct het
eigendom van NSW landgoed Woudschoten begint. Aan de zuidkant wordt de wijk
begrensd door de landgoederen tussen de Driebergse weg en de Arnhemse Bovenweg.
Een klein deel van het plan ligt in de EHS (zie p.3).
De rode contour is bijna geheel gelijk aan de grens van de bebouwde kom voor de
Boswet (vastgesteld 1981). Alleen een klein deel van het bos achter de Irenelaan valt
buiten de bebouwde kom Boswet en in de rode contour. Dit deel valt buiten het
plangebied (zie p. 3).
In het grootste deel van het plangebied is niet de Boswet, maar de gemeentelijke
kapverordening van kracht.
Beide wetten kunnen herplant van verloren bos/bomen als voorwaarde stellen.

Toets in het kader van gebiedsbescherming
Ecologische Hoofdstructuur
Voor elke ingreep, bestemmingsplan of bouwplan, in of naast een Beschermd gebied,
dient onderzocht te worden of er negatieve effecten zijn op de instandhouding van
de kenmerkende natuurwaarden van de EHS. De toets hiervoor is gebaseerd op het
principe "Nee-tenzij". Afweging van het provinciaal belang in de EHS vindt plaats in het
spoor van de Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplan, streekplan).
Onderzoek
Brandjes (2003) doet verslag van veldonderzoek in 2002 naar flora en fauna.
Van Woersum,(2007) doet verslag van onderzoek naar vleermuizen in 2006.
In Zoon (2009) wordt gerapporteerd over aanvullend onderzoek naar vleermuizen en
reptielen in de zone rond de wijk.
In 2009 is het terrein 2 maal bezocht voor de natuurtoets.
Op 30 april voor een globale vegetatiekartering.
Op 23 juli voor een detailkartering van het noordelijk deel.
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Natuurwaarden

Overzicht natuurwaarde 2009
De natuurwaarde van de terreinen op en
rond de geplande bebouwing in Scheg 1 is
laag. Er is een sterke recreatieve invloed.
Op Woudschoten is de natuurwaarde echter
hoog. Er is daar zeer open bos zonder
recreatie.
Langs de oostzijde van de wijk is sprake van
goed ontwikkeld gemengd bos met hoge
waarde en een klein heischraalland met
hoge waarde. Deze waarde is vooral
botanisch. Door de vrij hoge recreatiedruk
vanuit de wijk is de faunistische waarde
laag.

Aangetroffen beschermde natuurwaarden
In de EHS rond de wijk is gezocht naar
verblijfplaatsen van vleermuizen. Deze zijn
niet gevonden. Alleen in het binnenbos is
een Grootoorvleermuiskolonie in een holle
boom gevonden (van Woersum, 2007).
Jagend zijn Laatvlieger, Gewone
Dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis,
Rosse vleermuis en een Myotis-soort
(Baardvleermuis/Watervleermuis)
aangetroffen.
In de strook bos langs de oostrand is in
2009 een egel en een bosspitsmuis
gevonden (Zoon, 2009). Deze zijn licht
beschermd.

Verwachting voor beschermde
natuurwaarden
De hazelworm wordt door alle onderzoekers
verwacht, maar is al bijna 20 jaar niet meer
gevonden. De bossen langs de oostrand zijn
geschikt biotoop, maar mogelijk te druk met
recreatie.
Ook in 2009 is de hazelworm, ondanks
gericht onderzoek (Zoon, 2009), niet
gevonden tot 100 m buiten het plangebied.
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Detailkaart toestand van de natuur rond Scheg 1 en Scheg 2 in 2009
Code

Omschrijving

nartuurwaarde

B0. Gemengde boomweide in gazon of kaal zand (sterk betreden)

zeer laag

B1. Gemengd bos met goed ontwikkelde struik- en kruidlaag

hoog

B2. Gemengd bos met goed ontwikkelde struiklaag en grazige kruidlaag

matig

B3. Gemengd bos met slecht ontwikkelde struiklaag en grazige kruidlaag

laag

B4. open oud dennenbos met vergraste heide en natuurlijke opslag

hoog

B5. Open oud dennenbos met kaal zand (niet betreden)

hoog

G0. intensief gebruikt speelgazon

zeer laag

Gn. Kort gemaaid natuurlijk droog grasland

laag

H1. Vergraste droge heide met natuurlijke boomopslag

hoog

grens en hek Woudschoten
geplande nieuwbouw Scheg 1 en 2 in de EHS
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Het belang van het terrein voor de Ecologische Hoofdstructuur
Het gedeelte van de EHS dat door het plan voor Scheg 1 in beslag wordt genomen, vormt
het enige gebied tussen de Arnhemse Bovenweg en de Woudenbergseweg, waar zowel
recreatie als grotere diersoorten vrij kunnen wisselen tussen de natuurgebieden
Heidestein en Zeisterbos (Stuifheuvel). Voor planten en kleinere dieren is het zuidelijk
deel van landgoed Woudschoten geschikt als uitwisseling tussen beide genoemde
gebieden. Voor laatstgenoemde natuurwaarden is het betreffende plangebied daarom niet
van groot belang.
Het belang van het terrein voor beschermde soorten
Het gedeelte van de EHS dat door het plan voor Scheg 1 in beslag wordt genomen, wordt
op dit moment alleen door vogels en vleermuizen als voedselgebied gebruikt. Het is niet
bijzonder belangrijk in deze functie. Belangrijke verblijfplaatsen (voortplantings-,
overwinterings- en paarplaatsen) zijn niet gevonden en ook niet te verwachten.
Door het intensieve gebruik van het gebied en de directe omgeving is het in de huidige
toestand niet van belang voor planten, insecten en grondgebonden dieren. De kruidlaag
die aan deze soortengroepen leefruimte zou kunnen bieden bestaat geheel uit kort gras.
Voor het overige is het gebied bebouwd of verhard.
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Nee-tenzij toets in het kader van gebiedsbescherming
Effecten van het plan op de Ecologische Hoofdstructuur
Omdat het plangebied zich direct naast en deels in de Ecologische hoofdstructuur
bevindt, is het van belang om vast te stellen of het plan significante invloed heeft op de
wezenlijke waarden en kenmerken van de Ecologische hoofdstructuur. Hiervoor worden
de criteria gevolgd die door de provincie Utrecht zijn opgesteld (bijlage 1).
1.

Invloed op zones met bijzondere ecologische kwaliteit
A. Actuele waarden

De volgende natuurkwaliteiten zijn in en rond het plangebied Kerckebosch aanwezig (bron
provincie Utrecht):
Bossen binnen en buiten plangebied:
goede kwaliteit
Oude boskernen juist ten oosten van het plangebied:
waardevol
Schraalland juist ten oosten van het plangebied:
redelijke kwaliteit
De kwalificering van de bossen is door veldwerk in 2009 bevestigd.
Daarbij is gebleken dat in het gedeelte waar Scheg 1 buiten de rode contour valt, geen
gebieden met goede natuurkwaliteit aanwezig zijn. Bijzondere natuurwaarden worden hier
niet direct bedreigd. Wel is er sprake van indirecte bedreiging van de hoge natuurwaarde
van het aangrenzende Woudschoten, waar in 2009 natuurontwikkeling heeft
plaatsgevonden. Dit als gevolg van de recreatie die door het plan dichter bij deze natuur
komt en als gevolg van het vervangen van eenvoudige stedelijke functies (recreatie) door
intensieve stedelijke functies (wonen), die ook nog dichter op Woudschoten komen. Deze
effecten kunnen niet significant genoemd worden, omdat geen actuele kwaliteiten
aangetast worden.
Bij de nieuwe woonscheggen is sprake van toename van verlichting (hogere
woongebouwen). Bij de nieuwe bosvingers langs de oostrand verdwijnt echter ongeveer
evenveel licht van huidige flats. In de nieuwe situatie ontstaat er een duidelijker verschil
tussen verlicht woongebied en donkere bosvingers, terwijl de totale hoeveelheid licht
ongeveer gelijk blijft. In de planuitwerking valt dit nog positiever uit, omdat minder hoog
gebouwd wordt dan het bestemmingsplan toestaat. Langs de oostrand is daarom geen
sprake van een significant negatief effect.
Rond Scheg 1 en 2 staat het bestemmingsplan hoge woongebouwen toe, waar nu geen
of minder verlichting is. Met name het hoogte accent in Scheg 2 (tot maximaal 10
bouwlagen) en de appartementengebouwen buiten de rode contour in scheg 1 zorgen
voor een toename ten opzichte van de bestaande situatie. Er is daarom alleen bij Scheg 1
en 2 sprake van een negatief effect. Het plan gebruikt hier de toegestane hoogte van het
bestemmingsplan.
B. Potentiële waarden
De potentie van de terreinen buiten de rode contour, waar scheg 1 gepland is, bestaat uit
heide, schraalland en droog bos. Een groot deel ervan is nu recreatief ingevuld.
Realiseren van de potentiële natuurwaarden is met eenvoudige middelen te bereiken
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(verwijderen recreatieve voorzieningen). Door het plan wordt dit echter onmogelijk
(stedelijke bebouwing). Dit effect moet als significant negatief beschouwd worden.
Dit gebied heeft ook potentie als doorgangsgebied voor fauna tussen Woudschoten en
Kerckebosch door, van Zeisterbos naar Heidestein. Door de grote recreatiedruk in deze
doorgang kunnen de potenties op dit moment niet gerealiseerd worden. Door het plan
wordt deze potentiële natuurfunctie nog minder mogelijk, omdat de recreatieve druk op de
resterende smalle doorgang niet zal afnemen. Ter plaatse is dit een direct significant
negatief effect.
De potentie van de gebieden langs de noord- en
oostzijde van de wijk is heide, schraalland en
droog bos. De randvoorwaarden voor ontwikkeling
van deze potenties worden door het plan
verbeterd, doordat een groter samenhangend
geheel van bos en natuur ontstaat met een beter
gezoneerde recreatie (meer recreatie in de
bosvingers, minder daarbuiten).
Recreatiezonering in de huidige situatie
intensief
extensief
geen

2.

Aaneengeslotenheid en robuustheid

Door het plan wordt de aaneengeslotenheid langs
de noordgrens negatief beïnvloed door de
uitbreiding van scheg 1. Door deze uitbreiding in
combinatie met het bestaande hek van
Woudschoten wordt de EHS voor grotere dieren
en voor mensen nagenoeg afgesloten. Het
vernauwen van de corridor leidt tot versnippering van het Zeister bosgebied en is
significant negatief te noemen voor grotere dieren, omdat deze geen alternatieven
hebben. Voor flora en kleine dieren is dit niet van belang, omdat voor deze soorten een
hekwerk geen barrière is.
Overal elders langs de buitengrens van het plan ontstaat echter een grotere mate van
aaneengeslotenheid van natuur, omdat de verkeersweg in de rand van de wijk helemaal
verdwijnt en de rand van flats afgebroken wordt. Verhoging van de natuurwaarde.in alle
bosvingers is een ambitie van het plan. Dit kan als een significant positief effect
beschouwd worden.
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3.

Bijzondere soorten

In de huidige situatie wonen de meeste bewoners in
flats langs de buitenrand van de wijk. De invloed op
de natuur door recreatief gebruik speelt zich vooral
af in de buitenrand van de wijk naar binnen gericht
(niet EHS) en in een strook EHS rondom de wijk
naar buiten gericht. Dit recreatief gebruik bestaat
voornamelijk uit spelende kinderen en wandelaars
met honden. Met name de fauna van deze
gebieden heeft daardoor een beperkte waarde.
Dit is waarschijnlijk de oorzaak van het ontbreken
van de bijzondere reptielen hazelworm,
zandhagedis en levendbarende hagedis in
overigens geschikt leefgebied binnen de wijk. Direct
buiten dit gebied komen deze soorten voor op
Heidestein, Woudschoten en in het Zeisterbos.
Recreatiezonering a.g.v. plan
intensief
extensief
geen
Door het plan neemt de bewoning aan de
buitenrand af en in het hart van de wijk toe.
Daardoor zal een grotere dagelijkse recreatiedruk
op de bosgebieden binnen de wijk ontstaan en een
lagere druk op de bosgebieden (EHS) rondom de
wijk. Er zal binnen de bosvingers een geleidelijke
overgang zijn van intensieve recreatie nabij de
centrale ontsluitingsweg naar extensieve recreatie
rondom de wijk. Het bosgebied rondom de wijk
(EHS) zal van groter belang kunnen worden voor flora en fauna.
Er ontstaan kansen voor vestiging van hazelworm, zandhagedis en levendbarende
hagedis in de zone direct rond de wijk en in de uiteinden van de bosvingers binnen de
wijk. Het verwijderen van de auto-ontsluiting rondom de huidige wijk is hiervoor van grote
waarde.

4.

Essentiële verbindingen

Voor grotere dieren, zoals vossen, dassen en reeën, frustreert het plan een
foerageerroute. De doorgang tussen het kopgebouw 1f van scheg 1 en het hek van
Woudschoten wordt van de huidige 30 m teruggebracht naar slechts 15 m. Door deze
smalle doorgang moeten ook alle recreatieve routes tussen Zeisterbos en Heidestein
lopen: Woudschoten is vanaf hier tot aan de Woudenbergseweg (1 km) afgesloten. Deze
verhoogde recreatieve druk veroorzaakt op dit punt een significante verstoring van
essentiële faunaverbindingen..
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Conclusies Nee- tenzij toets
Natuurwaarden
De bossen direct rond het plangebied zijn van goede natuurkwaliteit, maar vanwege
intensieve recreatie nauwelijks van waarde voor de fauna. De bossen en graslanden in de
noordwesthoek van het gebied zijn van lage natuurkwaliteit, zowel voor flora als voor
fauna. Om de ambitie van de EHS hier waar te maken is vermindering van de intensiteit
van de recreatie hier noodzakelijk.
Effecten door plan binnen de rode contour
De natuurwaarde van de bossen zal door het plan vergroot worden, doordat de
bosvingers in het plangebied meer recreatie op zullen vangen en er uitwisseling van
planten en dieren kan plaatsvinden door het slopen van de randbebouwing en het
verwijderen van de rondweg.
Door het ontwikkelen van natuur in de bosvingers kan een kwaliteitsimpuls voor de EHS
optreden.
Toe- en afname van verlichting in de oostrand houden elkaar in evenwicht, maar zorgen
er wel voor dat er een groter verschil komt tussen verlichte (woonbuurt) en donkere (bos)
plekken. Dit is gunstig voor de natuur.
Langs de oostrand heeft de realisering van het plan binnen de rode contour daardoor
alleen maar positieve invloed op de omringende EHS. Langs de noordrand zijn er wel
negatieve effecten als gevolg van toename van de verlichtingsmogelijkheden binnen de
rode contour in scheg 2.
Effecten door plan buiten de rode contour
Het vernauwen van de doorgang tussen Kerckebosch en Woudschoten, door stedelijke
ontwikkeling buiten de rode contour (in de EHS), levert significante negatieve effecten op
voor de wezenlijke waarden en kenmerken van de Ecologische Hoofdstructuur in dit
gebied. Voor mensen (natuurbeleving) en voor grotere diersoorten wordt een groot gebied
bijna afgesloten. De daaruit volgende hoge recreatiedruk in een smalle zone, voorkomt
dat de natuurpotenties rond Scheg 1 van het plan gerealiseerd kunnen worden. Indirecte
negatieve effecten op de bestaande hoge natuurwaarden van het aangrenzende
Woudschoten, omdat wonen en recreatie dichter op dit gebied komen, zijn niet significant.
De effecten van verlichting door nieuwe gebouwen buiten de rode contour (scheg 1)
nemen door het plan significant toe.
De positieve effecten van het plan kunnen in deze vorm de negatieve effecten in het
noorden niet compenseren.
Het plan heeft significante negatieve effecten op de EHS, vergeleken met de
bestaande situatie, als gevolg van het ontwerp van Scheg 1.
Deze negatieve effecten worden niet opgeheven door de positieve effecten op
potentiële natuurwaarden.
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Samenvatting effecten op de Ecologische Hoofdstructuur
- Bestaande stedelijke grens verschuift de natuur in (direct significant negatief effect op
potentiële natuurwaarden);
- De enige recreatieve en fauna-doorgang tussen Arnhemse Bovenweg en
Woudenbergse weg wordt bijna afgesloten (direct significant negatief effect op
essentiële verbinding);
- Bestaand speelveld, speelplein, parkeerplaats en speeltuin met gebouwtje worden
vervangen door appartementengebouwen 2k, 1 e, en 1f, waardoor indirecte negatieve
effecten (door verlichting en verstoring) op de natuur versterkt worden;
- Het openen van de bosvingers en het verwijderen van de weg en flats in de rand
geeft een significant positief effect op potentiële natuurwaarden. Toe- en afname van
verlichting houden elkaar hier in evenwicht;
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Bijlage 1 Natuurloket

kilometerhokken
plangebied Kerckebosch
conclusie natuurloket voor reptielen rond het plangebied (vet de belangrijkste
kilometerhokken)
455
454
453

Hazelworm
Zandhagedis
Ringslang
146
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Zandhagedis; Hazelworm
Levendbarende hagedis; Zandhagedis;
Hazelworm
147
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Bijlage 2 Bijzondere soorten planten en dieren
.
soort
Zandhagedis
Levendbarende hagedis
Hazelworm
Brede wespenorchis
Blauwe bosbes
pilzegge
hazenpootje
Boomklever
Glanskop
Goudvink
Appelvink
Bonte vliegenvanger
Putter
Kuifmees
Zwarte mees
Grote bonte specht
Bosuil
Holenduif
Egel
Eekhoorn
Bosspitsmuis
Grootoorvleermuis
Gewone dwergvleermuis
Laatvlieger
Myotis soort
Rosse vleermuis

jaar

2002
2009
2009
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2009
2002
2009
2006
2009
2009
2009
2009

bron
NL
NL
NL
Wb

Rode
lijst
x
x

Oranje
lijst
x
x
x

Prioritaire
soort

FFW2

FFW3
x

x
x

x

Wb
Wb
Wb
Wb
Wb
Wb
Wb
Wb
Wb
Wb
Wb
Wb
Wb

x
X
X
X
X
X

Bron: NL: Natuurloket; Wb: Brandjes; overigens onderzoek Zoon, 2009
Flora en Faunawet: FFW 2: tabel 2 (beschermd); FFW3: tabel 3 (strikt beschermd)
Reptielen
In de omgeving zijn Hazelworm, Levendbarende hagedis en Zandhagedis waargenomen.
In het plangebied en directe omgeving zijn zij sinds 1992 niet meer gevonden. De
biotopen zijn op dit moment nauwelijks geschikt (dichte bossen of intensief betreden
heide). Verder zijn potentieel geschikte biotopen door een rand met flats van het
buitengebied afgescheiden. Het plan biedt perspectieven voor deze groep.
Vlinders
De meeste vlindersoorten zijn bekend van het schraalgraslandje aan de Margrietlaan. Er
komen geen beschermde soorten voor. Bij uitbreiding van open vegetaties ontstaan er
veel mogelijkheden voor vlinders.
Planten
Bijzondere planten in en rond het gebied zijn brede wespenorchis, blauwe bosbes,
pilzegge en hazenpootje, waarvan alleen de wespenorchis beschermd is.
Vogels
De voorkomende vogels zijn soorten bossen en alle vrij algemeen.
Zoogdieren
Zes soorten vleermuizen zijn waargenomen in en rond het plangebied. Er zijn geen
verblijfplaatsen rondom het plangebied gevonden, wel een in het plangebied.
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Bijlage 3 Nee – tenzij toets
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Bepalen van significante invloed (vraag 2)
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Bijlage 5

Aanvulling Natuurtoetsen Kerckebosch in Zeist
3 december 2009

Zoon
Buro voor ecologie

aangepaste plan Kerckebosch

Aangepaste Nee- tenzij toets
Het bestemmingsplan Hoge Dennen Kerckebosch is zodanig aangepast dat alle beoogde
ontwikkelingen buiten de EHS plaatsvinden. In deze natuurtoets is het aangepaste plan
beoordeeld.
Natuurwaarden
De bossen direct rond het plangebied zijn van goede natuurkwaliteit, maar vanwege
intensieve recreatie nauwelijks van waarde voor de fauna. De bossen en graslanden in de
noordwesthoek van het gebied zijn van lage natuurkwaliteit, zowel voor flora als voor fauna.
Om de ambitie van de EHS hier waar te maken is vermindering van de intensiteit van de
recreatie hier noodzakelijk.

Effecten op de EHS door het plan
Het plan heeft de volgende positieve effecten:
-

Het openen van het binnenbos naar de EHS buiten biedt dieren en planten de kans
binnen te komen, vergeleken met de afsluitende werking van de schil van flats nu.
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-

-

-

Het verkeer dat nu geheel langs de buitenrand gaat, wordt vervangen door
doodlopende wegen die het verkeer naar binnen verzamelen, van de EHS af. Er is
daardoor helemaal geen verkeer meer langs de EHS. Er is een gunstige zonering van
rustig in de rand naar drukker in de zuid en westrand.
Doordat er geen doorgaand verkeer meer zal zijn, worden de bosvingers ook relatief
rustig.
De bosvingers gaan zonder barrières over in de EHS, zodat zij ook voor de recreatie
aantrekkelijk worden. Het toenemende aantal bewoners zal meer dan nu opgevangen
worden in de bosvingers. De toename van recreatieve verstoring op de omringende
EHS is daardoor gering.
Verlichting en verstoring door woningen wordt meer geconcentreerd in de
woonscheggen, in plaats van de huidige spreiding door flats in de buitenste schil.
Er ontstaan lichte en donkere gebieden, rustige en drukkere gebieden, in de wijk en
ook in de omringende EHS.

Directe effecten
Het aangepaste plan heeft geen directe effecten op de EHS. Buiten de rode contour worden
geen ontwikkelingen gepland.
Indirecte effecten
De natuurwaarde van de bossen zal door het plan vergroot worden, doordat de bosvingers in
het plangebied meer recreatie op zullen vangen en er uitwisseling van planten en dieren kan
plaatsvinden door het slopen van de randbebouwing en het verwijderen van de rondweg.
Door het ontwikkelen van natuur in de bosvingers kan er ook een kwaliteitsimpuls voor de
EHS optreden.
Toe- en afname van verlichting in de oostrand houden elkaar in evenwicht, maar zorgen er
wel voor dat er een groter verschil komt tussen verlichte (woonbuurt) en donkere (bos)
plekken. Dit is gunstig voor de natuur.
Langs de oostrand heeft de realisering van het plan binnen de rode contour daardoor alleen
maar positieve invloed op de omringende EHS.
Langs de noordrand zijn er wel negatieve effecten als gevolg van toename van de totale
hoeveelheid verlichting in scheg 1 en 2, juist binnen de rode contour.
Conclusie
Het totale plan is na de aanpassing neutraal tot positief voor de omringende EHS. Het
aangepaste plan wordt geheel buiten de EHS gerealiseerd. De negatieve effecten van delen
van het plan zijn niet meer direct en niet meer significant.

Aangepaste Flora en faunatoets
Aanwezige flora en fauna
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In het plangebied is redelijk goed ontwikkeld bos aanwezig en lokaal restanten heide en
schraalland.
De potenties van deze biotopen worden op dit moment nauwelijks door soorten benut. De
huidige opbouw van de wijk is hiervan de oorzaak.
Effecten op beschermde soorten door het plan
Door het plan wordt het binnengebied geopend voor planten en dieren van bos en heide. Door
verandering van de recreatiezonering en zonering van de verkeersintensiteit, ontstaan vooral
in de buitenrand van het plangebied veel kansen voor planten en dieren.
Daardoor heeft het plan een positieve invloed op beschermde soorten.
De toename van verlichting langs de noordgrens is nog wel nadelig voor zoogdieren, die hier
langs trekken tussen Zeisterbos en Heidestein, maar niet significant.
Vanwege de Vogelrichtlijn kan voor een ruimtelijke ontwikkeling geen ontheffing meer
verleend worden, voor het verstoren van nesten van broedvogels, die het hele jaar beschermd
zijn.
Er zijn echter geen vogelsoorten in dit gebied bekend die behoren tot de categorie “nesten
jaarrond beschermd” (Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten bij ontheffing Floraen Faunawet voor een ruimtelijke ingreep, ministerie LNV, 2009). Er is al driemaal
vogelonderzoek gedaan (1992 en 2002). Daarbij is nooit een jaarrond beschermde vogelsoort
in het plangebied gevonden. Bij nachtelijk onderzoek in 2006 (vleermuizen) is ook gelet op
voorkomen van uilen en spechten. Er zijn geen jaarrond beschermde soorten aangetroffen.
Ook bij het onderzoek in 2009 (vleermuizen) zijn geen jaarrond beschermde vogelsoorten
gevonden. Op dit moment is er dus actuele informatie over de afwezigheid van deze soorten.
Het bestemmingsplan leidt daarom niet tot verboden handelingen, mits de ingrepen buiten de
broedtijd plaatsvinden. Omdat de flora – en Faunawet geldt op het moment van de ingreep, is
het altijd nodig om vlak voor de ingreep na te gaan of zich dan al of niet jaarrond beschermde
soorten gevestigd hebben.
Voor de andere vogelsoorten is voor het verstoren van de nesten buiten de broedtijd nog
steeds geen ontheffing nodig (in de broedtijd wordt deze niet verleend). De ingreep zal dus
altijd buiten de broedtijd moeten plaatsvinden.
Op grond van de Habitatrichtlijn is het niet meer mogelijk ontheffing te verlenen voor het in
gevaar brengen van verblijfplaatsen van HR bijlage IV soorten door ruimtelijke ingrepen.
Vleermuizen zijn de enige Bijlage IV soorten die nu in het plangebied voorkomen.
Er is in het plangebied één verblijfplaats gevonden van de Gewone grootoorvleermuis. De
boom en de omgeving van deze verblijfplaats wordt door het plan niet aangetast.
Het voortbestaan van andere vleermuisverblijfplaatsen (meestal in woonhuizen), die
overigens niet bekend zijn, zou in gevaar kunnen komen als het groene karakter van het
plangebied verdween. Het plangebied is een belangrijk voedselgebied voor vleermuizen, die
volop zijn waargenomen op de open plekken tussen de bossen.
Door het plan blijven forse bosvingers aanwezig en worden nieuwe open plekken met natuur
gerealiseerd. De functie en de bereikbaarheid van het plangebied voor vleermuizen wordt
daardoor niet negatief beïnvloed. Waarschijnlijk wordt de kwaliteit door het plan verhoogd.
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Op grond van het definitieve inrichtingsplan, zal Dienst Landelijk Gebied moeten besluiten of
de voorgestelde maatregelen de kwaliteit van dit voedselgebied voor vleermuizen voldoende
waarborgen.
Voor overige streng beschermde soorten uit tabel 3 van de Flora- en faunawet, zoals
Hazelworm, zal de situatie in het plangebied verbeteren. In het gebied zijn overigens geen
Hazelwormen aangetroffen. Het gebied wordt beter bereikbaar vanuit de omgeving en zal
meer variatie kennen.
.
Conclusie
Op dit moment is er geen aanleiding om aan te nemen dat voor het plan op grond van de Flora
en faunawet geen toestemming verleend zou kunnen worden.
Van de Habitatrichtlijn bijlage IV soorten heeft alleen de Gewone grootoorvleermuis een
verblijfplaats in het plan en deze wordt geheel ontzien. Vleermuizen van andere
verblijfplaatsen buiten het plangebied zullen door het plan nog steeds een waardevol
voedselgebied aantreffen, zodat geen andere verblijfplaatsen in gevaar komen.
Van de jaarrond beschermde vogels (ministerie van LNV, 2009) komt er al 20 jaar geen in het
plan voor.
Overige streng beschermde soorten komen niet in het plangebied voor, maar zullen als gevolg
van het plan in de toekomst wel voor kunnen komen.
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1.
1.1

INLEIDING
Wettelijke planprocedure

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Hoge Dennen-Kerckebosch’ heeft van
donderdag 24 september 2009 tot en met woensdag 4 november 2009 (zes
weken) ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan is door 61 reclamanten
een zienswijze ingediend. In hoofdstuk 2 van deze nota zijn alle zienswijzen
samengevat en door de gemeente beantwoord.
In deze nota van zienswijzen wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de ingediende
zienswijzen en het antwoord van de gemeente.
Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de onderdelen die ten opzichte van het ontwerp
zijn gewijzigd. Het betreft wijzigingen die voortkomen uit de ingebrachte
zienswijzen en enkele ambtelijke wijzigingen.
1.2

Hoofdlijnen van de zienswijzen

Voor de zienswijzen is in veel gevallen gebruik gemaakt van een
standaardbrief, aangevuld met individuele aandachtspunten. Daardoor komen
een aantal bezwaren tegen het ontwerp telkens terug. De hoofdlijnen daarvan
zijn hieronder weergegeven.
In de zienswijzen zijn veelvuldig bezwaren naar voren gebracht die betrekking
hebben op:
- Het volkshuisvestelijk belang;
- Verkeer;
- De Ecologische Hoofdstructuur;
- Flora en fauna;
- Het unieke karakter;
Hierna is een beantwoording opgenomen van deze veelvuldig ingebrachte
bezwaren. Bij de behandeling van de individuele zienswijzen in hoofdstuk 2
zal die beantwoording niet telkens worden herhaald, maar zal naar deze
algemene beantwoording worden verwezen.
1.3

Beantwoording van de hoofdlijnen

1.3.1 Het volkshuisvestelijk belang wordt onvoldoende onderbouwd
In een groot aantal zienswijzen heeft men aangegeven geen bezwaren te
hebben tegen renovatie of/sloop nieuwbouw van de bestaande 708 woningen,
maar het niet eens te zijn met het toevoegen van 542 woningen. Naar de
mening van reclamanten vraagt het belang van de woningvoorraad in Zeist
niet dat er ruim 540 woningen worden bijgebouwd. Een lager bouwvolume
zou recht doen aan zowel de demografische gegevens als aan het groene
karakter van Zeist. Het belang van de woningvoorraad zou sterk gerelativeerd
moeten worden. Het volkshuisvestelijk belang wordt volgens de reclamanten
onvoldoende onderbouwd.

Gemeente Zeist
Bestemmingsplan Hoge Dennen - Kerckebosch
Nota van Zienswijzen
mRO/ 06.111 -1 / december 2009

7

Antwoord:
In 2007 is door de gemeenteraad de gemeentelijke Woonvisie 20062010 vastgesteld. De Woonvisie is een uitwerking van het
“Ontwikkelingsplan Zeist, vandaag over morgen” dat door de
gemeenteraad op 28 juni 2004 is vastgesteld. De Woonvisie 2006 –
2010 werkt de uitgangspunten van het Ontwikkelingsplan verder uit.
In 2006 is een woningmarktonderzoek uitgevoerd door bureau
Companen. De rapportage getiteld “Onderzoek naar het wonen,
bouwstenen voor een visie” (8 augustus 2006) is een belangrijke
onderlegger voor de Woonvisie. De Woonvisie gaat in op de
volkshuisvestelijke knelpunten in Zeist. Het oplossen van de grote
volkshuisvestelijke knelpunten en het vergroten van de keuze voor
woonconsumenten in het centrale doel dat in de gemeentelijke
Woonvisie is vastgelegd.
In de Woonvisie is ondermeer als beleidsdoel vastgelegd om in de
periode 2005- 2020 3.000 nieuwe woningen te bouwen. Dit komt neer
op een netto-productie van 200 woningen per jaar. Hierbij gaat het om
toevoegingen van woningen aan de woningvoorraad, en niet om sloopnieuwbouw bij herstructureringen, zoals bij Kerckebosch deels het
geval is. Als gevolg van herstructurering zal de werkelijke
bouwproductie dus nog hoger komen te liggen. De toevoeging van 542
extra woningen in Kerckebosch, levert een substantiële bijdrage aan
het beleidsdoel uit de Woonvisie.
Het toevoegen van 542 extra woningen in Kerckebosch is daarnaast
belangrijk voor de gemeente Zeist, omdat de gemeente voor
woningbouw is aangewezen op de bouwmogelijkheden binnen de rode
contour zoals die in de provinciale structuurvisie is vastgelegd. Dit
betekent dat nieuwe woningbouwmogelijkheden moeten worden
gevonden in het bestaande stedelijke gebied en niet op uitleglocaties
in het landelijke gebied. Kerckebosch behoort tot het stedelijke gebied
en is binnen de rode contour gesitueerd, waar de bouw van extra
woningen nog tot de mogelijkheden behoort.
De woningbouwopgave in de Woonvisie is vastgesteld aan de hand van
diverse gegevens en om aan grote knelpunten op de woningmarkt het
hoofd te kunnen bieden. Door de aanhoudende daling van de
gemiddelde woningbezetting, is er sprake van huishoudensverdunning
en houdt de behoefte aan woningen aan. Verder zal de bevolking in de
provincie Utrecht en de regio Utrecht de komende decennia verder
groeien. De Regionale Woonvisie 2030 van het BRU gaat voor de regio
Utrecht uit van een huishoudensgroei van 27,6% in de periode 20062030 en een bevolkingsgroei van 22,7% in dezelfde periode (bron:
Regionale Woonvisie BRU 2030, maart 2009 op basis van een
berekening van bureau ABF Research). Het aantal inwoners en
huishoudens in de regio Utrecht blijft dus groeien, waardoor de vraag
naar woningen in de regio en daarmee ook in Zeist blijft bestaan. Met
de bouwopgave moet ook het kwantitatieve woningtekort worden
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teruggedrongen. In de regio waarin Zeist gelegen is, is namelijk een
hoog kwantitatief woningtekort, dat naar verwachting de komende
decennia zal blijven bestaan. De woningbehoefte in de regio en
provincie is erg groot. Dat is in de Woonvisie al geconstateerd, maar
ook actuele cijfers laten zien dat het woningtekort aanzienlijk is.
Volgens de regionale Woonvisie 2030 van het BRU bedroeg het tekort
in de provincie Utrecht in 2006 7,3 % en naar verwachting is dat in
2015 6% en in 2030 5,7%. In de regio Utrecht bedroeg volgens deze
visie het tekort in 2006 12,2% en bedraagt dit in 2015 10,9% en in
2030 9,8% (bron: Regionale Woonvisie BRU 2030, maart 2009 op
basis van een berekening van bureau ABF Research). Het woningtekort
heeft geleid tot een hoge druk op de woningmarkt, tot hoge prijzen
voor koopwoningen en lange wachttijden voor huurwoningen.
Stagnatie in de doorstroming op de woningmarkt en scheef wonen zijn
hiervan het gevolg.
In de Regionale Woonvisie 2030 van Bestuur Regio Utrecht staat
terugdringing van het kwantitatieve woningtekort centraal. De regio
zet zich in voor voldoende sociale huisvestingsmogelijkheden en een
evenwichtige spreiding over de gemeenten. De gemeenteraad van
Zeist heeft in de Woonvisie aangeven bij te dragen aan het oplossen
van regionale knelpunten op gebied van de volkshuisvesting.
Door de provincie Utrecht, regio Amersfoort, gewest Gooi- en
Vechtstreek, BRU, gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum is
verder de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht opgesteld (juni
2009). Voor de periode tot 2030 is voor het gehele gebied van de
Noordvleugel als uitgangspunt geformuleerd dat de bevolking en het
aantal huishoudens in de Utrechtse regio blijven groeien. Van krimp is
tot 2030 geen sprake.
Bij het bouwen van woningen gaat het niet alleen om de realisatie van
voldoende woningen (kwantiteit), maar ook om de kwaliteit van de
woningen. Het beleid uit de gemeentelijke Woonvisie zet dan ook
nadrukkelijk in op de kwaliteit van de woningen. Zo moet er meer
keuzevrijheid op de woningmarkt worden gerealiseerd voor diverse
doelgroepen. Daarnaast gaat het om betaalbaarheid, bereikbaarheid
en levensloopbestendigheid van de woningen, alsmede om het creëren
van toekomstbestendige wijken en buurten. Dit betekent bijvoorbeeld
dat voor starters de kans op een goedkope koopwoning vergroot moet
worden en er voor ouderen voldoende geschikte woningen moeten
komen, zodat de doorstroming op gang komt (waardoor
eengezinswoningen vrij komen voor anderen). Tevens betekent dit dat
door bouw in de middencategorie de doorstroming huur-koop op gang
gebracht moet worden en dat de eenzijdige sociale woningvoorraad
vernieuwd moet worden door het realiseren van een meer
gedifferentieerd woningaanbod.
De herstructurering/vernieuwing van Kerckebosch draagt duidelijk bij
aan de kwaliteit van de woningvoorraad. Het plan kent namelijk een
gedifferentieerd woningbouwprogramma, zowel qua prijs, woningtype
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als doelgroep. Er zijn veel woningen voor starters en middengroepen in
het plan opgenomen. Voorts voorziet het plan in een omvangrijke
verbetering van het sociaal woningbezit. Ook gaat in het plan veel
aandacht uit naar het combineren van wonen en zorg, mede omdat de
vernieuwing van Kerckebosch een belangrijke rol speelt in het project
“Zorgeloos Wonen in Zeist-Oost”. Doelstelling van dit project is om te
komen tot een levensloopbestendige wijk, waar een innovatief
geïntegreerd diensten en voorzieningenaanbod is; een aanbod van
woningen dat past bij de vraag of aanpasbaar is aan de vraag, en een
woonomgeving die voldoet aan de behoefte van de bewoners.
De herstructurering van Kerckebosch maakt ook onderdeel uit van het
Meerjaren Ontwikkelingsprogramma op basis van het
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Het rijk heeft
hiervoor prestatievelden opgesteld en de provincie heeft hiervoor
speerpunten benoemd. De herstructurering van Kerckebosch levert
een bijdrage aan diverse prestatievelden, waaronder zorgvuldig
ruimtegebruik. Hierbij gaat het erom om intensivering van
woningbouw te realiseren. Dus bij herstructurering het woningaantal te
laten stijgen. Ook komt de herstructurering van Kerckebosch tegemoet
aan het provinciale speerpunt dat de gemeentelijke stedelijke
vernieuwingsopgave gericht is op een snelle realisatie van extra
woningen in de naoorlogse buurten en wijken in bestaand stedelijk
gebied.
Al met al levert de woningbouw in Kerckebosch met 542 extra
woningen en in totaal 1.250 gedifferentieerde en moderne woningen
een belangrijke bijdrage aan het volkshuisvestingsbeleid. Met de
woningbouw in Kerckebosch worden diverse doelstellingen op het
terrein van de volkshuisvesting gediend. Daarbij is uiteraard wel een
afweging gemaakt met andere betrokken belangen, zoals de
individuele belangen bij uitzicht, privacy en woonomgeving en het
algemene belang bij bos, natuur en recreatie.
De bouw van 542 extra woningen in Kerckebosch past verder binnen
de woningbouwtaakstelling die de gemeente Zeist heeft vanuit het
Streekplan. Voor de periode 2005-2015 is voor Zeist een
bouwcapaciteit opgenomen van 1700 woningen. De feitelijke
woningbouwproductie in de periode 2005 t/m 2008 bedroeg 318
woningen. Derhalve passen de 542 extra woningen ruim binnen de
woningbouwtaakstelling die Zeist vanuit het Streekplan heeft. De
totale woningbouwproductie voor de periode 2005 – 2015 zal naar
verwachting rond 1000 liggen. De beleidsdoelen m.b.t. de
woningbouwproductie zullen dus niet worden gehaald.
Ook valt de bouw van 542 extra woningen in Kerckebosch binnen het
Uitvoeringscontract van het Regionaal Structuurplan (RSP). Op grond
hiervan moet de gemeente Zeist in de periode 2005-2015 in totaal
4.751 woningen realiseren. Dit aantal wordt ook met 542 extra
woningen in Kerckebosch ruim onderschreden.
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1.3.2 Verkeer
In veel zienswijzen wordt aangegeven dat het reclamanten niet duidelijk is
hoe een bestemmingsplan kan worden opgesteld, terwijl er nog
onduidelijkheid bestaat rond de infrastructuur. Reclamanten achten dit niet
zorgvuldig. Met de eerder gegeven reactie in de inspraaknota blijft het
bezwaar bestaan dat met het toenemen van het aantal woningen en daarmee
het aantal verkeersbewegingen, de reeds bestaande verkeersproblematiek in
de wijk alleen maar zal toenemen.
Antwoord:
Over het verkeer in het bestemmingsplan zijn veel inspraakreacties en
zienswijzen binnengekomen. Deze zijn voor het merendeel gericht
tegen de in het Masterplan beoogde afwikkeling van het verkeer, met
een autoluw middengebied door één of meer ‘knippen’ in de ‘Nieuwe
Kerckeboschlaan1 en/of Hoog Kanje. Dergelijke verkeersmaatregelen
kunnen echter niet in een bestemmingsplan worden geregeld. De
verkeersbestemming in het bestemmingsplan is dan ook zodanig
opgezet dat alle benodigde verkeersmaatregelen daarbinnen mogelijk
zijn en ook een optimale inrichting van de wegen en openbare ruimte
mogelijk is. Ook als de verkeerssituatie in de toekomst wijzigt, moet
daar met het bestemmingsplan immers op kunnen worden ingespeeld.
In het bestemmingsplan is met andere woorden zowel de
verkeersafwikkeling ‘zonder knip’, als de verkeersafwikkeling ‘met een
knip’ mogelijk gemaakt. In beginsel hoeft het bestemmingsplan dan
ook niet te wachten op de uitkomsten van de verkeersbijeenkomsten.
Dat zou alleen anders zijn als er grote twijfels bestaan over de
beoogde wegenstructuur (met de ‘Nieuwe Kerckeboschlaan’ en de
ontsluitingswegen voor de scheggen) en over de vraag of de bestaande
en nieuwe wegen voldoende capaciteit hebben om het extra verkeer te
verwerken. Die twijfel is er niet. De in het bestemmingsplan
opgenomen verkeersruimte biedt voldoende capaciteit om te voorzien
in een goede verkeersafwikkeling van het toekomstig aantal woningen.
In de verdere detaillering van de verkeersruimte is aandacht voor
verkeersveiligheid, de positie van het langzame verkeer en de
kruispuntoplossingen voor gemotoriseerd verkeer.
In de inspraakreacties en zienswijzen is het verdwijnen van de Prinses
Margrietlaan wel ter discussie gesteld. Maar ook dat was geen reden
om met het bestemmingsplan te wachten op de uitkomsten van het
verkeersoverleg. De huidige ontsluitende functie van de Prinses
Margrietlaan wordt in het bestemmingsplan overgenomen de “Nieuwe
Kerckeboschlaan”. Er is daarom geen sprake van het laten verdwijnen
van een weg, maar van het verschuiven van een weg. De argumenten
hiervoor zijn te vinden in de keuze voor de ruimtelijke structuur en de
groene verbindingen tussen de wijk en het zuidelijke natuurgebied. Het
verschuiven van de Prinses Margrietlaan (en de flats daarlangs) vormt
1
Daarmee is de nieuwe ontsluitingsweg voor Kerckebosch bedoeld. Omdat er meer ontsluitingswegen in het
gebied voorkomen, heeft deze weg in het verkeersonderzoek van XTNT de werktitel ‘Nieuwe Kerckeboschlaan’
gekregen. Die benaming zullen wij hier ook gebruiken. Met nadruk zij er op gewezen dat het niet meer dan een
‘werktitel’ is. De echte naam voor deze nieuwe weg is nog niet bekend.
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één van de peilers van het gekozen Scheggenmodel. De opzet van het
Scheggenmodel blijft alleen overeind als de woonscheggen en
bosvingers in rechtstreeks contact staan met het ‘buitenbos’. In het
verkeersonderzoek van XTNT2 is een scenario met het behoud van de
huidige locatie van de Prinses Margrietlaan daarom niet onderzocht.
Al met al was er geen aanleiding om met het opstellen van het
ontwerp bestemmingsplan te wachten op het nadere onderzoek naar
de afwikkeling van het verkeer en de verkeersbijeenkomsten voor
omwonenden.
Uiteraard zullen de uitkomsten van het nadere verkeersonderzoek en
het commentaar van de omwonenden wel bij de vaststelling van het
bestemmingsplan worden afgewogen. De gemeenteraad die over de
vaststelling van het bestemmingsplan moet beslissen, krijgt niet alleen
het door bureau XTNT op te stellen verkeersonderzoek, maar ook het
commentaar daarop van de omwonenden en de verslagen van de
verkeersbijeenkomsten. Bij de beslissing over de vaststelling van het
bestemmingsplan beschikt de Raad derhalve over alle relevante
informatie, zodat zij op basis daarvan tot een afgewogen en
zorgvuldige beslissing kan komen. Daarnaast is het verkeersonderzoek
en het commentaar van omwonenden al zoveel mogelijk in het door de
Raad vast te stellen bestemmingsplan verwerkt. Naar aanleiding van
het verkeersonderzoek en het commentaar is het plan op een aantal
wezenlijke punten aangepast, zodat de oplossingsrichtingen uit het
onderzoek ook kunnen worden uitgevoerd. Alles met de bedoeling om
een optimale verkeersafwikkeling mogelijk te maken. Met deze gang
van zaken is een zorgvuldige besluitvorming voldoende gewaarborgd.
In het verkeersonderzoek door XTNT is gekeken naar de vrees voor
een verergering van de bestaande verkeersproblemen als er nog eens
542 woningen bijkomen en een beperkte uitbreiding van het
winkelcentrum mogelijk is (met bijbehorende verkeersbewegingen).
Daarbij is onder meer geconstateerd dat er bij het begin en het
uitgaan van de scholen een drukke en chaotische verkeerssituatie
bestaat op Hoog Kanje, ter hoogte van het ‘Scholenlaantje’ en het
winkelcentrum. Er is dan een piek van woon-/werkverkeer, verkeer
van en naar de scholen, en tegelijkertijd is er bevoorradingsverkeer
van het winkelcentrum. Die problemen worden volgens het
verkeersonderzoek vooral veroorzaakt omdat het verkeer op die
tijdstippen niet kan doorstromen. Auto’s worden op de weg, op de
stoep het fietspad en in de bermen stilgezet en geparkeerd om
kinderen te brengen en halen, waardoor het verkeer wordt
geblokkeerd. Vervolgens moet er bij het wegrijden ook nog eens
‘straatje worden gekeerd’, waardoor het andere verkeer opnieuw wordt
geblokkeerd, omdat er geen logische doorgaande route is. XTNT
concludeerde hier dat in de uitwerking van het bestemmingsplan
zorgvuldige detaillering van deze verkeersruimte noodzakelijk is. Zij
geven daarbij aan dat:
- een zoveel mogelijk autovrij scholenlaantje (Graaf Lodewijklaan)
ingericht als schoolplein;
2

XTNT, ‘Verkeerskundige opinie op Masterplan Kerckebosch’
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gezorgd moet worden dat er rondom het scholengebied goed
aangegeven, logische doorgaande routes en keermogelijkheden
zijn; (ter voorkoming van ‘straatje keren’);
goede ‘kiss&ride’- en parkeervoorzieningen langs Hoog Kanje
ingericht moet worden ter hoogte van het winkelcentrum en het
scholenlaantje. Ook op drukke momenten kan het verkeer dan
blijven doorstromen en ontstaan er minder gevaarlijke situaties
door ongeduldige automobilisten.

Om die voorzieningen mogelijk te maken is het bestemmingsplan
aangepast. Als eerste heeft het groengebiedje voor het winkelcentrum
de bestemming Verkeer gekregen. Het gebiedje kan dan worden
ingericht voor extra parkeerplaatsen bij het winkelcentrum en langs
Hoog Kanje. Ook de Verkeersbestemming langs Hoog Kanje is in het
bestemmingsplan verbreed om de aanleg van K&R-voorzieningen en
parkeerplaatsen mogelijk te maken. Het Scholenlaantje zelf is uit de
verkeersbestemming gehaald en heeft in het bestemmingsplan de
bestemming Maatschappelijk gekregen (zonder gebouwen). Het
scholenlaantje kan dan als groen ‘schoolplein’ worden ingericht met
behoud van de bomen; wel toegankelijk voor langzaam verkeer, maar
niet voor auto’s. Voor de auto’s zijn voldoende alternatieve routes
beschikbaar.
Voor het haal- en brengverkeer naar de scholen zijn er de
voorzieningen aan het begin en uiteinde van het scholenlaantje met
logische doorgaande routes om die te bereiken. Want ook bij de
aansluiting met de Waldeck Pyrmontlaan, zullen kiss&ride
voorzieningen worden ingericht, zoveel mogelijk met behoud van de
waardevolle bomen. Om voor een goede doorstroming te zorgen zal
een doorgaande route worden gemaakt naar de ‘nieuwe
Kerckeboschlaan’ (via tweede deel Graaf Lodewijklaan). Op die manier
hoeft her verkeer hier niet te keren om vervolgens twee keer de Graaf
Janlaan te kruisen of te gebruiken.
Tot slot zou Hoog Kanje volgens het verkeersonderzoek, beter
rechtstreeks op de rotonde op de Oranje Nassaulaan kunnen
aansluiten in plaats van met de huidige afbuiging naar de Prinses
Marijkelaan. Het bestemmingsplan hoeft daarvoor niet te worden
aangepast omdat dit gebiedje al een verkeersbestemming heeft.
Met deze maatregelen en aanpassingen kan een aanzienlijke
verbetering van de verkeersafwikkeling en parkeersituatie rond het
winkelcentrum en het scholencluster worden bereikt. Volgens het
verkeersonderzoek is op deze wijze een verantwoorde afwikkeling van
het verkeer gewaarborgd, ook bij een toename van het verkeer als
gevolg van de 542 extra woningen en de herstructurering van het
winkelcentrum.
Bij de (her)inrichting ten behoeve van deze maatregelen is het van
groot belang om de waardevolle bomen zo veel mogelijk te sparen. De
voorzieningen zullen zoveel mogelijk tussen het groen worden
gesitueerd op een wijze die geen schade aan de bomen toebrengt.
Verder is het bij de (her)inrichting van groot belang om er voor te
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zorgen dat de laanstructuur langs Hoog Kanje blijft behouden, en zelfs
wordt versterkt. De aan te leggen K&R- en parkeervoorzieningen langs
Hoog Kanje mogen de bestaande laanstructuur niet om zeep helpen en
moeten zorgvuldig worden ingepast. De laanstructuur kan bovendien
worden versterkt door hem door te trekken, voor het winkelcentrum
langs tot aan de rotonde. Op die wijze ontstaat een groene en statige
entree van de wijk.
In het bestemmingsplan zijn daartoe waarborgen opgenomen door
Hoog Kanje aan te duiden met ‘landschappelijke waarden’ in de vorm
van een beeldbepalende laanstructuur. Daaraan gekoppeld is een
verbod om zonder aanlegvergunning te kappen in de laanstructuur.
Een dergelijke vergunning kan alleen worden verleend als verzekerd is
dat het voortbestaan van de laanstructuur ondanks de kap niet wordt
bedreigd. Daar komt bij dat ook deze herinrichting onder de werking
van de bomenverordening valt. Dat betekent dat alleen mag worden
gekapt met een kapvergunning en na compensatie.
In het verkeersonderzoek is naar voren gekomen dat extra
parkeerplaatsen op de plek van het groengebiedje voor het
winkelcentrum (aan de zijde van Hoog Kanje), een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan een goede bereikbaarheid van het winkelcentrum
zelf en aan de verkeersveiligheid langs Hoog Kanje. Hiervoor is al
aangegeven dat de groene uitstraling van Hoog Kanje daarbij kan
worden behouden en versterkt door de laanstructuur door te trekken.
Het groengebiedje zelf heeft geen bijzondere natuur- of
landschapswaarde en er staan geen bijzonder waardevolle bomen of
struiken. Tegelijkertijd gaat een deel van de voorzieningen min of
meer verscholen achter dit groen. Dat is voor een winkelier minder
aantrekkelijk en gaat ten koste van de kwaliteit van het
winkelcentrum. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt en vanwege de
wens om een kwalitatief hoogwaardig winkelcentrum te behouden,
heeft een goede zichtbaarheid van alle voorzieningen sterk de
voorkeur.
Daarbij komt dat er al geruime tijd behoefte is aan extra
parkeermogelijkheden voor het winkelcentrum. Op de piekuren is het
parkeren in de huidige situatie al moeilijk en wordt er in de omgeving
geparkeerd op plekken waar dat niet wenselijk is, zoals bijvoorbeeld op
de straat voor de woningen Hoog Kanje 3 t/m 9 maar ook elders in de
groene bermen langs Hoog Kanje. Gelet op het vorenstaande is de
aanleg van parkeerplaatsen op de plek van het groengebiedje voor het
winkelcentrum, aanvaardbaar.
‘Zonder knips’:
Hiervoor is het verkeersonderzoek van XTNT al herhaaldelijk
aangehaald. Het verkeersonderzoek is dan ook als bijlage in dit
bestemmingsplan opgenomen. In het verkeersonderzoek is bekeken
wat de gevolgen zijn van één of meer ‘knippen’ in het middengebied
van Kerckebosch voor de afwikkeling van het verkeer in de wijk. Uit de
verkeersmodellen is naar voren gekomen dat ‘Kerckebosch zonder
knips’ de meeste voordelen heeft. Het verkeer kan dan zijn eigen weg
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zoeken en daarbij is de verwachting dat veruit het meeste verkeer van
het vernieuwde Kerckebosch via de ‘Nieuwe Kerckeboschlaan’ zal
rijden (de Prinses Margrietlaan is er immers niet meer). Daarnaast zal
ook het verkeer op de Oranje Nassaulaan en Hoog Kanje toenemen.
Beide wegen hebben echter ruim voldoende capaciteit om dat te
verwerken. Een goede inrichting en voldoende voorzieningen moeten
de verkeersveiligheid waarborgen.
Zonder ‘knips’ zal het verkeer op de Graaf Janlaan niet of nauwelijks
toenemen. Het verkeer van het vernieuwde Kerckebosch zal vooral via
de ‘Nieuwe Kerckeboschlaan’ en Hoog Kanje rijden of net als nu via de
Oranje Nassaulaan blijven rijden. Op de Irenelaan, de Sophialaan en
de Prinses Marijkelaan zal er slechts sprake zijn van een zeer beperkte
toename van het verkeer.
Zie ook onder sluipverkeer.
Ontsluiting van de wijk:
‘Zonder knips’ blijven de ontsluitingen van de wijk op de Arnhemse
Bovenweg en het kruispunt Oranje Nassaulaan-Prinses IrenelaanJagerssingel bereikbaar. Ook in de drukste spitsuren en met het extra
verkeer van de nieuwe woningen en geherstructureerde
winkelcentrum, zal de capaciteit van deze kruisingen voldoende zijn
om het verkeer te verwerken.
Verder zal de ontsluiting via de ‘Nieuwe Kerckeboschlaan’, Prinses
Marijkelaan naar de Arnhemse Bovenweg zodanig worden
vormgegeven en ingericht dat het verkeer als het ware rechtstreeks
naar de Arnhemse Bovenweg wordt geleid.
Sluipverkeer:
Er is geen reden om aan te nemen dat het sluipverkeer (=verkeer dat
tussen A12 en A28 rijdt en dus geen herkomst of bestemming heeft
binnen de wijk) door de aanleg van de ‘Nieuwe Kerckeboschlaan’
‘zonder knips’ zal toenemen. De slingerende weg zal zodanig worden
ingericht dat een snelheid van 30 km als het ware wordt afgedwongen.
De maatregelen in de Oranje Nassaulaan hebben laten zien dat het
sluipverkeer effectief kan worden geweerd. Ook de overige wegen,
zoals de Graaf Janlaan, zijn voor het sluipverkeer niet aantrekkelijk
genoeg omdat daarop niet voldoende kan worden doorgereden. Zonder
knips ontstaat er tevens geen sluipverkeer op de omliggende
woonstraten.
Verkeersveiligheid:
Hiervoor is al beschreven dat met name de verkeersveiligheid op Hoog
Kanje (vanaf de rotonde Oranje Nassaulaan tot aan het scholenlaantje)
extra aandacht behoeft. In het bestemmingsplan zijn daartoe
inrichtingsmogelijkheden opgenomen die samen met de omwonenden
zullen worden uitgewerkt. Elders in de wijk zijn als gevolg van het
‘extra verkeer’ vanwege het vernieuwde Kerckebosch geen onveilige
situaties te verwachten. De wegen hebben ruim voldoende capaciteit
en hier doen zich geen ‘haal en breng’ situaties voor zoals op Hoog
Kanje. Daarbij is de verkeersveiligheid een aandachtspunt dat in op
detailniveau wordt uitgewerkt na vaststelling van het
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bestemmingsplan. In het advies van XTNT zijn hiervoor
uitgangspunten beschreven.
Winkelcentrum:
Ook de bereikbaarheid en bevoorrading van het winkelcentrum is een
aandachtspunt. Hiervoor is al beschreven dat de bereikbaarheid kan
worden verbeterd door extra parkeerplaatsen te creëren op de plek
van het groengebiedje voor het winkelcentrum en door Hoog Kanje
rechtstreeks, zonder afbuiging, te laten aansluiten op de rotonde van
de Oranje Nassaulaan. Bij de herstructurering van het winkelcentrum
zal ook de bevoorrading worden aangepakt. In de
wijzigingsvoorwaarden voor de herstructurering van het winkelcentrum
zal daartoe worden opgenomen, dat er bij de uitwerking ruimte moet
worden gereserveerd voor de bevoorrading van het winkelcentrum. In
de Wet ruimtelijke ordening is bovendien voorgeschreven dat het
ontwerp van een wijzigingsplan eerst met omwonenden (en andere
belanghebbenden) moet worden besproken en open staat voor
zienswijzen en beroep.
1.3.3 Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Een aanzienlijk aantal indieners van zienswijzen meent dat uit het onderzoek
naar de gevolgen voor de EHS blijkt dat het plan significante effecten heeft op
de EHS. De aanpassing van Scheg 1 en 2 in het ontwerp bestemmingsplan
acht men niet voldoende om de significante negatieve effecten weg te nemen.
Scheg 1 zou volgens bezwaarmakers geheel verwijderd moeten worden en in
scheg 2 zouden verdergaande maatregelen moeten worden getroffen ten
aanzien van de EHS. De wijzigingsbevoegdheid om te bouwen buiten de rode
contour zou bovendien moeten worden geschrapt. Verder meent men dan
aangetoond moet worden dat er sprake is van een ‘groot openbaar belang’.
Tot slot is men van mening dat het onderzoek onvoldoende rekening zou
houden met de gevolgen van het gehele bouwplan op de EHS.
Antwoord:
De wijzigingsbevoegdheid om buiten de rode contour en in de EHS te
bouwen zijn geschrapt. Alle bebouwing dient nu binnen de rode
contour te worden gerealiseerd. Naar de effecten van het aangepaste
plan is een aanvullend natuuronderzoek gedaan door Zoon Buro voor
ecologie, 3 december 2009 (dit aanvullende onderzoek is als bijlage in
het bestemmingsplan opgenomen).
Volgens het aanvullende onderzoek zijn er geen directe effecten op de
EHS meer als er niet meer in de EHS wordt gebouwd. Sterker nog het
plan heeft een groot aantal positieve effecten:
- Het openen van het binnenbos naar de EHS buiten biedt dieren en
planten de kans binnen te komen, vergeleken met de afsluitende
werking van de schil van flats nu.
- Het verkeer dat nu geheel langs de buitenrand gaat, wordt
vervangen door doodlopende wegen die het verkeer naar binnen
verzamelen, van de EHS af. Er is daardoor helemaal geen verkeer
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meer langs de EHS. Er is een gunstige zonering van rustig in de
rand naar drukker in de zuid en westrand.
Doordat er geen doorgaand verkeer meer zal zijn, worden de
bosvingers ook relatief rustig.
De bosvingers gaan zonder barrières over in de EHS, zodat zij ook
voor de recreatie aantrekkelijk worden. Het toenemende aantal
bewoners zal meer dan nu opgevangen worden in de bosvingers. De
toename van recreatieve verstoring op de omringende EHS is
daardoor gering.
Verlichting en verstoring door woningen wordt meer geconcentreerd
in de woonscheggen, in plaats van de huidige spreiding door flats in
de buitenste schil.
Er ontstaan lichte en donkere gebieden, rustige en drukkere
gebieden, in de wijk en ook in de omringende EHS.

De natuurwaarde van de bossen zal volgens het onderzoek door het
plan worden vergroot. De bosvingers in het plangebied zullen namelijk
meer recreatie op vangen en er kan uitwisseling van planten en dieren
plaatsvinden door het slopen van de randbebouwing en het
verwijderen van de rondweg.
Door het ontwikkelen van natuur in de bosvingers kan er ook een
kwaliteitsimpuls voor de EHS optreden.
De toe- en afname van verlichting in de oostrand houden elkaar in
evenwicht, maar zorgen er wel voor dat er een groter verschil komt
tussen verlichte (woonbuurt) en donkere (bos) plekken. Dit is gunstig
voor de natuur. Langs de oostrand heeft de realisering van het plan
binnen de rode contour daardoor alleen maar positieve invloed op de
omringende EHS.
Langs de noordrand zijn er wel negatieve effecten als gevolg van
toename van de totale hoeveelheid verlichting in scheg 1 en 2, juist
binnen de rode contour.
De conclusie van het onderzoek luidt dat het totale plan na de
aanpassing neutraal tot positief is voor de omringende EHS. Het
aangepaste plan wordt geheel buiten de EHS gerealiseerd. De
negatieve effecten van delen van het plan zijn niet meer direct en niet
meer significant.
Doordat er geen sprake meer is van significant negatieve effecten op
de EHS is het aantonen van een ‘groot openbaar belang’ niet nodig.
Verder is in het natuuronderzoek wel degelijk voldoende rekening
gehouden met de gevolgen van het hele bouwplan op de EHS. Dit blijkt
duidelijk uit de afbeeldingen die in het onderzoek opgenomen zijn,
alsmede uit het feit dat in het onderzoek ook nadrukkelijk wordt
gesproken over de oostrand van het plangebied.
1.3.4 Flora en fauna
Een aanzienlijk aantal reclamanten meent dat er geen ontheffing in de zin van
de Flora- en faunawet kan worden verkregen, omdat uit recente rechtspraak
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blijkt dat een ontheffing ten behoeve van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling
in strijd is met het Europees recht en daarom niet toegestaan is. Verder zou
het plan onvoldoende tegemoet komen aan de bezwaren die voortvloeien uit
het Flora- en faunaonderzoek voor grotere zoogdieren.
Antwoord:
Ook ten aanzien van Flora & fauna heeft een aanvullend
natuuronderzoek plaatsgevonden door Buro Zoon (Zoon, buro voor
ecologie, 3 december 2009). In het aanvullende natuuronderzoek
wordt nog eens geconstateerd dat het zogenaamde ‘binnenbos’ redelijk
goed ontwikkeld is (met lokaal restanten heide en schraalland), maar
dat de potenties van deze biotopen op dit moment nauwelijks door
soorten worden benut. De oorzaak daarvan is dat het ‘binnenbos’ door
de huidige opbouw van de wijk wordt afgesloten van het ‘buitenbos’.
Door het plan wordt het binnengebied geopend voor planten en dieren
van bos en heide. Door verandering van de recreatiezonering en
zonering van de verkeersintensiteit, ontstaan er volgens het
aanvullende onderzoek vooral in de buitenrand van het plangebied veel
kansen voor planten en dieren.
Daardoor heeft het plan een positieve invloed op beschermde soorten.
De toename van verlichting langs de noordgrens is nog wel nadelig
voor zoogdieren, die hier langs trekken tussen Zeisterbos en
Heidestein, maar volgens het aanvullende onderzoek niet significant.
Vanwege de Vogelrichtlijn kan voor een ruimtelijke ontwikkeling
geen ontheffing meer verleend worden, voor het verstoren van nesten
van broedvogels, die het hele jaar beschermd zijn.
Er zijn volgens het aanvullende onderzoek echter geen vogelsoorten in
dit gebied bekend die behoren tot de categorie “nesten jaarrond
beschermd” (Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten bij
ontheffing Flora- en Faunawet voor een ruimtelijke ingreep, ministerie
LNV, 2009). Er is al driemaal vogelonderzoek gedaan (1992 en 2002).
Daarbij is nooit een jaarrond beschermde vogelsoort in het plangebied
gevonden. Bij nachtelijk onderzoek in 2006 (vleermuizen) is ook gelet
op voorkomen van uilen en spechten. Er zijn geen jaarrond
beschermde soorten aangetroffen. Ook bij het onderzoek in 2009
(vleermuizen) zijn geen jaarrond beschermde vogelsoorten gevonden.
Op dit moment is er dus actuele informatie over de afwezigheid van
deze soorten. Het bestemmingsplan leidt daarom volgens het
aanvullende onderzoek niet tot verboden handelingen, mits de
ingrepen buiten de broedtijd plaatsvinden. Omdat de flora – en
Faunawet geldt op het moment van de ingreep, is het altijd nodig om
vlak voor de ingreep na te gaan of zich dan al of niet jaarrond
beschermde soorten gevestigd hebben.
Wel is voor de andere vogelsoorten nog steeds geen ontheffing nodig
voor het verstoren van de nesten buiten de broedtijd (in de broedtijd
wordt deze niet verleend). De ingreep zal dus altijd buiten de broedtijd
moeten plaatsvinden.
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Op grond van de Habitatrichtlijn is het niet meer mogelijk ontheffing
te verlenen voor het in gevaar brengen van verblijfplaatsen van HR
bijlage IV soorten door ruimtelijke ingrepen.
Vleermuizen zijn de enige Bijlage IV soorten die nu in het plangebied
voorkomen.
Er is in het plangebied één verblijfplaats gevonden van de Gewone
grootoorvleermuis. De boom en de omgeving van deze verblijfplaats
wordt door het plan niet aangetast.
Het voortbestaan van andere vleermuisverblijfplaatsen (meestal in
woonhuizen), die overigens niet bekend zijn, zou in gevaar kunnen
komen als het groene karakter van het plangebied verdween. Het
plangebied is een belangrijk voedselgebied voor vleermuizen, die
volop zijn waargenomen op de open plekken tussen de bossen.
Door het plan blijven forse bosvingers aanwezig en worden nieuwe
open plekken met natuur gerealiseerd. De functie en de bereikbaarheid
van het plangebied voor vleermuizen wordt daardoor niet negatief
beïnvloed. Waarschijnlijk wordt de kwaliteit door het plan verhoogd.
Op grond van het definitieve inrichtingsplan, zal Dienst Landelijk
Gebied moeten besluiten of de voorgestelde maatregelen de kwaliteit
van dit voedselgebied voor vleermuizen voldoende waarborgen.
Voor overige streng beschermde soorten uit tabel 3 van de Floraen faunawet, zoals Hazelworm, zal de situatie in het plangebied
verbeteren. In het gebied zijn overigens geen Hazelwormen
aangetroffen. Het gebied wordt beter bereikbaar vanuit de omgeving
en zal meer variatie kennen.
De conclusie van het onderzoek luidt dat er op dit moment is er geen
aanleiding om aan te nemen dat voor het plan op grond van de Flora
en faunawet geen toestemming verleend zou kunnen worden.
Van de Habitatrichtlijn bijlage IV soorten heeft alleen de Gewone
grootoorvleermuis een verblijfplaats in het plan en deze wordt geheel
ontzien. Vleermuizen van andere verblijfplaatsen buiten het plangebied
zullen door het plan nog steeds een waardevol voedselgebied
aantreffen, zodat geen andere verblijfplaatsen in gevaar komen.
Van de jaarrond beschermde vogels (ministerie van LNV, 2009) komt
er al 20 jaar geen in het plan voor.
Overige streng beschermde soorten komen niet in het plangebied voor,
maar zullen als gevolg van het plan in de toekomst wel voor kunnen
komen.
1.3.5 Het unieke groene karakter van Zeist wordt geweld aangedaan
Veel reclamanten zijn van mening dat door de uitbreiding van het aantal
woningen het unieke groene karakter van Zeist geweld wordt aangedaan. Het
plan zou niet passen in het beleid dat in het Structuurplan is neergelegd ten
aanzien van Kerckebosch. Gemeend wordt dat het bestemmingsplan haaks
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staat op zowel het Structuurplan 2001 als op het Ontwikkelingsperspectief
2030.
Antwoord:
Voor toekomstige stedelijke ontwikkelingen (zoals woningbouw) is de
gemeente Zeist aangewezen op de bouwmogelijkheden binnen de
stedelijke bebouwingscontour zoals die in de provinciale structuurvisie
is vastgelegd (de provinciale rode contour). Om het bestaande bos,
natuur en landelijke gebied te sparen moeten nieuwe
woningbouwmogelijkheden worden gevonden in het bestaande
stedelijke gebied en niet daarbuiten in het landelijke gebied.
Kerckebosch maakt deel uit van het stedelijke gebied en is binnen de
stedelijke contour van Zeist gesitueerd, waar de bouw van extra
woningen nog tot de mogelijkheden behoort.
In het plan is die mogelijkheid ingevuld op een wijze waarbij zoveel
mogelijk rekening is gehouden met het unieke en groene karakter van
Zeist. Zo wordt het waardevolle ‘buitenbos’ gespaard en zorgt de
scheggenstructuur ervoor dat het bos middels ‘boswiggen’ tot diep in
het nieuwe Kerckebosch doordringt. Er wordt weliswaar gebouwd in
het huidige ’binnenbos’, maar er wordt ook nieuw bos aangelegd op
plaatsen waar nu wegen en bebouwing zijn. Door de sloop van flats en
het verwijderen van wegen langs de randen, wordt de barrière tussen
het ‘binnen- en buitenbos’ opgeheven en ontstaat er een groter
aaneengesloten bos- en natuurgebied. Hiervoor is al uiteen gezet dat
de effecten daarvan op de natuur in en rond de wijk, positief zijn.
Verder is op het ‘schoolplein’ van het scholencluster expliciet een
aanduiding ‘bos’ gelegd om de instandhouding van het boskarakter van
dit gebied te garanderen. Het is niet de bedoeling dat hier één groot
verhard en kaal schoolplein wordt aangelegd. De bestaande groene
setting in het bos dient te worden behouden. Daartoe is een
aanlegvergunningplicht aan deze aanduiding gekoppeld. Zo is een
aanlegvergunning nodig voor het verharden van gronden. De
vergunning kan alleen worden verleend als de instandhouding van het
bos is verzekerd. Op die wijze kunnen scholen wel een deel van het
schoolplein aansluitend op hun gebouw verharden, maar moet de rest
gewoon bos blijven zoals dat nu ook het geval is.
Ook ten behoeve van de woningen aan de Graaf Janlaan is voor de
groenstrook achter hun woningen expliciet aangeduid dat het
boskarakter van deze groenstrook behouden moet blijven. Voor de tuin
van de nieuwe woningen achter de Graaf Janlaan was dit al gebeurd,
maar nu geldt een dergelijke aanduiding dus ook voor de groenstrook.
Ook aan deze aanduiding is een aanlegvergunningplicht gekoppeld,
waarmee is verzekerd dat de instandhouding van het boskarakter is
gewaarborgd.
Al met al is de gemeente van mening dat het unieke en groene
karakter van de wijk en van Zeist gezien het voorgaande door het plan
behouden blijft. Op deze wijze wordt dan ook recht gedaan aan het
groene karakter dat in het Ontwikkelingsperspectief 2030 is benoemd.
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Ten aanzien van het structuurplan moet opgemerkt worden dat dit niet
meer actueel is en daarmee een gedateerd toetsingskader voor dit
ontwikkelingsplan vormt. Niet voor niets is voor Kerckebosch met de
vaststelling van het Masterplan Kerckebosch in 2009 – en eerder al de
vaststelling van het ontwikkelingsprogramma voor Kerckebosch in
2005 en de Ontwikkelingsvisie in 2007 - door de gemeenteraad,
voorzien in een nieuwe visie met nieuwe inzichten ten aanzien van de
ruimtelijke ontwikkeling van Kerckebosch. De ruimtelijke visie uit het
vastgestelde Masterplan is dan ook richtinggevend voor de ruimtelijke
ontwikkeling van Kerckebosch en moet gezien worden als een
alternatief voor het structuurplan. Daarbij komt dat het structuurplan
een indicatief plan is, dat geen (juridisch) bindende werking heeft.
Overigens is inmiddels een nieuwe structuurvisie voor Zeist in
voorbereiding.
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2.

2.1

ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN

Standaard brief I plus aanvulling

1. P. van Driel, Graaf Janlaan 78, 3708 GP Zeist
Zienswijze
Reclamant geeft aan dat het ontwerpplan is slechts op enkele punten
gewijzigd en blijft voorzien in het uitbreiden van het aantal woningen met
meer dan 540 naar een totaal van 1250.
Reclamant heeft bezwaar ten aanzien van het volgende punten.
Leefbaarheid
In de Nota beantwoording inspraak erkent de gemeente de negatieve
gevolgen van het plan maar geeft aan dat het algemene belang bij een goed
en voldoende woningaanbod doorslaggevend is in de belangenafweging.
Reclamant is van mening dat het belang van de woningvoorraad niet vraagt
dat er 540 woningen worden bijgebouwd. Het belang wordt onvoldoende
onderbouwd.
Verkeer
Reclamant vraagt zich af hoe een bestemmingsplan kan worden opgesteld
terwijl er nog onduidelijkheid bestaat omtrent de infrastructuur. Reclamant is
nog steeds van mening dat door de toename van het aantal woningen en
daarmee het aantal verkeersbewegingen de verkeersproblematiek alleen
maar zal toenemen.
Ecologische Hoofd Structuur
Uit het onderzoek dat de gemeente heeft laten verrichten, blijkt dat het plan
significante negatieve effecten heeft op de EHS. De aanpassingen in het
ontwerpplan naar aanleiding van het onderzoek is naar mening van reclamant
niet voldoende om de negatieve effecten weg te nemen. Scheg 1 dient
verwijderd te worden. In Scheg 2 moeten verdergaande maatregelen worden
genomen ten behoeve van de EHS. Schrappen van de bouwmogelijkheid
buiten de bouwcontour moet gehandhaafd blijven en niet worden vervangen
door een wijzigingsbevoegdheid. Door de gemeente dient te worden
aangetoond dat sprake is van groot openbaar belang wat de effecten zou
rechtvaardigen.
Reclamant is van mening dat in het onderzoek onvoldoende rekening is
gehouden met de gevolgen van het bouwplan op de EHS.
Flora en Fauna
Uit onderzoek naar de flora en fauna blijkt dat een ontheffing Flora- en
Faunaweg nodig is. Reclamant deelt de verwachting van de gemeente niet dat
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een ontheffing wordt verkregen. Bij het niet verlenen van de ontheffing, staat
de haalbaarheid van het plan ter discussie.
Het ontwerpplan komt onvoldoende tegemoet aan de bezwaren die
voortvloeien uit het flora- en faunaonderzoek.
Reclamant kan zich niet vinden in de bouwambitie van de gemeente. Door de
uitbreiding van het aantal woningen met meer dan 70% wordt het unieke
karakter van Zeist geweld aangedaan.
Grootschalige plannen passen niet in het beleid dat de gemeente in het
Structuurplan 2001 heeft neergelegd. Daarbij komt dat het groene karakter in
het Ontwikkelingsperspectief 2030 tot uitdrukking wordt gebracht. Reclamant
is van mening dat het ontwerpplan haaks op beide voornoemde plannen
staat.
Reclamant is voor renovatie van de wijk echter met een gelijkblijvend aantal
woningen en meer consideratie voor milieu, natuur en huidige woonomstandigheden.
Antwoord:
Voor de beantwoording wordt verwezen naar de beantwoording van de
hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
2. C. Stutterheim-Brakel, Graaf Janlaan 80, Zeist
Zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze nr. 1.
Antwoord:
Voor de beantwoording wordt verwezen naar de beantwoording van de
hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
De zienswijzen 3 t/m 24 zijn nagenoeg gelijkluidend aan zienswijze nr. 1. Wel
hebben de verschillende reclamanten elk nog hun specifieke aandachtspunten
ingebracht. Hierna zijn alleen de specifieke aandachtspunten samengevat en
beantwoord. Voor de beantwoording van het algemene deel van de reacties
wordt verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3

Gemeente Zeist
Bestemmingsplan Hoge Dennen - Kerckebosch
Nota van Zienswijzen
mRO/ 06.111 -1 / december 2009

23

3. T.S. Treffers, Graaf Janlaan 74, Zeist
Zienswijze
Reclamant brengt onder de aandacht dat hij de zienswijze van de Stichting
Ontwikkeling Kerckebosch onderschrijft.
Reclamant verwijst naar de afzonderlijk ingediende brief waarin aandacht
wordt gevraagd voor de groene buffer tussen de Graaf Janlaan en de Graaf
Lodewijklaan.
Antwoord:
Voor de beantwoording van de zienswijze van de Stichting Ontwikkeling
Kerckebosch wordt verwezen naar de beantwoording van zienswijze
nummer 4 in hoofdstuk 2.3.
Voor de beantwoording van de brief met betrekking tot de groene buffer
tussen de Graaf Janlaan en Graaf Lodewijklaan wordt verwezen naar de
beantwoording van zienswijze nummer 1 in hoofdstuk 2.2.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
4. J. Bax/L. Bogaard, Hoog Kanje 3, 3708 DH Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
 Noodzaak toevoegen woningen
De noodzaak voor de uitbreiding van het aantal woningen juist in deze wijk
staat niet vast, terwijl de impact op deze wijk enorm is. Tevens is sprake van
bebouwing buiten de rode contouren. Onderzoek naar andere geschikte
locaties is onvoldoende geweest.
 Haalbaarheid
De haalbaarheid van de wijkuitbreiding is nog niet gebleken. De vraag is dan
ook of de gemeente financiële middelen heeft om de nodige infrastructurele of
andere voorzieningen tijdig te treffen etc.
 Plan leidt tot onveiligheid
Het gekozen scheggenmodel is ongeschikt. De aanwezigheid van bomen
tussen de woonblokken zal een onveilig gevoel veroorzaken.
 Waterhuishouding
Onvoldoende is aangetoond dat er geen sprake zal zijn van een verslechtering
van de waterhuishouding. Het plan voldoet waarschijnlijk niet aan het
standstill-beginsel.
De gemeente heeft aangegeven aan een convenant te werken waarin
adviezen van de Projectgroep Afkoppelen en Infiltreren Utrechtse Heuvelrug
zullen worden opgenomen. De gemeente stelt in de nota dat in verband met

Gemeente Zeist
Bestemmingsplan Hoge Dennen - Kerckebosch
Nota van Zienswijzen
mRO/ 06.111 -1 / december 2009

24

de planning het niet mogelijk is om met deze adviezen rekening te houden.
Hiermee wordt het plan op dit onderdeel buiten de Wro procedure getrokken.
 Partiële herziening van de Provinciale Structuurvisie
Omdat de touwtjes methode volgens de provincie niet mogelijk is, wil de
gemeente de bebouwingscontour verleggen. De noodzaak hiervan staat
echter nog niet vast. Het ontwerpplan anticipeert wel reeds op deze
herziening
 Uitbreiding winkelcentrum
De verkeersintensiteit zal toenemen. De precieze omvang en gevolgen van
deze toename zijn onvoldoende onderzocht. Zowel door de toename van het
aantal woningen als de uitbreiding van het winkelcentrum. Het plan geeft
niet aan hoe en in welke mate het winkelcentrum uitgebreid wordt en wat de
ruimtelijke gevolgen zijn.
Vooral de bewoners van Hoog Kanje 3 en 5 zullen iedere dag, ook in het
weekend, veel hinder ondervinden door de verkeerstoename.
Het plan geeft ook geen duidelijk hoe het winkelcentrum in de toekomst
ontsloten zal worden. Reclamant wijst op een alternatief om de ontsluiting te
verplaatsen naar de Adolflaan.
 Opeenstapeling van overlast
De uitbreiding van het uitvaartcentrum heeft reeds gezorgd voor
verkeerstoename en afname van woongenot. De komst van het nieuwe plan
voorziet in verdere overlast ook in de toekomst. De gemeente dient rekening
te houden met deze opeenstapeling van overlast voor omwonenden.
 Geluid
De verkeers-, milieu- en geluidsonderzoeken zijn niet of voldoende deugdelijk
uitgevoerd. Met name de gevolgen van het bouwen volgens het
scheggenmodel zal invloed hebben op de toename van de geluidsoverlast van
de A12.
 Planschade
Wanneer het plan door gaat, zal reclamant aanzienlijk planschade lijden. De
gemeente houdt hier reeds rekening mee.
 Algemeen
Reclamant is van mening dat het geen duidelijk en vastomlijnd plan is. De
gemeente doet haar best om achter te komen wat de indieners van
zienswijzen willen om zo tot een besluit te komen dat in de buurt van het
gewenste plan uitkomt.
Antwoord:
De gemeente Zeist is voor de bouw van woningen aangewezen op de
bouwmogelijkheden binnen de rode contour zoals die in de provinciale
structuurvisie is vastgelegd. Dit betekent dat nieuwe
woningbouwmogelijkheden moeten worden gevonden in het bestaande
stedelijke gebied en niet op uitleglocaties in het landelijke gebied.
Kerckebosch behoort tot het stedelijke gebied en is binnen de rode
contour gesitueerd. In Kerckebosch behoort de bouw van extra woningen
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dus tot de mogelijkheden. Het uitbreiden van andere wijken in het
landelijk gebied is door de ligging van de contouren niet mogelijk en dus
geen alternatief. Het verdichten van andere bestaande wijken gebeurt
reeds in de gemeente Zeist, te denken valt aan Vogelwijk, De Clomp en de
bouw van woningen in het Sanatoriumbos. Andere bouwmogelijkheden
worden dus ook al benut. Voor de realisatie van het bouwvolume van
Kerckebosch zijn er in de gemeente Zeist geen reële alternatieven
beschikbaar. Van bouwen buiten de rode contouren is geen sprake meer,
omdat de wijzigingsbevoegdheden uit het ontwerpbestemmingsplan die
daartoe dienden, zijn geschrapt.
Het huidige plan is economisch haalbaar. Dat betekent dus dat er in de
exploitatie voldoende dekking is voor de te verwachten kosten, zoals
bijvoorbeeld het treffen van infrastructurele voorzieningen. Dat het plan te
ambitieus zou zijn is niet gebleken. Overigens vindt de uitvoering van het
plan plaats door de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch en niet
door de gemeente.
Op voorhand zijn er geen aanwijzigen voor het ontstaan van onveiligheid.
De openbare ruimte van de woonscheggen zal dusdanig ingericht worden,
zodat deze sociaal veilig is. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van
straatverlichting. Daarnaast hoeft men niet door de boswiggen te rijden of
lopen om de woonscheggen te bereiken. Deze worden immers primair
ontsloten vanaf de nieuwe centrale toegangsweg. Een vergelijking met de
Bijlmer gaat in dit kader niet op, omdat die wijk alleen uit hoogbouw
bestond, terwijl in Kerckebosch een gedifferentieerd woonmilieu tot stand
wordt gebracht waarbij ook laagbouw zal worden gerealiseerd. Overigens
zijn gevoelens van onveiligheid in hoge mate subjectief en kunnen niet
beheerst worden door het bestemmingsplan. Aan de gronden tussen de
woonscheggen is de bestemming bos gegeven, omdat het de bedoeling is
dit bos te behouden. Dit betekent dat een ander gebruik van deze gronden
niet mogelijk is. Instandhouding van het bos is hier dus het doel. Een
ander grondgebruik kan alleen mogelijk gemaakt worden door een
herziening van het bestemmingsplan.
In het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro heeft het Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden (HDSR) aangegeven dat het plan nog niet aan het
‘standstill’ beginsel voldeed. Dit beginsel houdt in dat er geen
verslechtering van de waterhuishouding mag ontstaan. Voordat dat het
geval zou zijn, moest het plan voldoen aan een aantal voorwaarden en/of
adviezen. Het HDSR heeft deze voorwaarden en/of adviezen aangereikt,
waarna het plan hierop is aangepast. Hierdoor voldoet het plan nu wel aan
het ‘standstill’ beginsel. Het zo weinig mogelijk verhard oppervlak
aansluiten op de riolering en het laten infiltreren van het water in de
bodem is gemeentelijk beleid. Dit is zeker haalbaar en levert geen nadelen
voor derden op. Dit gelet op de huidige grondwaterstand in het gebied, de
bodemsamenstelling en de huidige hoge mate van infiltratie in het gebied
(het gebied is al een infiltratiegebied).
De projectgroep Afkoppelen en Infiltreren Utrechtse Heuvelrug is trekker
van het convenant. Het convenant wordt voorgelegd aan de deelnemende
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gemeenten, waterschappen, Vitens en provincie Utrecht. De gemeente
Zeist is één van deze deelnemende gemeenten. Het convenant is naar
verwachting begin 2010 gereed voor ondertekening. Zolang het convenant
nog niet is ondertekend houdt de gemeente vast aan haar eigen beleid ten
aanzien van afkoppelen en infiltreren. Het convenant is in tegenstelling tot
hetgeen reclamant beweert geen onderdeel van het bestemmingsplan en
van buiten de Wro procedure trekken is dan ook geen sprake. Verder is
een convenant een zelfstandig document en op de inhoud daarvan kan
middels de bestemmingsplanprocedure geen invloed worden uitgeoefend.
De partiële herziening van de Provinciale Structuurvisie is niet meer aan
de orde, omdat de bebouwing buiten de rode contour is vervallen en op
een andere locatie binnen de rode contour gerealiseerd zal worden. De
wijzigingsbevoegdheden uit het ontwerpbestemmingsplan die dienden
voor de bebouwing buiten de rode contour zijn geschrapt.
Naar de gevolgen voor het verkeer van zowel de woningbouw als de
uitbreiding van het winkelcentrum heeft, mede naar aanleiding van
inspraakreacties, nieuw verkeersonderzoek plaatsgevonden. De
consequenties voor het verkeer zijn hiermee duidelijk in beeld gebracht.
Voor de resultaten van het onderzoek, ook ten aanzien van het
winkelcentrum, wordt verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen
in hoofdstuk 1.3.
Uitbreiding van het winkelcentrum is op grond van het bestemmingsplan
nog niet direct mogelijk. In het bestemmingsplan is wel een
wijzigingsbevoegdheid voor het winkelcentrum opgenomen. Dit betekent
dat uitbreiding van het winkelcentrum pas gerealiseerd kan worden als
toepassing wordt gegeven aan deze bevoegdheid. Dit houdt in dat er dan
een apart wijzigingsplan gemaakt moet worden, wat een separate
procedure zal doorlopen. Dit betekent dat dit plan ook ter visie zal worden
gelegd en dat hiertegen zienswijzen kunnen worden ingediend. Om
toepassing te kunnen geven aan de wijzigingsbevoegdheid zal er minimaal
voldaan moeten worden aan de voorwaarden die daarvoor zijn
opgenomen in het bestemmingsplan Hoge Dennen-Kerckebosch. In die
voorwaarden is het maximum aantal vierkante meters opgenomen voor
het nieuwe winkelcentrum. Hiermee geeft het bestemmingsplan duidelijk
aan in welke mate het winkelcentrum kan worden uitgebreid. Op welke
wijze dit precies gebeurd zal uitgewerkt worden in het wijzigingsplan. Van
‘salamitactiek’ is geen sprake, omdat in het verkeersonderzoek ook de
situatie ten aanzien van het winkelcentrum, betrokken is. Voor de
resultaten van het onderzoek, ook ten aanzien van het winkelcentrum,
wordt verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk
1.3.
Zoals gezegd zijn in het nieuwe verkeersonderzoek de gevolgen voor het
verkeer van zowel de woningbouw als de uitbreiding van het
winkelcentrum meegenomen. In dit onderzoek is tevens gekeken naar de
situatie bij het winkelcentrum, Hoog Kanje en de verkeersveiligheid. Voor
de resultaten van het onderzoek wordt verwezen naar de beantwoording
van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
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De gemeente is van mening dat de genoemde onderzoeken voldoende
recent zijn en deugdelijk en voldoende zijn uitgevoerd. De onderzoeken
zijn uitgevoerd door deskundigen en er is geen enkele reden om te
twijfelen aan de uitkomsten daarvan. De A12 beïnvloedt de
geluidskwaliteit in het plangebied. Naar verwachting zal op termijn op de
A12 echter dubbellaags ZOAB worden toegepast, waarmee de
geluidskwaliteit zal verbeteren. Weliswaar valt de afschermende werking
van de flats langs de Prinses Margrietlaan weg, maar ter hoogte van Hoog
Kanje 3 heeft dit geen significante invloed op het geluid van de A12 omdat
de flat rond het winkelcentrum voor dit perceel ook een afschermende
werking heeft. Van een toename van geluidsoverlast van de A12 kan hier
dan ook geen sprake zijn. Er is bestaat overigens geen regelgeving voor
dit geluid omdat het plangebied buiten de geluidszone van de A12 valt.
Als het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, dan bestaat de
mogelijkheid tot indienen van een verzoek om planschadevergoeding.
Het bestemmingsplan is een voldoende concreet en daarmee vastomlijnd
plan. Het plan biedt daarmee voldoende rechtszekerheid over de
bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de gronden.
Conclusie
De zienswijze is omgegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
5. K.C. Kuijpers, Graaf Janlaan 93, Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
 De goedkeuring van het plan terwijl over voorzieningen, zoals het
winkelcentrum nog geen concreet plan is ontwikkeld.
 De verkeersdrukte van het vernieuwde deel van de wijk mag niet worden
afgewenteld op de bestaande infrastructuur. Gepleit wordt voor een zo
natuurlijk mogelijk verkeersplan zonder knippen.
 De gemeente moet ook verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen
van de verkeersdruk op de uitvalswegen van Zeist.
 Onduidelijk is wie voor de schade gaat opdraaien in het geval er
onvoldoende woningen verkocht kunnen worden om de nieuwbouw van de
flatgebouwen te financieren.
Antwoord:
Voor het winkelcentrum is Distributieplanologisch Onderzoek uitgevoerd
en is een wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding in het plan opgenomen.
De herontwikkeling hiervan zal spoedig worden opgepakt. Doordat de wijk
gefaseerd wordt ontwikkeld, zal de vraag naar voorzieningen geleidelijk
toenemen en niet ineens fors. Dit zorgt ervoor dat de voorzieningen
geleidelijk aangepast kunnen en zullen worden aan de nieuwe wijk.
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Voor de beantwoording ten aanzien van de verkeersaspecten wordt
verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
De situatie op de uitvalswegen, waaronder de aansluiting naar de A12 bij
de spoorwegovergang bij het station Driebergen-Zeist, is bekend bij het
gemeentebestuur. Los van dit bestemmingsplan heeft de situatie bij de
spoorwegovergang ook de aandacht van het gemeentebestuur. Die
situatie is echter niet zodanig dat elke ontwikkeling in Zeist daarvoor moet
worden stilgelegd. Bovendien vindt de ontwikkeling van Kerckebosch
gefaseerd plaats, waardoor er niet ineens veel meer woningen zijn. De
situatie rond de spoorwegovergang valt buiten de reikwijdte van dit
bestemmingsplan.
Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat er schade zal
ontstaan. Het huidige plan is economisch haalbaar. Inherent aan
projectontwikkeling is dat er een risicodragende partij is. Omdat de
uitvoering van het plan wordt gedaan door de Wijk Ontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch, is dit de risicodragende partij. Overigens wordt bij
berekeningen die aan bouwplannen ten grondslag liggen altijd rekening
gehouden met een onzekerheidsmarge om eventuele tegenvallende
opbrengsten en extra kosten op te kunnen vangen.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
6. G.C.M. Ruijs/R.M.S. Ruijs-Masse, Graaf Janlaan 82, 3708 GP Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de punten die reeds zijn ingebracht
(inspraakreactie 86).
Wanneer de aanpassingen van het bestemmingsplan beperkt blijven, zullen
zowel privacy als woongenot enorm afnemen.
Een vergoeding van de planschade zal slechts een kleine pleister op de wonde
zijn.
Antwoord:
Voor de beantwoording van de punten die reeds eerder zijn ingebracht bij
de inspraakreactie, wordt verwezen naar de beantwoording van de
inspraakreactie in de Nota beantwoording Inspraakreacties.
Tussen de bestaande woningen aan de Graaf Janlaan en de nieuwe
woningen aan de Graaf Lodewijklaan is een groene strook opgenomen met
de bestemming Tuin, met de aanduiding ‘specifieke vorm van tuin – bos’.
In deze strook moeten de bomen behouden blijven en mag geen
bebouwing worden opgericht, zodat de strook als een groene buffer kan
fungeren. Daarnaast is tussen de bestaande en de nieuwe woningen een
afstand aangehouden van circa 30 meter, hetgeen in een stedelijke
woonomgeving en ook elders in Hoge Dennen niet ongebruikelijk is. Gelet

Gemeente Zeist
Bestemmingsplan Hoge Dennen - Kerckebosch
Nota van Zienswijzen
mRO/ 06.111 -1 / december 2009

29

hierop is er geen sprake van een onevenredige aantasting van de privacy
en het woongenot.
Als het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, dan bestaat de
mogelijkheid tot indienen van een verzoek om planschadevergoeding. Een
eventuele waardedaling van de woning komt in die procedure aan de orde.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
7. G.H. Harmsen/J.M. Harmsen-Heusingveld, Graaf Janlaan 86, Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
 Geen rekening wordt gehouden met de noodzakelijke uitbreiding van het
winkelcentrum en de gevolgen voor de verkeersontwikkelingen en de
parkeerproblematiek,.
 Het bouwen van appartementsgebouwen van 10 woonlagen is
tegenstrijdig met het wonen in het bos en zorgt voor onaanvaardbare
horizonvervuiling voor de bewoners van de bestaande woningen.
Antwoord:
In het bestemmingsplan is wel degelijk rekening gehouden met de
gewenste uitbreiding van het winkelcentrum. Ten behoeve van deze
uitbreiding heeft namelijk een Distributieplanologisch Onderzoek
plaatsgevonden en in het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid
voor uitbreiding van het Winkelcentrum opgenomen. De herontwikkeling
van het winkelcentrum zal spoedig worden opgepakt. De gevolgen voor
het verkeer en parkeren door de uitbreiding van het winkelcentrum zijn in
het nieuwe verkeersonderzoek meegenomen. Het bestemmingsplan is
naar aanleiding hiervan enigszins aangepast om de benodigde
maatregelen door te kunnen voeren. Zie de beantwoording in hoofdlijnen
in hoofdstuk 1.3.
Er zijn in het plan slechts 5 gebouwen opgenomen van maximaal 10
bouwlagen; de accentgebouwen. Aan het einde van iedere scheg (behalve
scheg 1) wordt een accentgebouw geplaatst, dat zorgt voor een
bouwkundige beëindiging van de scheg. In het masterplan is er bewust
voor gekozen de bebouwing aan het eind van iedere scheg uit te laten
waaieren naar het ‘buitenbos’ zodat bos en bebouwing los en zo veel
mogelijk informeel in elkaar over kunnen gaan. Het hoogteaccent is
derhalve als een los gebouw in de scheg geplaatst.
Met deze opzet is juist getracht zoveel mogelijk rekening te houden met
de belangen van de bestaande bewoners van Hoge Dennen. Zo is er
aansluitend op de woningen van Hoge Dennen alleen nieuwe laagbouw
mogelijk gemaakt en zijn de echte hoogte-accenten (maximaal 10
bouwlagen) alleen op grote afstand van de bestaande bebouwing mogelijk
gemaakt. Al met al is in het Masterplan de woningbouw ingevuld op een
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wijze waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de belangen van
bos en natuur en met de individuele belangen van de bestaande bewoners
en gebruikers. Het waardevolle buitenbos wordt gespaard en de
scheggenstructuur zorgt ervoor dat het bos middels ‘boswiggen’ tot diep
in het nieuwe Kerckebosch doordringt, waardoor sprake blijft van ‘wonen
in het bos.’
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
8. F.S.P. Mens/A.M.J. Mens-Schut, Graaf Janlaan 100, 3708 GR Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
 De Graaf Janlaan moet autoluw blijven.
Antwoord:
Voor de beantwoording ten aanzien van de verkeersaspecten wordt
verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
9. J.L. van Vilsteren, Oranje Nassauplein 2, 3708 BL Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
 De hoogte van de bouw is niet van deze tijd. Niet voor te stellen dat de
hoeveelheid woningen wordt belangrijker gevonden dan behoud van het
groene karakter.
 Belasting op de wijk is onevenredig.
Antwoord:
Om een gevarieerder woningaanbod, dat inspeelt op zowel huidige als
toekomstige behoeftes, te kunnen aanbieden, is het noodzakelijk om
zowel laagbouw als ook appartementgebouwen te realiseren. Laagbouw
alleen zou niet eens kunnen voldoen aan de huidige woningbehoefte.
Daarnaast zal uitvoering van het gehele programma in laagbouw ook een
grotere aanslag op het bos betekenen omdat het hetzelfde aantal
woningen over een groter gebied zal moeten worden verdeeld. De keuze
voor hoogbouw is dan ook in belangrijke mate ingegeven door de wens
om het bos te sparen.
De bestaande appartementgebouwen zijn lang en smal, waardoor ze een
fysieke scheiding vormen tussen de verschillende delen van het bos. In de
nieuwe situatie wordt er naar gestreefd om deze barrières zo minimaal
mogelijk te houden. Hiervoor is een andere typologische opzet nodig; een
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compacter, dikker gebouw dat minder bebouwingsoppervlak nodig heeft,
zodat de appartementgebouwen minder impact hebben op de
bosomgeving (minder bos kap nodig), hetgeen voor zowel de natuur als
de woonomgeving zeer wenselijk is en de interactie met het omringende
bos juist groter maakt. Daar staat wel tegenover dat ze dan wel
gemiddeld een bouwlaag hoger zijn, namelijk 4, 5 of 6 bouwlagen, om het
benodigde programma te kunnen realiseren.
Voor de bebouwing in de scheggen is gesteld dat zij maximaal 6
bouwlagen hoog mag zijn, hetgeen één bouwlaag hoger is dan de huidige
flats. Er geldt hier tevens een nuancering voor de bijzonder vormgegeven
entreegebouwen waarbij alleen een zesde laag is toegestaan wanneer er
op de begane grond een maatschappelijke voorziening zit.
Er zijn in het masterplan slechts 5 gebouwen opgenomen die hoger zijn
dan 6 bouwlagen; de accentgebouwen. Aan het einde van iedere scheg
(behalve scheg 1) wordt een accentgebouw geplaatst, dat zorgt voor een
bouwkundige beëindiging van de scheg. Deze 5 gebouwen mogen 8 tot 10
bouwlagen hoog worden. In het masterplan is er bewust voor gekozen de
bebouwing aan het eind van iedere scheg uit te laten waaieren naar het
‘buitenbos’ zodat bos en bebouwing los en zo veel mogelijk informeel in
elkaar over kunnen gaan. Het hoogteaccent is derhalve als een los
gebouw in de scheg geplaatst.
Met deze opzet is getracht zoveel mogelijk rekening gehouden met de
belangen van de bestaande bewoners van Hoge Dennen. Zo is er
aansluitend op de woningen van Hoge Dennen alleen nieuwe laagbouw
mogelijk gemaakt en zijn de hogere appartementengebouwen (maximaal
6 bouwlagen) zoveel mogelijk op afstand geplaatst. De echte hoogteaccenten (maximaal 10 bouwlagen) zijn alleen op grote afstand van de
bestaande bebouwing mogelijk gemaakt. Overigens is er ook in de huidige
situatie niet alleen sprake van bos, maar staan er al grootschalige en
langgerekte flatgebouwen in 3 tot 5 bouwlagen.
Ten aanzien van de opmerking van reclamant dat de belasting op de wijk
onevenredig is, wordt overwogen dat bij de realisatie van het Masterplan
voor Kerckebosch niet kan worden voorkomen dat er bos en groen of open
uitzicht verloren gaat, dat er meer verkeer zal komen en dat het gevoel
van privacy hier en daar zal verminderen, maar dat tegelijkertijd
opgemerkt dient te worden dat het plan ook een aanzienlijke investering is
in de toekomst van Zeist, in winkel- en maatschappelijke voorzieningen, in
voldoende woningaanbod, in levensloopbestendige woningen en in een
meer gedifferentieerde woningvoorraad. ‘Wonen in het bos’ wordt voor
meer mensen mogelijk. Naar het plan is zorgvuldig gekeken, maar de
gemeente is van mening dat nergens de belasting op de wijk zodanig is
dat van de uitvoering van het Masterplan moet worden afgezien.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
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10.M. van Oostveen, Oranje Nassauplein 2, 3708 BL Zeist
Zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze nr. 9.
Antwoord:
Voor de beantwoording van de zienswijze wordt verwezen naar de
beantwoording van zienswijze nummer 9 van hoofdstuk 2.1.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
11.A. en S. Thijsen, Julianaplein 1 Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
 Beperken van de hoogte van de bouw.
 De vernietiging van natuur.
Antwoord:
Voor de beantwoording ten aanzien van de bouwhoogte wordt verwezen
naar de beantwoording van zienswijze nummer 9 van hoofdstuk 2.1.
Erkend moet worden dat de realisatie van het plan ervoor zorgt dat er
groen in het binnenbos verdwijnt. Tegelijkertijd zal er nieuw groen worden
aangelegd op plaatsen waar nu wegen en bebouwing zijn. Bovendien blijft
het waardevolle buitenbos behouden. De stedenbouwkundige opzet met
het scheggenmodel zorgt er voor dat er veel groen behouden blijft en dat
het bos middels ‘boswiggen’ tot diep in het nieuwe Kerckebosch
doordringt. Doordat tegelijkertijd de verkeersweg aan de rand van de wijk
wordt opgeheven en de rand van flats wordt afgebroken, zal er een
grotere mate van aaneengeslotenheid van natuur ontstaan. Dit is een
positief effect voor de natuur.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
12.S.K. van Grondelle, Graaf Janlaan 108, 3708 GR Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
 Onduidelijk is wat de nieuwe bestemming is van de parkeerplaats tegen
over de woning van reclamant. Reclamant maakt bezwaar wanneer de
strook bestemd wordt als bijvoorbeeld tuin, voor de te bouwen woning, of
een speeltuin. De strook aan de natuur teruggeven zou beter zijn.
 Het woongenot gaat sterk achteruit door de bouwwerkzaamheden die 10
jaar gaan duren. Reclamant pleit er voor om de aan- en afrijroutes over
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de gehele wijk te verspreiden en niet alleen langs de Irenelaan te laten
plaatsvinden.
Antwoord:
De parkeerplaats heeft in het bestemmingsplan deels de bestemming Tuin
(langs de Prinses Irenelaan) en deels Woongebied – 2 gekregen. Gronden
met de bestemming Tuin zijn bestemd voor tuinen. Gronden met de
bestemming Woongebied – 2 zijn bestemd voor wonen. Hierop zijn
uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan. De grond van de
parkeerplaats zal na de realisatie van de vrijstaande woningen gaan
behoren tot de achter- en zijtuin van een woning. Dit betekent een forse
kwaliteitsimpuls ten opzichte van de bestaande situatie, omdat een tuin
een groener aanzicht zal kennen dan de huidige parkeerplaats en het
gebruik als tuin een veel rustiger functie is dan een parkeerplaats. Tevens
zal de huidige ontsluiting van de parkeerplaats opgeheven worden omdat
de nieuwe woning vanaf de voorzijde ontsloten zal worden. Doordat de
grond van de parkeerplaats als tuin van een woning zal gaan functioneren
is het teruggeven van de grond aan de natuur niet mogelijk.
Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden zal er mogelijk enige
overlast optreden voor wijkbewoners. Dit is echter van tijdelijke aard.
Daar komt bij dat de bouwwerkzaamheden ook niet de hele tijd op één
locatie zullen plaatsvinden, maar opschuiven naarmate de realisatie van
het plan vordert. Er wordt naar gestreefd om de overlast tijdens de
bouwperiode zoveel mogelijk te beperken. De routering van het
bouwverkeer is nog niet bekend, maar ook ten aanzien hiervan is het
uitgangspunt dat er naar gestreefd wordt om de overlast zoveel mogelijk
te beperken. Het ligt daarbij in de rede dat deze route gedurende de tijd
zal variëren, vanwege de grootte van het ontwikkelingsgebied en de
gefaseerde ontwikkeling.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
13.H.A. van Beek, Graaf Adolflaan 33-4, Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
 Toename verkeersdrukte wordt niet opgelost met 30 km zone.
 Vernietiging van de natuur voor de flat.
 Toename van herrie.
Antwoord
Voor de beantwoording ten aanzien van de verkeersaspecten wordt
verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
Ter hoogte van Graaf Adolflaan 33-4 blijft aan de voorzijde van de huidige
flat, tussen de Graaf Adolflaan en de nieuwe aan te leggen centrale
toegangsweg, een brede strook bos gehandhaafd. Hierdoor is er sprake

Gemeente Zeist
Bestemmingsplan Hoge Dennen - Kerckebosch
Nota van Zienswijzen
mRO/ 06.111 -1 / december 2009

34

van een substantiële groene buffer tussen de flat en de nieuwe centrale
toegangsweg en de daarachter gelegen woonscheg. Er blijft dus sprake
van een groen aanzicht voor de flat. Erkend moet worden dat de realisatie
van het plan ervoor zorgt dat er groen in het binnenbos verdwijnt.
Tegelijkertijd zal er nieuw groen worden aangelegd op plaatsen waar nu
wegen en bebouwing zijn. Bovendien blijft het waardevolle buitenbos
behouden. De stedenbouwkundige opzet met het scheggenmodel zorgt er
voor dat er veel groen behouden blijft en dat het bos middels ‘boswiggen’
tot diep in het nieuwe Kerckebosch doordringt. Doordat tegelijkertijd de
verkeersweg aan de rand van de wijk wordt opgeheven en de rand van
flats wordt afgebroken, zal er een grotere mate van aaneengeslotenheid
van natuur ontstaan. Dit is een positief effect voor de natuur.
Zoals gezegd blijft er ter hoogte van Graaf Adolflaan 33-4 aan de
voorzijde van de flat een brede strook bos gehandhaafd. De nieuwe
ontwikkelingen vinden pas daarachter plaats. Hierdoor bevinden deze zich
op ruime afstand van Graaf Adolflaan 33-4. Bovendien betreffen de
ontwikkelingen hier een relatief rustige functie: woonbebouwing in een
scheg. Gelet op de ruime afstand tot de flat en de realisering van een
relatief rustige functie, is er ter hoogte van Graaf Adolflaan 33-4 geen
toename van herrie te verwachten ten gevolge van het plan.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
14.A.J. van Houte/J. van Houte-van Doorn, Graaf Janlaan 70, 3708 GP
Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
 Toename verkeersdrukte in de Graaf Janlaan. Door de nieuwe bebouwing
zal de verkeersdrukte toenemen tot een onacceptabel niveau.
 Vernietiging ‘wonen in het bos’. Door de kap van veel bomen gaat dit
aspect en de privacy verloren.
 De hoogte van de bouw past niet in het bosgebied.
Antwoord
Voor de beantwoording ten aanzien van de verkeersaspecten wordt
verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
Om het landelijk gebied te beschermen moeten nieuwe mogelijkheden
voor woningbouw in Zeist worden gevonden binnen de rode contour, in
het bestaande stedelijke gebied, en niet daarbuiten in het landelijke
gebied. Kerckebosch maakt deel uit van het stedelijke gebied en is binnen
de rode contour gesitueerd. Hier is de bouw van extra woningen dus
mogelijk. In het plan voor Kerckebosch is de woningbouw ingevuld op een
wijze waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de belangen van
bos en natuur, met de individuele belangen van de bestaande bewoners
en gebruikers en het karakter van ‘wonen in het bos’. Zo wordt het
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waardevolle buitenbos gespaard en zorgt de stedenbouwkundige opzet
met de scheggenstructuur er niet alleen voor dat er veel bestaand bos in
het binnenbos behouden blijft, maar ook dat het bos middels ‘boswiggen’
tot diep in het nieuwe Kerckebosch doordringt. Er gaat weliswaar gebouwd
worden in het huidige binnenbos, maar er wordt ook nieuw bos aangelegd
op plaatsen waar nu wegen en bebouwing zijn. Door de sloop van flats en
het verwijderen van wegen langs de randen, wordt bovendien de barrière
tussen het binnen- en buitenbos opgeheven en ontstaat er een groter
aaneengesloten bos- en natuurgebied. Alles bijeen zorgt de opzet van het
plan er naar de mening van de gemeente voor dat ook na realisatie van
het plan er nog steeds sprake is van ‘wonen in het bos’.
Tussen de bestaande woningen aan de Graaf Janlaan en de nieuwe
woningen aan de Graaf Lodewijklaan is een groene strook opgenomen met
de bestemming Tuin, met de aanduiding ‘specifieke vorm van tuin – bos’.
In deze strook moeten de bomen behouden blijven en mag geen
bebouwing worden opgericht, zodat de strook als een groene buffer kan
fungeren. Daarnaast is tussen de bestaande en de nieuwe woningen een
afstand aangehouden van circa 30 meter, hetgeen in een stedelijke
woonomgeving en ook elders in Hoge Dennen niet ongebruikelijk is. Gelet
hierop is er geen sprake van een onevenredige aantasting van de privacy.
Voor de beantwoording ten aanzien van de bouwhoogte wordt verwezen
naar de beantwoording van zienswijze nummer 9 van hoofdstuk 2.1.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
15.B. Hoffland, Tussen de Dennen 8, Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
 Toenemende verkeersdrukte komt de veiligheid van de kinderen niet ten
goede.
 De rust en ambiance van wonen in het bos wordt vernietigd.
 Kostenoverschrijding zal op de bewoners worden verhaald.
Antwoord
Voor de beantwoording ten aanzien van de verkeersaspecten wordt
verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
Om het landelijk gebied te beschermen moeten nieuwe mogelijkheden
voor woningbouw in Zeist worden gevonden binnen de rode contour, in
het bestaande stedelijke gebied, en niet daarbuiten in het landelijke
gebied. Kerckebosch maakt deel uit van het stedelijke gebied en is binnen
de rode contour gesitueerd. Hier is de bouw van extra woningen dus
mogelijk. In het plan voor Kerckebosch is de woningbouw ingevuld op een
wijze waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de belangen van
bos en natuur, met de individuele belangen van de bestaande bewoners
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en gebruikers en het karakter van ‘wonen in het bos’. Zo wordt het
waardevolle buitenbos gespaard en zorgt de stedenbouwkundige opzet
met de scheggenstructuur er niet alleen voor dat er veel bestaand bos in
het binnenbos behouden blijft, maar ook dat het bos middels ‘boswiggen’
tot diep in het nieuwe Kerckebosch doordringt. Er gaat weliswaar gebouwd
worden in het huidige binnenbos, maar er wordt ook nieuw bos aangelegd
op plaatsen waar nu wegen en bebouwing zijn. Door de sloop van flats en
het verwijderen van wegen langs de randen, wordt bovendien de barrière
tussen het binnen- en buitenbos opgeheven en ontstaat er een groter
aaneengesloten bos- en natuurgebied. Alles bijeen zorgt de opzet van het
plan er naar de mening van de gemeente voor dat ook na realisatie van
het plan er nog steeds sprake is van ‘wonen in het bos’.
Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat er een
kostenoverschrijding zal ontstaan. Het huidige plan is economisch
haalbaar. Bij berekeningen die aan bouwplannen ten grondslag liggen
wordt bovendien altijd rekening gehouden met een onzekerheidsmarge
om eventuele tegenvallende opbrengsten en extra kosten op te kunnen
vangen. Verhaal van kosten op bewoners is dus niet aan de orde.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
16.Fam. Merkens, Regentesselaan 4, 3708 BN Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
 De hoogte van de torenflats veroorzaakt een zeer grote inbreuk op het
landschapspark Hijdestein en heeft een zeer storende invloed op de dieren
in het gebied en de wandelaars.
 Grote inbreuk op de privacy door storend bouwverkeer en de toenemende
verkeersstroom tijdens en na de bouw voor mensen die vanuit hun woning
naar het winkelcentrum zullen gaan.
 Wonen in het bos wordt ernstig aangetast door de hoeveelheid nieuwe
woningen op plaatsen in het bos. Er gaat teveel bos verloren en de
aanplant van nieuw bos tussen de scheggen op de plaatsen van de huidige
flats heeft onvoldoende aandacht in het bestemmingsplan.
Antwoord:
Er zijn in het plan slechts 5 gebouwen opgenomen van maximaal 10
bouwlagen; de accentgebouwen. Aan het einde van iedere scheg (behalve
scheg 1) wordt een accentgebouw geplaatst, dat zorgt voor een
bouwkundige beëindiging van de scheg. In het masterplan is er bewust
voor gekozen de bebouwing aan het eind van iedere scheg uit te laten
waaieren naar het ‘buitenbos’ zodat bos en bebouwing los en zo veel
mogelijk informeel in elkaar over kunnen gaan. Het hoogteaccent is
derhalve als een los gebouw in de scheg geplaatst. De hoogteaccenten
zijn compacte, dikke gebouwen die weinig bebouwingsoppervlak nodig
hebben. Door de plaatsing van het accentgebouw als een los gebouw in de
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scheg, de informele overgang tussen bebouwing en bos en het feit dat dit
compacte gebouwen zijn qua bebouwingsoppervlak, hebben deze
gebouwen een beperkte impact op de bosomgeving en is van een zeer
grote inbreuk op het landschapspark Heidestein geen sprake. Uit
natuuronderzoek is bovendien gebleken dat het plan geen significante
negatieve effecten heeft op de EHS waartoe dit park behoort. Doordat de
zichtbaarheid van de gebouwen wordt belemmerd door de aanwezigheid
van de bestaande bomen (voornamelijk naaldbomen die het hele jaar door
groen zijn) is van een zeer storende invloed op wandelaars eveneens geen
sprake.
Voor de beantwoording ten aanzien van de verkeersaspecten wordt
verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
Hierop kan aanvullend het volgende worden opgemerkt. De routering van
het bouwverkeer is nog niet bekend, maar ten aanzien hiervan is het
uitgangspunt dat er naar gestreefd wordt om de overlast voor
wijkbewoners zoveel mogelijk te beperken. Het ligt daarbij in de rede dat
deze route gedurende de tijd zal variëren, vanwege de grootte van het
ontwikkelingsgebied en de gefaseerde ontwikkeling. Van een
onaanvaardbare inbreuk op de privacy ten gevolge van bouwverkeer en
ander verkeer (bijvoorbeeld naar het winkelcentrum) is geen sprake,
omdat verkeer erop gericht is zich te verplaatsen van de ene locatie naar
de andere en niet om in te kijken in bestaande woningen en daarbij
behorende tuinen. Bovendien bevindt het verkeer zich maar gedurende
enkele ogenblikken ter hoogte van het perceel van reclamant, waardoor
ook geen sprake kan zijn van een langdurige inkijk en daarmee een
onevenredige beperking van de privacy.
Om het landelijk gebied te beschermen moeten nieuwe mogelijkheden
voor woningbouw in Zeist worden gevonden binnen de rode contour, in
het bestaande stedelijke gebied, en niet daarbuiten in het landelijke
gebied. Kerckebosch maakt deel uit van het stedelijke gebied en is binnen
de rode contour gesitueerd. Hier is de bouw van extra woningen dus
mogelijk. In het plan voor Kerckebosch is de woningbouw ingevuld op een
wijze waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de belangen van
bos en natuur, met de individuele belangen van de bestaande bewoners
en gebruikers en het karakter van ‘wonen in het bos’. Zo wordt het
waardevolle buitenbos gespaard en zorgt de stedenbouwkundige opzet
met de scheggenstructuur er niet alleen voor dat er veel bestaand bos in
het binnenbos behouden blijft, maar ook dat het bos middels ‘boswiggen’
tot diep in het nieuwe Kerckebosch doordringt. Er gaat weliswaar gebouwd
worden in het huidige binnenbos, maar er wordt ook nieuw bos aangelegd
op plaatsen waar nu wegen en bebouwing zijn. Door de sloop van flats en
het verwijderen van wegen langs de randen, wordt bovendien de barrière
tussen het binnen- en buitenbos opgeheven en ontstaat er een groter
aaneengesloten bos- en natuurgebied. Alles bijeen zorgt de opzet van het
plan er naar de mening van de gemeente voor dat ook na realisatie van
het plan er nog steeds sprake is van ‘wonen in het bos’. In het
bestemmingsplan is wel degelijk sprake van voldoende aandacht voor de
aanplant van nieuw bos op de plaatsen tussen de scheggen waar de
huidige flats staan. Deze gronden hebben in het bestemmingsplan
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namelijk de bestemming Bos gekregen. Daarnaast is op pagina 65 van de
toelichting van het bestemmingsplan een kaart opgenomen waarop is
aangegeven waar de ontwikkeling van bos plaatsvindt en staat op deze
pagina bij de uitgangspunten voor de groenstructuur vermeld: “De
boswiggen bestaan (…) deels uit nieuwe aanplant”.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
17.B. Schöttelndreier, Graaf Janlaan 92 Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
 De geplande kavels achter de woning zijn plots voor drie cq twee-ondereen-kap bewoning geschikt. Hierdoor daalt de waarde van het huis. Deze
bestemming is onacceptabel vanwege de beperking van de privacy.
 Het pad achter het huis langs de zijkant van de kerk komt te vervallen
door de huidige indeling van de kavels. Reclamant maakt hier bezwaar
tegen.
Antwoord
Het woongebied achter de Graaf Janlaan is bestemd voor vrijstaande
woningen. Het bestemmingsplan maakt het bij recht niet mogelijk om hier
twee-aaneen of drie-aaneen geschakelde woningen te bouwen. Dit is
alleen mogelijk na verlening van een ontheffing. Om deze ontheffing te
kunnen verlenen moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Zo
mag voor geschakelde woningen minder oppervlakte bebouwd worden dan
voor vrijstaande woningen. Bovendien zal het bouwplan dan ter inzage
moeten worden gelegd, waarbij voor belanghebbenden de mogelijkheid
bestaat om dan zienswijzen tegen het bouwplan in te dienen. Het bouwen
van geschakelde woningen in dit gebied is vooralsnog niet aan de orde. Bij
het bouwen van twee-aaneen of drie-aaneen geschakelde woningen is er
verder geen sprake van een onaanvaardbare aantasting van de privacy.
Hierbij geldt namelijk ook dat de groene strook van circa 15 meter tussen
de bestaande woningen aan de Graaf Janlaan en de nieuwe woningen aan
de Graaf Lodewijklaan, met de bestemming Bostuin, gehandhaafd moet
blijven. In deze strook moeten de bomen behouden blijven en mag geen
bebouwing worden opgericht, zodat de strook als een groene buffer kan
fungeren. Daarnaast is het zo dat ook bij geschakelde woningen er een
afstand van circa 30 meter zal bestaan tussen de bestaande en de nieuwe
woningen, hetgeen in een stedelijke woonomgeving niet ongebruikelijk is.
De gronden achter de Graaf Janlaan tussen de Waldeck Pyrmontlaan en
het gebouw van het Apostolisch Genootschap, zullen conform het
Masterplan verkaveld worden ten behoeve van de bouw van vrijstaande
woningen. Een officiële padenstructuur, ten behoeve van de woningen aan
de Graaf Janlaan, is op deze gronden niet aanwezig en niet nodig. De
woningen beschikken immers over een goede ontsluiting aan de voorzijde,
aan de Graaf Janlaan. Dat er wellicht in de loop der jaren door toedoen
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van de bewoners een informele padenstructuur is ontstaan vanaf de
achterzijde van de woningen, doet niet af aan het feit dat deze gronden in
eigendom zijn van de gemeente en dat zij deze, na de wijziging van het
bestemmingsplan, uit kan geven voor woningbouw. Aan het eventueel
daarbij verloren gaan van wandelpaden kunnen dan ook geen rechten
worden ontleend. Bovendien worden de bewoners hierdoor niet beperkt
daar de woningen beschikken over een uitstekende ontsluiting aan de
Graaf Janlaan.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
18.M.H. Jalink, Oranje Nassauplein 26, 3708 GD Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
 De toename van verkeersoverlast en de afwenteling van het extra verkeer
op de Oranje Nassaulaan. De geprojecteerde knip in de weg die de
scheggen moet aansluiten op de uitvalswegen, leiden tot veel
omrijbewegingen en veel extra verkeer. Uit de nota beantwoording
inspraak blijkt dat de situatie zonder knip niet leidt tot veel extra verkeer.
De noodzaak en of wenselijkheid van de knip dient geschrapt te worden.
 Het plan voldoet voor de woningen aan de Oranje Nassaulaan niet aan de
streefwaarde voor geluid.
 De toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling als gevolg van het vele
extra verkeer op de Oranje Nassaulaan is onacceptabel en leidt tot
verkeersonveiligheid.
Antwoord:
Voor de beantwoording ten aanzien van de verkeersaspecten wordt
verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
Hierin wordt volop ingegaan op ‘de knip’.
Reclamant heeft ten aanzien van geluid abusievelijk streefwaarden en
wettelijke normen met elkaar verward. De streefwaarden zijn als ambitie
opgenomen in het gemeentelijk milieubeleidsplan, terwijl de
voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde volgen uit de
Wet geluidhinder. De streefwaarden zijn niet bindend en gaan niet voor de
wettelijke normen. Deze blijven gewoon bestaan en zijn leidend. Het niet
voldoen aan streefwaarden is dan ook akoestisch gezien niet bezwaarlijk.
De stelling in het bestemmingsplan dat de gecumuleerde geluidsbelasting
in een groot deel van het plangebied lager is dan de voorkeursgrenswaarde en dat de maximale ontheffingswaarde ter plaatse van woningen
nergens in het plangebied wordt overschreden is dan ook wel degelijk
juist. Dit gebeurt ook niet langs de Oranje Nassaulaan.
Zoals in hoofdstuk 1.3 is beschreven is uit het verkeersonderzoek
gebleken dat één of meer knippen in de nieuwe ontsluitingsweg niet
gewenst zijn. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de verkeersintensiteit op de
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Oranje Nassaulaan bij een centrale toegangsweg zonder ‘knip’ slechts
beperkt toeneemt. De toename is verwaarloosbaar in vergelijking tot het
verkeer dat nu al op de weg zit en derhalve verre van significant. Daarbij
kan worden opgemerkt dat een dergelijke geringe toename van de
verkeersintensiteit een verschil in de geluidsemissie van minder dan 1 dB
veroorzaakt. Dit verschil is voor het menselijk gehoor niet waarneembaar.
Verder blijkt uit onderzoek dat ruimschoots wordt voldaan aan de
wettelijke luchtkwaliteitsnormen. Van een sterke toename van
geluidsoverlast en luchtvervuiling zal dan ook geen sprake zijn. Voor de
beantwoording ten aanzien van verkeersonveiligheid wordt verwezen naar
de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3. Hier wordt
ingegaan op vele verkeersaspecten waaronder verkeersveiligheid.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
19.A.M. Westers/M. Westers-Somer, Graaf Janlaan 84, Zeist
Zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze nr. 1.
Antwoord:
Voor de beantwoording wordt verwezen naar de beantwoording van de
hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
20.R.V.W. van Eijk, Oranje Nassaulaan 75, 3708 GC Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
Leefbaarheid
De gemeente stelt dat zorgvuldig is gekeken naar leefbaarheid en dat de
plannen waar nodig en mogelijk zijn aangepast en nergens aantasting van het
leefmilieu of van individuele en algemene belangen zodanig is, dat van de
woningbouw volgens het Masterplan moet worden afgezien.
Reclamant is het hier niet mee eens. De gemeente is in gebreke gebleven
omdat het geen voor de hand liggende oplossingen heeft opgenomen. Het
beleid voert tot onnodige en onrechtvaardige benadeling in de leefbaarheid
van de huidige bewoners ten faveure van de leefbaarheid in het gebied waar
de realisatie van het Masterplan beoogd is.
De gemeente is er tot nu toe niet in geslaagd om de voor Hoge DennenKerckebosch in het vigerende Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
gecategoriseerde verkeersafwikkeling gericht op verblijfsbestemming en
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handhaving van en adequate inrichting van de wijk als 30-km zone te
realiseren.
Antwoord
Reclamant maakt niet duidelijk waar hij precies op doelt met zijn
opmerkingen over leefbaarheid. Er wordt echter vanuit gegaan dat
reclamant met zijn stelling over de leefbaarheid en ‘voor de hand
liggende oplossingen’ doelt op de verkeerssituatie in de wijk en het al
dan niet knippen van de nieuwe centrale toegangsweg door
Kerckebosch. In hoofdstuk 1.3 wordt uitgebreid ingegaan op de
verkeerssituatie. Hier wordt dan ook naar verwezen. Ten aanzien van
de stelling van reclamant dat het beleid voert tot onnodige en
onrechtvaardige benadeling van de leefbaarheid van de huidige
bewoners wordt het volgende overwogen. Bij de realisatie van het
Masterplan voor Kerckebosch kan niet worden voorkomen dat er bos
en groen of open uitzicht verloren gaat, dat er meer verkeer zal komen
en dat het gevoel van privacy hier en daar zal verminderen.
Tegelijkertijd vormt het plan echter ook een aanzienlijke investering in
de toekomst van Zeist op diverse terreinen, waaronder voorzieningen
en het woningaanbod. Naar het plan is naar aanleiding van de
zienswijze nogmaals zorgvuldig gekeken, maar de gemeente blijft van
mening dat er nergens sprake is van een onrechtvaardige en
onevenredige benadeling van de leefbaarheid in de wijk.
Dat de gemeente er volgens reclamant niet in is geslaagd om de wijk
adequaat in te richten als verblijfsgebied met 30 km-zone, staat
volledig los van het huidige bestemmingsplan. Onafhankelijk van het
bestemmingsplan kunnen namelijk verkeersmaatregelen conform het
GVVP in de bestaande wijk getroffen worden. Indien daadwerkelijk
gebleken is dat er geen sprake is van een adequate inrichting, dan
biedt het bestemmingsplan binnen de bestemming verkeer wel de
mogelijkheid om aanvullende maatregelen te treffen.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
21.F. Koster, Amalia van Solmslaan 3, 3708 CL Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
Verkeer
Reclamant geeft aan de bijeenkomst op 14 oktober 2009 te hebben
bijgewoond. Hier werd de bewoners gevraagd mee te denken en te praten
over verkeer in Kerckebosch.
Gezien de ingrijpende ideeën, is reclamant van mening dat het vaststellen
van een bestemmingsplan een stap te ver is.
Reclamant is tevens van mening dat het een gemiste kans is, dat bij de te
verwachten problematische verkeersafwikkeling bij het bouwplan en de
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wijziging van het bestemmingsplan, op het hotel Kerckeboschterrein niet
wordt meegenomen in de verkeersstudie.
Antwoord:
Voor de beantwoording ten aanzien van de verkeersaspecten wordt
verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
Op het terrein van het Hotel Kerckebosch zijn geen nieuwe ontwikkelingen
voorzien en is het bestemmingsplan niet gewijzigd. Wel is het zo dat voor
het perceel dat grenst aan het terrein van het hotel (Oranje Nassaulaan 2)
een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen die het mogelijk maakt om de
bestaande woning op dit perceel te vervangen door een klein
appartementengebouw. De wijzigingsbevoegdheid betekent dat het
gebouw pas gerealiseerd kan worden als toepassing wordt gegeven aan
deze bevoegdheid. Dit houdt in dat er dan een apart wijzigingsplan
gemaakt moet worden, wat een separate procedure zal doorlopen. Dit
betekent dat dit plan ook ter visie zal worden gelegd en dat hiertegen
zienswijzen kunnen worden ingediend. Om toepassing te kunnen geven
aan de wijzigingsbevoegdheid zal er minimaal voldaan moeten worden aan
de voorwaarden die daarvoor zijn opgenomen in het bestemmingsplan
Hoge Dennen-Kerckebosch. Eén van die voorwaarden is dat er voorzien
moet worden in een goede ontsluiting van dit perceel. Dit betekent dat bij
het voldoen aan deze voorwaarde de verkeersafwikkeling vanaf het
perceel in ogenschouw zal moeten worden genomen.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het plan.
22.P. van Kempen, Graaf Janlaan 102, 3708 GR Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:
Procedure
Reclamant geeft aan de beantwoording van de inspraakreacties teleurstellend
te vinden. De wijze waarop de reacties zijn samengevat en beantwoord geeft
te denken. De nota beantwoording blijkt onder grote druk in elkaar gezet te
zijn. Ook het verkeersonderzoek is eind oktober/begin november plots in de
planning opgenomen.
Reclamant vraagt zich af waarom de gemeente zo’n haast heeft met het plan.
Het plan heeft een grote impact op de bewoners van de wijk. Verwacht wordt
dat de raad luistert naar de kiezers. In maart 2010 kan er opnieuw gestemd
worden en aangegeven worden hoe er over het gemeentelijk beleid gedacht
wordt. Het zou beter zijn om de besluitvorming te temporiseren en
bijvoorbeeld in juni 2010 een besluit te nemen over een zorgvuldiger
uitgewerkt plan.
Nieuwbouw tussen Graaf Janlaan en Graaf Lodewijklaan
De bebouwing van deze bosstrook past niet in het groene karakter van de
wijk. Ook meent reclamant dat de nieuwbouw niet strikt noodzakelijk is in het
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kader van de volkshuisvesting. Immers, er komen maximaal 1250 woningen
terug, het mogen er dus ook minder zijn. Het gaat hier ook niet om sociale
woningbouw, maar om nieuwbouw in de vrije sector. Het is niet ethisch dat
een woningcorporatie, eveneens als projectontwikkelaar betrokken is. Dit
geeft de indruk dat de gemeente het economische belang zwaarder laat
wegen dan het maatschappelijk belang. De bewoners en omwonenden
worden hard geraakt door de overdreven bouwambities van de gemeente en
belangen van projectontwikkelaars. Bijstelling van het plan is nog mogelijk.
Bostuin
Reclamant sluit zich aan bij de bewoners van de Graaf Janlaan die een aparte
zienswijze op de ‘bostuin’ hebben ingebracht.
Antwoord
De gemeente betreurt de opmerkingen van reclamant ten aanzien van
de beantwoording van de inspraakreacties. De gemeente is namelijk
van mening dat er zorgvuldig naar alle reacties is gekeken. Ook is op
een aantal punten aan de inspraakreacties tegemoet gekomen. Feit
blijft echter dat er verschillen van inzicht blijven bestaan, maar dat
betekent niet dat er niet serieus naar de inspraakreacties is gekeken.
Verder is het bestemmingsplan voldoende zorgvuldig uitgewerkt om
tot besluitvorming over te kunnen gaan en is uitstel niet nodig. Als alle
plannen bij elke aankomende verkiezingen zouden moeten worden
opgeschort, dan komt er ook geen enkel bouwplan meer van de grond,
temeer omdat de onderhavige bouwplannen, net als veel andere
plannen, zoveel voorbereidingstijd vragen, dat deze niet binnen één
raadsperiode kunnen worden geïnitieerd en uitgevoerd.
In het Masterplan voor de vernieuwing van Kerckebosch is ervoor
gekozen om vrijstaande woningen te realiseren op de strook grond
tussen de Graaf Janlaan en de Graaf Lodewijklaan. Door het toepassen
van deze woningtypologie kan het groene karakter hier juist zoveel
mogelijk behouden blijven. Deze woningen krijgen namelijk een gooten bouwhoogte die overeenstemt met de woningen in Hoge Dennen.
Tevens is tussen de woningen en de Graaf Janlaan een strook van circa
15 meter bestemd voor ‘bostuin’. Hier moeten de bomen behouden
blijven en mag geen bebouwing worden opgericht. Verder krijgen deze
woningen een voortuin en erf dat eveneens grotendeels groen kan
worden ingericht. Al met al past deze woningtypologie goed bij het
groene karakter van deze wijk en respecteert dit karakter ook zoveel
mogelijk. De mening van reclamant dat deze woningbouw niet nodig is
voor de volkshuisvesting wordt niet gedeeld. Het plan voorziet
namelijk in een gedifferentieerd woningbouwprogramma. Ook
vrijstaande woningen op vrije kavels horen hierbij en maken hiervan
een onlosmakelijk onderdeel uit. Bovendien stimuleert dit het
particulier opdrachtgeverschap en vormt een financieringscomponent
voor andere delen van het woningbouwprogramma. Het uitgangspunt
dat er maximaal 1.250 woningen gerealiseerd mogen worden,
betekent niet dat er minder woningen gerealiseerd moeten worden.
Het daadwerkelijk realiseren van 1.250 woningen past binnen dit
uitgangspunt. Dit aantal wordt verantwoord geacht, zowel vanuit
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stedenbouwkundige overwegingen, de sociale structuur als de
economische haalbaarheid. Sinds de verzelfstandiging van de
woningcorporaties is het gebruikelijk dat zij betrokken zijn bij
gebiedsontwikkeling en daarbij ook koopwoningen ontwikkelen. De
visie van reclamant dat het niet ethisch is dat een woningcorporatie
mede als projectontwikkelaar betrokken is, wordt dan ook niet door de
gemeente onderschreven. Dat het economisch belang niet zwaarder
weegt dan het maatschappelijk belang blijkt al uit het feit dat het
nieuwbouwprogramma ook volop voorziet in woningen in het
middensegment en de sociale sector en hierbij aandacht is voor de
combinatie wonen en zorg. Hiermee worden nadrukkelijk diverse
maatschappelijke belangen gediend. De gemeente beseft dat de
plannen voor de huidige bewoners een grote verandering betekent in
hun leefomgeving, maar ook met hun belangen is nadrukkelijk
rekening gehouden in de planvorming. Bijvoorbeeld door vrijstaande
woningen te realiseren nabij de Graaf Janlaan, (waardoor niet hoger
gebouwd wordt dan de woningen aan de Graaf Janlaan), de projectie
van de bestemming Bostuin achter de Graaf Janlaan, de realisatie van
de hoogste gebouwen op zo groot mogelijke afstand van de bestaande
woningen, etc.
Voor de beantwoording ten aanzien van het punt bostuin wordt
verwezen naar de beantwoording van zienswijze nummer 12 van
hoofdstuk 2.2.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
23.C. de Waal, Graaf Janlaan 64, Zeist
Zienswijze
Reclamant vraag specifiek aandacht voor de volgende punten:
Draagvlak
Reclamant heeft geconstateerd dat met de eerdere inspraakreacties
nauwelijks iets is gebeurd. Het is duidelijk dat voor dit plan onvoldoende
draagvlak bij de bewoners bestaat, gezien de vele en heftige protesten. Door
de gemeente worden een aantal zaken genegeerd te weten:
 De aangevoerde argumenten van bewoners;
 Onderzoek dat aantoont dat Zeist een krimp gemeente is;
 De stelselmatig als onacceptabel gekwalificeerde geplande hoogbouw.
1. Reclamant pleit voor renovatie van de 706 gestapelde woningen in de
huidige carré overeenkomstig de wens van de huidige bewoners.
Reclamant is van mening dat er sprake is van kapitaal vernietiging om
woningen te verwaarlozen en vervolgens te slopen.
2. Reclamant is tegen de bouw van 544 extra woningen omdat daarmee het
unieke karakter van de buurt verloren gaat. De hiermee gepaard gaande
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verkeersdrukte zal de leefbaarheid van het gebied aantasten. Reclamant
betwist tevens de noodzaak van uitbreiding van de woning voorraad.
3. Reclamant maakt zich zorgen over de te verwachten kostenoverschrijding.
Deze zullen op de bewoners worden verhaald.
4. Reclamant is eigenaar van het perceel grond dat achter het pand Graaf
Janlaan 64 tot aan de brandgang die grenst aan het gebouw van de
Stichting Graaf Lodewijklaan. De begrenzing van het ontwerpplan
doorkruist het terrein van reclamant. Reclamant verzoekt de gemeente de
begrenzing in het ontwerpplan te corrigeren.
Antwoord:
De gemeente betreurt de reactie van reclamant ten aanzien van de
eerdere inspraakreacties. De gemeente is namelijk van mening dat er
zorgvuldig naar alle eerdere inspraakreacties is gekeken. Ook is op een
aantal punten aan de inspraakreacties tegemoet gekomen. Feit blijft
echter dat er verschillen van inzicht blijven bestaan, maar dat betekent
niet dat er niet serieus naar de inspraakreacties is gekeken of dat er niets
mee gedaan is. Van het volledig negeren van argumenten van inwoners is
dan ook geen sprake. Verder is bij de plaatsing van de hoogbouw
nadrukkelijk rekening gehouden met de belangen van de bewoners, door
de hoogste gebouwen zover mogelijk van de bestaande bebouwing af te
situeren. Voor een uitgebreide motivatie ten aanzien van de bouwhoogte
wordt verwezen naar de beantwoording op dit punt van zienswijze
nummer 9 van hoofdstuk 2.1. Overigens zijn op de informatie en
inloopgelegenheden aan het begin van het proces ook veel positieve
reacties gekomen en bestaat er bij de bewoners van de te slopen flats
draagvlak voor de vernieuwing. Niet duidelijk is op welk onderzoek
reclamant doelt waaruit zou blijken dat Zeist een krimp gemeente is.
Bepalend voor woningbouwplannen is of er sprake is van groei van het
aantal huishoudens. Alle bekende onderzoeken op het gebied van krimp
geven aan dat de gemeente Zeist ten aanzien van het aantal huishoudens
geen krimp gemeente is.
1. Met de vaststelling van het Masterplan Kerckebosch heeft de
gemeenteraad gekozen voor sloop van de bestaande woningen en een
andere stedenbouwkundige opzet van Kerckebosch, middels het
scheggenmodel. Het carré model kan derhalve niet gehandhaafd
blijven. Dit is een bewuste en weloverwogen keuze geweest. Middels
het scheggenmodel worden de belangrijkste nadelen die het carré
model heeft, de barrière tussen het binnenbos en buitenbos ten
gevolge van de bestaande flats en wegen, opgeheven. Van
kapitaalvernietiging door de sloop van de bestaande woningen is geen
sprake, daar de woningen niet meer voldoen aan de huidige eisen ten
aanzien van wooncomfort.
2. Voor de beantwoording ten aanzien van het ‘unieke karakter’, de
verkeersdrukte en de noodzaak van uitbreiding van de woningvoorraad
wordt verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in
hoofdstuk 1.3.
3. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat er een
kostenoverschrijding zal ontstaan. Het huidige plan is economisch
haalbaar. Bij berekeningen die aan bouwplannen ten grondslag liggen
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wordt bovendien altijd rekening gehouden met een onzekerheidsmarge
om eventuele tegenvallende opbrengsten en extra kosten op te
kunnen vangen. Verhaal van kosten op bewoners is dus niet aan de
orde.
4. Een bestemmingsplan is een document dat met het oog op een goede
ruimtelijke ordening bestemmingen toekent aan gronden in een
gebied. Het bestemmingsplan bepaalt daarmee hoe gronden mogen
worden gebruikt en wat er op mag worden gebouwd. Een
bestemmingsplan(procedure) regelt niet de eigendommen/
eigendomsgrenzen van percelen en bij het leggen van bestemmingen
zijn eigendomsgrenzen niet bepalend. Het bestemmingsplan is
derhalve niet gebonden aan eigendomsgrenzen. Nog afgezien van de
vraag wie eigenaar is van de gronden, moet geconcludeerd worden dat
de bestemming van deze gronden, te weten ‘bostuin’, juist is, omdat
het ruimtelijk beleid in het bestemmingsplan erop gericht is het
karakter van deze strook, ongeacht het eigendom, te behouden.
Correctie van het plan is derhalve niet nodig.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
24. Godert en Esther von Weiler, Hoog Kanje 5, 3708 DH Zeist
Zienswijze
Zienswijze is gelijkluidend aan zienswijze nr. 4.
Antwoord:
Voor de beantwoording van de zienswijze wordt verwezen naar de
beantwoording van zienswijze nummer 4 van hoofdstuk 2.1.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
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2.2

Standaard brief II

De zienswijzen 1 tot en met 14 zijn gelijkluidend en worden daarom hierna
gezamenlijk behandeld. Het betreffen de volgende reclamanten.
1. T.S. Treffers, Graaf Janlaan 74, Zeist
2. J.Ph. Smit, Graaf Janlaan 94, 3708 GR Zeist
3. E.S.B. Frohe, Graaf Janlaan 76, 3708 GP Zeist
4. A.A. van der Linden-van der Els, Graaf Janlaan 66, 3708 GP Zeist
5. G.C.M. Ruijs/R.M.S. Ruijs-Masse, Zeist
6. G.H. Harmsen/J.M. Harmsen-Heusingveld, Graaf Janlaan 86, Zeist
7. A.B. Plesman, Graaf Janlaan 104, 3708 GR Zeist
8. J. van Houte-van Doorn/A.J. van Houte, Graaf Janlaan 70, 3708 GP
Zeist
9. C. Stutterheim-Brakel, Graaf Janlaan 80, Zeist
10.M.J.H. Wisman van der Linden, Graaf Janlaan 106, 3708 GR Zeist
11.P. van Driel, Graaf Janlaan 78, 3708 GP Zeist
12.P. van Kempen, Graaf Janlaan 102, 3708 GR Zeist
13.R. Iwema, Graaf Janlaan 90, Zeist
14.Fam. Westers, Graaf Janlaan 84, 3708 GP Zeist
Zienswijze
Reclamant maakt de volgende bezwaren tegen het ontwerp
bestemmingsplan.
Primair: geen bebouwing
Reclamant is tegen elke bebouwing in de bosstrook tussen de Graaf Janlaan
en de Graaf Lodewijklaan. Reclamant pleit voor een bosbestemming i.p.v. een
woonbestemming.
Dit is bovendien in lijn met het reactieformulier Kerckebosch in Beweging dat
eind 2006 werd verspreid samen met een toelichting op de drie mogelijke
bouwvarianten.
De invulling van het gebied zoal voorgelegd in het ontwerp plan is in strijd
met de uitgangspunten uit voornoemde toelichting.
Secundair: strook bostuin
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Bij de toekenning van een woonbestemming voorziet het ontwerpplan in een
groenstrook van ca. 15 meter. Over de toegekende bestemming ‘bostuin’ aan
deze groenstrook, maakt reclamant de volgende opmerkingen.
Definitie ‘bostuin’
Een duidelijke definitie van de bestemming ‘bostuin’ wordt niet gegeven in het
ontwerpplan. Volgens de toelichting op het bestemmingsplan moeten in de
bestemming ‘bostuin’ de bomen behouden blijven. Tevens is in diverse
reacties op de inspraakreacties een zekere definitie van de bestemming
gegeven.
Lezende de toelichting en de beantwoording inspraakreacties (bijlage 1),
lijken een aantal uitgangspunten voor de bestemming ‘bostuin’ te gelden.
Commentaar
Reclamant geeft het volgende commentaar op deze uitgangspunten.
 Onduidelijk is wie straks eigenaar van de bostuin is. De gemeente heeft
aangegeven dat de grond over gaat naar de WOM. Dit betekent dat de
vraag naar het eigendom neergelegd wordt bij een projectontwikkelaar.
Reclamant is van mening dat dit onjuist is zolang het plan nog niet is
goedgekeurd.
 Kan de gemeente of de WOM garanderen dat de grond later niet verkocht
zal worden aan de nieuwe eigenaren van de aangrenzende percelen. In
dat geval is er twijfel of de gemeente de bestemming ‘bostuin’ nog
adequaat kan handhaven.
 In geval de gemeente overgaat tot verkoop van de gronden in de strook
bostuin, wil reclamant dat de bewoners van de Graaf Janlaan (even
nummers) een eerste koopoptie krijgen.
 Het is gebruikelijk dat huizen een achtertuin hebben welke een
gebruikstuin en geen groenbuffer is. In geval van de percelen achter de
Graaf Janlaan 76 t/m 88 is sprake van vermenging van beide functies.
Hier blijft nauwelijks ruimte over voor een gebruikstuin omdat het
bostuindeel ca. 50% van het perceeloppervlak beslaat.
 In de bijlage is en figuur toegevoegd dat het probleem duidelijk maakt. De
constructie die de gemeente voor het gebied voor ogen heeft, vindt
reclamant vreemd en bezwaarlijk. Het leidt bovendien tot het verworden
van de bostuin tot gebruikstuin. Duidelijkheid over handhaving is daarom
essentieel.
Conclusie
 De bufferzone dient als bos te worden aangemerkt en de bestemming
‘bos’ te krijgen. Door het toevoegen van het woord ‘tuin’ ontstaan
misverstanden omtrent het gebruik van de tuin.
 Bij verkoop van de bufferzone willen de bewoners een eerste koopoptie
krijgen.
 Eigendomsverhoudingen dienen voor de aanbesteding van de bouw te
worden vastgelegd.
 Meer duidelijkheid omtrent de handhaving van de bestemming ‘bostuin’.
Antwoord gemeente
Primair: geen bebouwing
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De gemeenteraad heeft op 24 maart 2009 het Masterplan voor de
vernieuwing van Kerckebosch vastgesteld. In dit plan is ervoor gekozen
om vrijstaande woningen te realiseren op de strook grond die gelegen is
tussen de Graaf Janlaan en de Graaf Lodewijklaan. De realisatie van deze
woningen betekent dat een bosbestemming voor deze gronden niet tot de
mogelijkheden behoort. Er is bewust voor gekozen om op deze gronden
vrijstaande woningen te realiseren. Deze woningtypologie sluit namelijk
goed aan op de bestaande woningen van Hoge Dennen. De woningen
vormen daarmee een logische en stedenbouwkundig aanvaardbare
voortzetting van Hoge Dennen. Deze woningen zijn hier ook
stedenbouwkundig aanvaardbaar vanwege de afstand tussen de
bestaande woningen en de nieuw te bouwen woningen die aangehouden
wordt (circa 30 meter). Daarnaast passen de woningen uitstekend in het
gedifferentieerde woningbouwprogramma waarin het Masterplan voorziet
en maken deze hiervan een onlosmakelijk onderdeel uit. In een dergelijk
programma horen namelijk ook vrijstaande woningen op vrije kavels.
Bovendien kan door het toepassen van deze woningtypologie de groene
uitstraling zoveel mogelijk behouden blijven. De gemeente is het dan ook
niet eens met reclamanten dat bebouwing van deze strook niet in het
groene karakter van de wijk past. Deze woningen krijgen immers een
ruim erf en ruime voortuin die groen ingericht kan worden. Ook is de
ontwikkeling van de nieuwe woningen hier stedenbouwkundig
aanvaardbaar, doordat ze op minimaal circa 30 meter afstand van de
bestaande woningen aan de Graaf Janlaan worden gesitueerd. Verder is,
om tegemoet te komen aan de bezwaren van de bewoners van de Graaf
Janlaan, tussen de nieuwe woningen en de Graaf Janlaan een strook grond
van circa 15 meter bestemd voor ‘bostuin’. Hier moeten de bomen
behouden blijven en mag geen bebouwing worden opgericht. Verder
bewijst ook de bebouwing in de bestaande wijk Hoge Dennen dat op deze
wijze een groen karakter gehandhaafd kan blijven. Immers, ook in de
bestaande delen van deze wijk, waar woonpercelen met de achterzijde
aan elkaar grenzen en waar geen bosstroken aanwezig zijn, is er sprake
van een groene uitstraling. Daarnaast is met de keuze voor de
woningtypologie zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van
de bewoners van de Graaf Janlaan. De woningen krijgen namelijk een
goothoogte en bouwhoogte die vergelijkbaar is met die van de woningen
aan de Graaf Janlaan. Verder worden de nieuwe woningen op voldoende
afstand van de bestaande woningen gesitueerd en zorgt de al genoemde
bestemming ‘bostuin’ ervoor dat er een groene strook met bomen
aanwezig blijft tussen de nieuwe woningen en de bestaande woningen.
Het is gebruikelijk bij planvormings- en ontwerpprocessen, dat er in de
loop der tijd een ontwikkeling plaatsvindt van grof naar fijn. Dit is ook hier
gebeurd. Het reactieformulier Kerckebosch in beweging van eind 2006
waar reclamanten aan refereren is opgesteld in de aanloop van het
keuzeproces voor drie bouwvarianten. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad
zijn voorkeur uitgesproken voor een variant en is deze nader uitgewerkt in
het Masterplan. Met het vaststellen van het Masterplan door de
gemeenteraad is de keuze voor een variant en de invulling van deze
variant definitief geworden. Het Masterplan is daarmee vanaf dat moment
het leidende document geworden voor de ontwikkeling van het
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plangebied. Het genoemde reactieformulier en de daarbij behorende
toelichting is dat dus absoluut niet. Dit vormde slechts een stapje in het
ontwerpproces. Hieraan komt dus in feite in dit stadium van het
planproces geen betekenis meer toe. Dat neemt niet weg dat de
gemeente de conclusie van reclamanten dat uit de door hen opgesomde
en vetgedrukte citaten volgt dat de invulling van het gebied niet in lijn is
met de uitgangspunten uit die citaten, niet kan onderschrijven. Immers,
het bestemmingsplan zorgt er, mede door de bestemming ‘bostuin’, voor
dat er ruim voldoende afstand wordt gehouden tussen de bestaande bouw
en de nieuwbouw. Hierdoor wordt ook ruimte gehouden tussen de
bestaande en de nieuwe woningen, zodat het zicht van de bestaande
woningen niet onevenredig belemmerd wordt. Bovendien belemmeren de
te behouden bomen in de strook met de bestemming ‘bostuin’ het zicht op
de woningen. Ook zorgt deze strook, in combinatie met de gekozen
woningtypologie en de mogelijkheden tot een groene inrichting van de
kavel, ervoor, dat het bos als het ware tussen de buurten met woningen
wordt doorgetrokken. Verder kunnen de nieuwe woningen met
verspringende rooilijnen worden gerealiseerd, waardoor ook hier een
informele ligging tot stand kan komen.
Secundair: strook bostuin
In het bestemmingsplan heeft een strook van circa 15 meter achter de
Graaf Janlaan de bestemming Tuin gekregen met de aanduiding
‘specifieke vorm van tuin – bos’. Omdat deze formele benaming van de
bestemming erg lang is, is en wordt kortheidshalve vanwege de
leesbaarheid gesproken over de bestemming ‘bostuin’. Hiermee wordt
exact hetzelfde bedoeld. In de regels van het bestemmingsplan is bepaald
dat de voor Tuin aangewezen gronden met de aanduiding ‘specifieke vorm
van tuin – bos’ bestemd zijn voor tuinen, alsmede voor de instandhouding
van het boskarakter. Uit het feit dat de gronden mede zijn bestemd voor
de instandhouding van het boskarakter volgt dat in de strook de bomen
behouden moeten blijven, anders is er immers geen sprake meer van een
bosachtig karakter. Het behoud van de bomen in deze strook zorgt ervoor
dat deze strook tevens als groene buffer dient tussen de bestaande
woningen en de nieuwe woningen; hiermee worden expliciet de woningen
bedoeld en niet de percelen. De nieuwe woningen kunnen namelijk, gezien
vanaf de Graaf Janlaan, uitsluitend achter de strook worden gesitueerd.
Hierdoor zorgt de strook er ook voor dat de nieuwe woningen (niet
percelen) op tenminste circa 30 meter vanaf de bestaande woningen aan
de Graaf Janlaan worden gebouwd. In de regels van het bestemmingsplan
is bepaald dat op deze gronden geen gebouwen gebouwd mogen worden.
Er kunnen dus op grond van het bestemmingsplan bijvoorbeeld geen
woningen of aan- of uitbouwen van woningen of bijgebouwen van
woningen worden gebouwd in de strook met de bestemming ‘bostuin’.
De gronden met de bestemming ‘bostuin’ zullen gaan behoren bij de vrije
kavels voor de te realiseren vrijstaande woningen. De kopers van de
kavels worden dus de eigenaar van het stukje grond met de bestemming
‘bostuin’ dat achter hun perceel ligt. Verkoop van deze gronden aan de
bewoners van de Graaf Janlaan, dan wel het aan hen geven van een
eerste koopoptie, is daardoor dus niet mogelijk. Ook maakt dit duidelijk
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dat de gronden niet in eigendom van de gemeente of de WOM blijven.
Uiteraard kan de nieuwe particuliere eigenaar van het perceel pas zijn
woning laten bouwen als hij/zij eigenaar is geworden van het perceel.
Hierdoor is dus duidelijk wie de nieuwe eigenaar is voordat de bouw van
de woning begint. Wie de eigenaar van de gronden is, of dat nu de
gemeente, de WOM, of de toekomstige nieuwe particuliere eigenaar van
het perceel is, is overigens verder niet relevant voor het gebruik van de
gronden. Iedere eigenaar zal zich immers moeten houden aan de
bepalingen van het bestemmingsplan.
Zoals gezegd zal de strook met de bestemming ‘bostuin’ dus worden
verkocht aan de nieuwe eigenaren van de kavels. Dit staat een adequate
handhaving van de bestemming ‘bostuin’ echter niet in de weg. Deze
eigenaren zullen zich namelijk moeten houden aan hetgeen bepaald is in
het bestemmingsplan. Ingevolge artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke
ordening is het verboden gronden te gebruiken of te laten gebruiken in
strijd met een bestemmingsplan. Overtreding van een dergelijk verbod is
een strafbaar feit. Als een eigenaar illegaal (zonder vergunning) gaat
bouwen, dan zal handhavend worden opgetreden, conform de reguliere
gang van zaken bij het illegaal bouwen. Desgewenst kunnen de bewoners
van de Graaf Janlaan zelf bij de gemeente melding maken van het bouwen
zonder bouwvergunning en een verzoek tot handhaving indienen. Als een
eigenaar wel een bouwvergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld het
oprichten van een bijgebouw, dan kan deze niet afgegeven worden en zal
deze op grond van het bestemmingsplan geweigerd moeten worden,
omdat het bestemmingsplan deze niet toestaat op de bestemming
‘bostuin’. Overigens laat het bestemmingsplan voldoende ruimte voor de
eigenaren van de nieuwe kavels om de door hun gewenste aan- en
uitbouwen en bijgebouwen te situeren op de gronden met de bestemming
Woongebied-2 en dus niet op de gronden met de bestemming ‘bostuin’.
Het kappen van bomen door de nieuwe eigenaren is ook niet zomaar
mogelijk. Niet alleen is hiervoor een vergunning nodig op grond van de
bomenverordening, ook is het zo dat hiervoor op grond van het bestemmingsplan een aanlegvergunning benodigd is. Het bestemmingsplan
bepaalt namelijk dat binnen de bestemming Tuin met de aanduiding
‘specifieke vorm van tuin - bos’ voor het vellen en rooien van bomen en
andere houtopstanden en het verrichten van andere handelingen die de
dood of ernstige beschadiging tot gevolg hebben of kunnen hebben, een
aanlegvergunning benodigd is. Een dergelijke vergunning kan alleen
worden afgegeven als door de gevolgen van het vellen en rooien van de
bomen de instandhouding van het boskarakter van de strook niet
onevenredig wordt of kan worden aangetast. Dit impliceert dat het kappen
van een enkele boom meestal wel vergund kan worden en daardoor
mogelijk is omdat het verlies van een enkele boom het boskarakter
doorgaans niet onevenredig aantast, maar dat het kappen van een groot
aantal bomen niet mogelijk is daar dit het boskarakter wel onevenredig
aantast. Het bestemmingsplan biedt door het aanlegvergunningsvereiste
dan ook nadrukkelijk bescherming aan de bestaande bomen en het
karakter van de strook. Tegen het verlenen van een aanlegvergunning
staan overigens ook weer rechtsmiddelen als bezwaar en beroep open.

Gemeente Zeist
Bestemmingsplan Hoge Dennen - Kerckebosch
Nota van Zienswijzen
mRO/ 06.111 -1 / december 2009

52

Handelt een eigenaar zonder aanlegvergunning, dan zal uiteraard
handhavend opgetreden worden en kunnen bewoners ook desgewenst een
verzoek tot handhaving doen. Voor het aanleggen van verharding geldt
eveneens een aanlegvergunningsvereiste, waarbij eveneens geldt dat het
boskarakter niet onevenredig mag worden aangetast.
In de regels van het bestemmingsplan is bepaald dat de voor Tuin
aangewezen gronden met de aanduiding ‘specifieke vorm van tuin – bos’
bestemd zijn voor tuinen, alsmede voor de instandhouding van het
boskarakter. Dit geeft duidelijk aan dat deze gronden, dus de strook van
circa 15 meter, bestemd zijn voor tuinen. De strook met deze bestemming
is dus niet alleen bedoeld als een groene buffer tussen de bestaande
woningen en de nieuw te bouwen woningen, maar vormt tevens een
onderdeel van de tuin van de nieuwe woningen. De bewoners van de
nieuwe woningen mogen de strook dus gebruiken als tuin, mits zij zich
aan de bestemmingsplanregels houden, die hierboven reeds aan de orde
gekomen zijn. Dit betekent dat het dus een tuin is die in het teken staat
van de instandhouding van het boskarakter. Omdat de gronden in de
strook gebruikt mogen worden als tuin, is de bestemming ‘Bos’ die
reclamanten hier willen zien niet juist. De huidige bestemming ‘Tuin’ met
de aanduiding ‘specifieke vorm van tuin – bos’ is dat wel. Van een
oneigenlijke vermenging van de functies gebruikstuin en groenbuffer bij
de drie percelen achter Graaf Janlaan 76 t/m 88, zoals reclamanten
menen, is geen sprake. Deze functies kunnen namelijk heel goed samen
gaan, want de strook vormt hoe dan ook een groene buffer tussen de
bestaande woningen en de nieuw te bouwen woningen. Bovendien weten
de nieuwe bewoners van de drie percelen voordat zij de percelen
verwerven dat een groot deel van hun tuin ‘bostuin’ is, waarbij
instandhouding van het boskarakter een vereiste is. Bovenstaand is reeds
ingegaan op de handhaving van de bestemming ‘bostuin’. Overigens komt
de bestemming ‘bostuin’ ook in een aantal andere bestemmingsplannen in
Zeist voor en zijn de ervaringen hiermee positief.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
De zienswijzen 15 t/m 17 zijn nagenoeg gelijkluidend aan zienswijze nr. 1. De
drie reclamanten hebben nog een aanvulling ingebracht. Hierna is alleen de
aanvulling samengevat en beantwoord. Voor de beantwoording van het
algemene deel van de reacties wordt verwezen naar de beantwoording van de
zienswijzen 1 t/m 14 in hoofdstuk 2.2
15.F.S.P. Mens/A.M.J. Mens-Schut, Graaf Janlaan 100, 3708 GR Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor het volgende.
Specifiek het terrein rond en het gebouw van het Wijkinformatiepunt
Kerckebosch waarin ook het Apostolisch Genootschap is gevestigd.
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Het terrein heeft in het ontwerpplan de bestemming maatschappelijk en
de strook achter de woning de bestemming groen. Reclamant verzoekt om
het volledige terrein rond het gebouw inclusief de strook grond achter te
woning, de bestemming bos te geven.
Reclamant geeft aan de strook grond achter de woning te willen kopen.
Reclamant verzoekt de maximale hoogte van het gebouw vast te stellen
op 9 meter en de bebouwingsmogelijkheden boven het huidige
bouwoppervlak, -hoogte en –volume niet te vergroten.
Antwoord
Het is niet juist om de gronden rondom het gebouw waarin het
Wijkinformatiepunt en het Apostolisch Genootschap is gevestigd de
bestemming bos te geven. Deze bestemming is alleen bedoeld voor
robuuste eenheden bos. Gezien de beperkte oppervlakte rond het gebouw,
de inrichting van de gronden rondom het gebouw die grotendeels ten
dienste staat van het gebouw en de al aanwezige voorzieningen rond het
gebouw, zoals de parkeervoorzieningen, is er hier geen sprake van een
robuuste eenheid bos. De bestemming ‘Groen’ is dan ook op zijn plaats
voor de gronden tussen het gebouw en de percelen aan de Graaf Janlaan.
Deze bestemming zorgt voor het behoud van het groene karakter van de
strook en daarmee het behoud een groene buffer tussen het de woningen
aan de Graaf Janlaan en het gebouw. Ook is het mogelijk binnen de
bestemming ‘Groen’ het bestaande groene gebied te beheren en bomen
en dergelijke aan te planten om de strook verder te versterken. Naar
aanleiding van een andere zienswijze is wel besloten om de aanduiding
‘bos’ aan deze strook te geven, met daaraan gekoppeld aanlegregels, om
het bosachtige karakter van deze strook, van nadere bescherming te
voorzien, vanwege de afschermende werking die deze strook heeft en de
groene buffer die deze vormt, tussen de bestaande wijk en de
achtergelegen voorzieningen en nieuwe ontwikkelingen. Binnen de
bestemming Maatschappelijk zijn ook groenvoorzieningen toegestaan.
Daardoor is handhaving, beheer en versterking van de bestaande
groenvoorzieningen rondom het gebouw die in deze bestemming vallen
goed mogelijk. Omdat de inrichting van de gronden die de bestemming
Maatschappelijk hebben gekregen grotendeels ten dienste staat van het
gebouw is de bestemming Maatschappelijk hier een juiste bestemming.
Verkoop van de strook grond tussen het gebouw van het Apostolisch
Genootschap en de aangrenzende percelen kan leiden tot ongewenste en
onomkeerbare ontwikkelingen. Daarom is verkoop van deze strook grond
aan bewoners van de Graaf Janlaan op dit moment niet aan de orde.
In het vigerende bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan Kercksbosch” zijn de
gronden waarop het gebouw van het Apostolisch Genootschap aanwezig
is, bestemd voor ‘plantsoen met verspreide openbare bebouwing.’ Hierop
mogen openbare gebouwen worden gebouwd. Een bouwhoogte is niet
vastgelegd. Hierdoor is de bouwhoogte onbeperkt en kan er veel hoger
worden gebouwd dan de 12 meter die is opgenomen in het nieuwe
bestemmingsplan. Deze regeling is planologisch dus gunstiger voor
omwonenden. Echter, omdat het vanuit stedenbouwkundig oogpunt beter
is dat het gebouw niet hoger wordt dan de bestaande woningen aan de
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Graaf Janlaan en de nieuwe woningen in de strook tussen de Graaf
Janlaan en Graaf Lodewijklaan, zal naar aanleiding van de zienswijze de
bouwhoogte worden verlaagd naar 10 meter. De bestaande en nieuwe
woningen mogen ook maximaal deze hoogte krijgen. Volgens het nieuwe
bestemmingsplan mogen gebouwen alleen binnen een bouwvlak worden
gebouwd. Doordat het bouwvlak strak langs de achtergevel van het
gebouw is gelegd kan het gebouw niet in de richting van de Graaf Janlaan
worden uitgebreid. Een beperkte uitbreiding van het gebouw kan alleen
plaatsvinden aan de voorzijde, hetgeen niet zichtbaar is voor bewoners
van de Graaf Janlaan, gezien de aanwezigheid van de bestaande
bebouwing. Verder is deze kleine mogelijke uitbreiding ruimtelijkstedenbouwkundig aanvaardbaar. Buiten het bouwvlak mogen binnen de
bestemming Maatschappelijk kleine ondergeschikte gebouwtjes komen
(bijvoorbeeld een fietsenstalling). Dit is vanuit ruimtelijk oogpunt echter
aanvaardbaar omdat de oppervlakte beperkt is tot maximaal 100 m2 en
de bouwhoogte tot maximaal 3 meter.
Conclusie
De zienswijze is gegrond en leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan
in die zin dat de bouwhoogte van het gebouw van het Apostolisch
Genootschap wordt aangepast naar 10 meter.
16.M.E. van Mierlo/A.M. van Mierlo-van der Woerd, Graaf Janlaan 98,
3708 GR Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor het volgende.
Specifiek het terrein rond en het gebouw van het Wijkinformatiepunt
Kerckebosch waarin ook het Apostolisch Genootschap is gevestigd.
 Het terrein heeft in het ontwerpplan de bestemming maatschappelijk en
de strook achter de woning de bestemming groen. Reclamant verzoekt om
het volledige terrein rond het gebouw inclusief de strook grond achter te
woning, de bestemming bos te geven.
 Reclamant geeft aan de strook grond achter de woning te willen kopen.
 Reclamant verzoekt de maximale hoogte van het gebouw vast te stellen
op 9 meter en de bebouwingsmogelijkheden boven het huidige
bouwoppervlak, -hoogte en –volume niet te vergroten.
 Voor de volledigheid verwijst naar het bezwaarschrift tegen de
bouwvergunning voor verbouwing van Graaf Janlaan 15 dd 20 mei 2009
(BWT 2009, 09 ink 02934). Een reactie van de gemeente is uitgebleven.
Antwoord
Voor de beantwoording van de zienswijze wordt verwezen naar de
beantwoording van zienswijze nummer 15 van hoofdstuk 2.2. Aanvullend
moet het volgende worden opgemerkt. Het bezwaarschrift tegen de
bouwvergunning voor verbouwing van Graaf Lodewijklaan 15 zal worden
behandeld in een aparte bezwaar- en beroepsprocedure die los staat van
de procedure van het onderhavige bestemmingsplan. Deze vergunning is
immers ook verleend op basis van het nu vigerende bestemmingsplan en
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dat is een ander bestemmingsplan dan nu in procedure is. Het maken van
bezwaar tegen een verleende bouwvergunning is in het kader van het
voorliggende bestemmingsplan dus niet relevant.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
17.B. Schöttelndreier, Graaf Janlaan 92, Zeist
Zienswijze
Reclamant vraagt specifiek aandacht voor het volgende.
 Nr. 92 heeft als enige geen bosstrook van 15 meter maar het erf van
reclamant grenst direct aan een nieuw erf. Van een groene buffer is geen
sprake (bijlage 2)
Antwoord
In het bestemmingsplan Hoge Dennen-Kerckebosch is over de gehele
lengte achter Graaf Janlaan 56 tot en met 92 een circa 15 meter brede
strook met de bestemming ‘Tuin’ met de aanduiding ‘specifieke vorm van
tuin – bos’ (‘bostuin’) geprojecteerd. Dit is duidelijk te zien op de
bestemmingsplankaart. Deze strook is dus ook aanwezig achter Graaf
Janlaan 92. Derhalve is ook achter Graaf Janlaan 92 voorzien in een
groene buffer. De tekening waarnaar reclamant verwijst is een grove
inrichtingsschets. Deze schets is niet bepalend voor de bestemming en het
grondgebruik. Dat is alleen het bestemmingsplan, welke dus ook achter
Graaf Janlaan 92 in een groene buffer voorziet.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
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2.3

Individueel

1. Stichting Woudschoten, drs. J.B.Ch. Rauwenhoff,
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
Zienswijze
Reclamant verzoekt de gemeente historische feiten en afspraken tussen
Stichting Woudschoten en de gemeente na te gaan alvorens tot vaststelling
van het bestemmingsplan te komen.
In de jaren ’60 is grond door reclamant verkocht aan de gemeente Zeist
opdat de woningbouwontwikkelingen van de huidige woningen gerealiseerd
konden worden. In de verkoop akte zijn bepalingen vastgelegd o.a. met
betrekking tot hetgeen gebouwd kan worden en de hoogte van hetgeen
gebouwd kon worden als t.a.v. de afstand tot de eigendommen van
Woudschoten.
Reclamant zal de exacte documenten opvragen. Zodra deze zijn ontvangen,
zal deze informatie als aanvulling op deze zienswijze worden toegezonden.
Reclamant doet het verzoek de voorwaarden van de verkoopakte van
betreffende percelen na te gaan. Wanneer de plannen niet in lijn zijn met de
destijds gemaakte afspraken, kan reclamant niet anders dan de gemeente op
de afspraken wijzen en verzoeken de plannen aan te passen.
Reclamant behoudt op dit moment alle rechten voor om op een later tijdstip
alsnog in te spreken.
Antwoord gemeente
Naar aanleiding van de zienswijze is de betreffende verkoopakte van de
gronden achterhaald. Het blijkt hier te gaan om gronden die zijn gelegen
aan de noordzijde van de Prinses Irenelaan, achter de bestaande flats. In
de verkoopakte worden deze gronden als volgt aangeduid: “een perceel
grond met daarop staand kampeergebouw, genaamd “Het Ruige Veld” te
Zeist, kadastraal bekend gemeente Zeist Sectie E nummers 307, 308 en
309, alle geheel en nummers 304, 305, 306, 534 en 1785, alle
gedeeltelijk, tezamen groot 5.88.10 Aren”. Op deze gronden is nu o.a. het
gebouw van de speeltuinvereniging aanwezig. Dit is het kampeergebouw
waarover in de akte gesproken wordt. De verkoopakte is tot stand
gekomen op 28 maart 1961. In de akte is bepaald dat “op het bij deze
verkochte zullen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van na
te noemen heersende erven door koopster of haar opvolgers in de
eigendom geen andere permanente of semi-permanente opstallen mogen
worden geplaatst of aan het kampeerhuis worden toegevoegd dan
speelwerktuigen voor de jeugd”. In tegenstelling tot hetgeen gesteld
wordt in de zienswijze, zijn er verder geen bepalingen in de akte
opgenomen over de hoogte van hetgeen gebouwd kan worden of de aan
te houden afstand tot de eigendommen van Woudschoten. Geconstateerd
moet worden dat het voorliggende bestemmingsplan Hoge Dennen –
Kerckebosch niet in strijd is met hetgeen bepaald is in de akte. De
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gronden waarop de akte betrekking heeft, zijn namelijk bestemd als
bestaand. Oftewel: de huidige situatie is in het bestemmingsplan positief
bestemd en het bestemmingsplan maakt geen nieuwe bebouwing mogelijk
op deze gronden. Dit geldt temeer nu de wijzigingsbevoegdheid naar
woningbouw op deze gronden, die in het ontwerpbestemmingsplan was
opgenomen, uit het bestemmingsplan geschrapt is.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
2. Stichting Het Utrechts Landschap, C. Bakker, Postbus 121, 3730
AC De Bilt
Antwoord gemeente
De zienswijze van de Stichting Het Utrechts Landschap is bij de gemeente
op twee manieren binnengekomen: per e-mail en per post.
E-mail
Op 4 november 2009 om 22:24 uur is de zienswijze per e-mail
binnengekomen bij de gemeente. Ingevolge artikel 2:15, eerste lid van de
Algemene wet bestuursrecht kan een bericht langs elektronische weg
worden verzonden naar een bestuursorgaan voor zover het
bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. Vast
staat dat in de kennisgeving van de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan noch anderszins de mogelijkheid is geopend dat
zienswijzen langs elektronische weg bij de raad kunnen worden ingediend.
Stichting Het Utrechts Landschap kon zijn zienswijze derhalve niet per email naar voren brengen. De per e-mail ingekomen zienswijze moet
derhalve buiten beschouwing worden gelaten.
Post
De termijn voor het indienen van zienswijzen liep van 24 september 2009
tot en met 4 november 2009. De door de Stichting Het Utrechts
Landschap ingediende zienswijze is door de gemeente ontvangen op 6
november 2009. Dit is dus na 4 november. Op grond van artikel 6:9, lid 2,
van de Algemene wet bestuursrecht is een zienswijze bij verzending per
post tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is
bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is
ontvangen. Volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State is het
uitgangspunt bij het vaststellen van de datum van terpostbezorging het
door TNT Post aangebrachte datumstempel. Blijkens het door TNT Post
aangebrachte datumstempel op de envelop is de zienswijze op 5
november 2009 ter post bezorgd. Derhalve is de zienswijze niet voor het
einde van de termijn ter post bezorgd. Concluderend moet gesteld worden
dat de zienswijze niet voor het einde van de termijn is ingediend. Er is
telefonisch overleg geweest met de indiener van de zienswijze om na te
gaan of de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Hieruit is naar voren
gekomen dat er geen sprake is van verschoonbaarheid. Dit betekent dat
de zienswijze buiten beschouwing moet worden gelaten. Overigens is de
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Stichting wel in gesprek met de projectorganisatie over een aantal zaken
die zij in de zienswijze hebben aangegeven.
Conclusie
De zienswijze per e-mail van Stichting Het Utrechts Landschap moet
buiten beschouwing worden gelaten, omdat het niet mogelijk was om
zienswijzen per e-mail in te dienen. De zienswijze per post van Stichting
Het Utrechts Landschap moet buiten beschouwing worden gelaten omdat
deze niet tijdig is ingediend en de termijnoverschrijding niet
verschoonbaar is.
3. Provincie Utrecht, P.J. Verlaan, Pythagoraslaan 101, Utrecht
Zienswijze
I. Proces
Naar aanleiding van de ingediende ambtelijke reactie is het ontwerpplan op
enkele onderdelen aangepast en ter inzage gelegd.
II. Planbeoordeling voorontwerpbestemmingsplan
De beoogde woningbouw buiten de bebouwingscontour is slechts mogelijk
middels een door Provinciale Staten vast te stellen ‘partiële provinciale
structuurvisie’ en de uitkomsten van het ecologisch onderzoek moet deze
ontwikkeling mogelijk maken.
III.Zienswijze
In de natuurtoets Kerckebosch Zeist d.d. 27 augustus 2009 is geconcludeerd
dat de beoogde ontwikkeling (het bouwen buiten de bebouwingscontour)
significant negatieve effecten heeft op de EHS. Door de beoogde ontwikkeling
wordt de enige recreatieve en faunadoorgang tussen Arnhemse Bovenweg en
Woudenbergseweg bijna afgesloten.
Als gevolg van deze conclusie kan geen voorstel worden gedaan om een
partiële provinciale structuurvisie op te stellen om zodoende de grens van de
bebouwingscontour en de EHS te verleggen.
In het ontwerpplan zijn alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden binnen de
(rode) bebouwingscontour opgenomen. De provincie concludeert dat er
alternatieven bestaan en dat grensverlegging van de bebouwingscontour in
combinatie met de verlegging van de EHS grens niet noodzakelijk is.
Reclamant verzoekt dan ook de wijzigingsbevoegdheden, zoals openomen in
art. 25 lid 4 en 25 lid 6 van de wijzigingsregels, te laten vervallen.
Het vraagstuk of er in deze situatie sprake is van groot maatschappelijk
belang is niet meer relevant nu binnen de bebouwingscontour alternatieven
beschikbaar zijn.
IV. Tot slot
De zienswijze heeft betrekking op de provinciale belangen welke zijn
opgenomen in de beleidslijn nieuwe Wro. Een aantal beleidsuitspraken vallen
onder het aandachtsgebied ‘Een samenhangend stelsel van natuurgebieden’.
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Reclamant verzoekt deze zienswijzen op te nemen in het vastgestelde
bestemmingsplan. Het plan geeft geen aanleiding tot verdere opmerkingen.
Antwoord
Inmiddels is, los van deze zienswijze, reeds besloten om alle nieuwe
bebouwing binnen de bestaande rode contour te realiseren. De bebouwing
die voorzien was buiten de rode contour wordt daardoor op een
alternatieve locatie binnen de rode contour gerealiseerd. Een partiele
herziening van de Provinciale Structuurvisie om de grens van de
bebouwingscontour en de EHS te verleggen is dus niet meer nodig. De
wijzigingsbevoegdheden die opgenomen waren om buiten de rode contour
te bouwen, onder de voorwaarde dat de rode contour in de provinciale
structuurvisie is aangepast (wijzigingsbevoegdheden in de artikelen 25 lid
4 en 25 lid 6 van de algemene wijzigingsregels in het ontwerp
bestemmingsplan) zijn dan ook vervallen en uit het bestemmingsplan
geschrapt. In feite wordt hiermee dus volledig aan het verzoek uit de
zienswijze voldaan. Zie ook de algemene beantwoording in hoofdstuk 1.3.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
4. Bosselaar & Strengers Advocaten, mr. A. van Balen
Namens: Stichting Ontwikkeling Kerckebosch, Zeist
D.A. Veenhof, Graaf Janlaan 20, 3708 GM Zeist
G.H.P. Hupkens, Graaf Janlaan 62, 3708 GP Zeist
M.G.R.M. Mertens, Graaf Janlaan 72, 3708 GP Zeist
Zienswijze
Partijen zijn van mening dat de ontwikkelingen waarin het ontwerpplan
voorziet om meerdere redenen ongewenst zijn. Partijen hebben
geconstateerd dat de beantwoording op de eerder ingediende inspraakreactie
summier is beantwoord en dat de inspraakreacties nauwelijks hebben geleid
tot een wijziging van betekenis van het ontwerpplan.
De zienswijze wordt als volgt weergegeven.
Inleiding
De Stichting Ontwikkeling Kerckebosch is opgericht op initiatief van de
Bewonersvereniging Hoge Dennen en heeft ten doel de kwaliteit van wonen
en leven in de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen te handhaven en te
bevorderen en de belangen van de bewoners te behartigen.
De stichting komt tot de conclusie dat het ontwerpplan de kwaliteit van
wonen en leven negatief beïnvloedt en het milieu en natuurwaarden ernstig
schaadt. Namens de bewoners brengt de stichting deze zienswijze naar voren.
Ecologische hoofdstructuur
Onderzoeksresultaten
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Het plangebied ligt in de EHS. Ten tijde van het conceptplan was nog geen
onderzoek verricht naar de gevolgen van de bouwplannen voor de EHS.
Desondanks heeft het college een plan in concept opgesteld.
Inmiddels is een natuuronderzoek verricht waaruit geconcludeerd kan worden
dat het plan een significant negatief effect heeft op de EHS.
Ook is in dat onderzoek vastgesteld dat de ontwikkelingen aan de oostrand
positieve gevolgen op de EHS hebben maar de significante negatieve effecten
aan de noordzijde niet kunnen compenseren.
Wijziging vanwege onderzoeksresultaten
Het bestemmingsplan is n.a.v. onderzoeksresultaten aangepast. De
bouwmogelijkheden in de EHS worden geschrapt echter vervangen door een
wijzigingsbevoegdheid onder voorwaarden. Alleen als de Provincie bereid is de
rode contour aan te passen en er geen negatieve effecten op de EHS zijn, kan
van de bevoegdheid gebruik worden gemaakt. Tegelijkertijd wordt bezien of
het plan binnen de rode contour uitgevoerd kan worden.
Beoordeling van de wijzigingsbevoegdheid
Ondanks de onderzoeksresultaten wordt de mogelijkheid behouden voor het
bouwen in de EHS en het realiseren van scheg 1. De Provincie heeft echter
laten weten niet bereid te zijn middels de ‘touwtjes-methode’ de contour aan
te passen.
Door het besluit van de Provincie is nu een partiële herziening van de
Provinciale Structuurvisie noodzakelijk. Partijen stellen zich op het standpunt
dat een partiële herziening niet tot de mogelijkheden behoort. Bouwen in de
EHS is in strijd met het ‘nee tenzij-regime’.
Het ‘nee tenzij-regime’ komt terug in de Structuurvisie van de Provincie. Dit
regime houdt in dat indien een project significante negatieve effecten heeft op
de EHS, dit project geen doorgang kan vinden, tenzij overtuigend is
aangetoond dat er geen alternatieven mogelijk zijn en er sprake is van
redenen van groot openbaar belang.
Gezien de conclusie in het natuuronderzoek moet het ‘nee tenzij-regime’
verder doorlopen worden. Partijen zijn van mening dat onvoldoende is
aangetoond dat er redenen van groot openbaar belang bestaan.
Door de toename van het aantal woningen neemt de recreatieve druk en de
dagelijkse drukte onevenredig toe. Dit zal een negatief effect hebben op de
aangrenzende EHS.
De mogelijkheid om middels een partiële herziening van de Structuurvisie
alsnog buiten de rode contour in de EHS te bouwen, moet als ontoelaatbaar
worden beoordeeld en derhalve niet te verwezenlijken.
Beoordeling wijziging – hele Masterplan binnen de rode contour
De mogelijkheid om het gehele Masterplan binnen de rode contour te
verwezenlijken, zal leiden tot verhoging van de bouwdichtheid in het gebied
en tot significante negatieve effecten op de EHS en de leefbaarheid in het
plangebied verslechteren.
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Het realiseren van het Masterplan binnen de rode contour betekent dat de
aanwezige specifieke waardevolle kwaliteiten in het gebied niet behouden
zullen worden. Deze mogelijkheid kan geen doorgang vinden en is in strijd
met het provinciaal beleid.
Tussenconclusie
- Het ‘nee tenzij-regime’ dient verder doorlopen te worden.
- De twee opties die n.a.v. het onderzoeksresultaat in het plan zijn
aangebracht, zijn in strijd met nationale en provinciale regelgeving en
kunnen geen doorgang vinden.
- Om recht te doen aan de onderzoeksresultaten moet scheg 1 en de hoge
bebouwing in de EHS van scheg 2 in het geheel worden geschrapt.
Antwoord
Inmiddels is, los van deze zienswijze, reeds besloten om alle nieuwe
bebouwing binnen de bestaande rode contour te realiseren. De bebouwing
van scheg 1 en 2 die voorzien was buiten de rode contour en in de EHS,
wordt daardoor op een alternatieve locatie binnen de rode contour
gerealiseerd. De wijzigingsbevoegdheden die opgenomen waren om buiten
de rode contour en in de EHS te bouwen zijn dan ook vervallen en uit het
bestemmingsplan geschrapt. Herbegrenzing van de EHS en verlegging van
de rode contour middels een herziening van de Provinciale Structuurvisie
is dus niet meer aan de orde. Voor de aanpassing van het plan is een
aanvullende ‘Nee-tenzij’ toets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er ten gevolge
van het plan geen significante negatieve effecten meer zijn op de EHS.
Het verder doorlopen van de ‘Nee-tenzij’ regime, zoals reclamant
aangeeft, is daardoor niet nodig. Ook is het daardoor niet meer nodig om
aan te tonen dat ‘er geen reële alternatieven mogelijk zijn’ en er sprake is
van ‘redenen van groot openbaar belang’. In de ‘Nee-tenzij’ toets is ook al
gekeken naar indirecte effecten op de EHS. Hierbij is onder meer
recreatieve verstoring door het toenemend aantal bewoners al
meegewogen. Doordat er geen significante negatieve effecten zijn hoeft
het plan binnen de rode contour verder niet te worden aangepast. Het
geheel schrappen van scheg 1, zoals reclamant stelt, is dus niet aan de
orde. Binnen de rode contour vervangt scheg 1 immers ook bestaande
bebouwing.
Het gehele Masterplan zal binnen de rode contour worden gerealiseerd.
Dit leidt tot een zeer geringe toename van de bebouwingsdichtheid en
geringe intensivering, omdat het gebied dat buiten de rode contour
gelegen was, maar een geringe oppervlakte had, in relatie tot de
oppervlakte van het totale plangebied. Hierdoor is er geen sprake van een
onevenredige aantasting van de leefbaarheid. Ook is er bij het realiseren
van de woningen binnen de rode contour geen sprake van een
onevenredige afbreuk van de specifieke kwaliteiten van het gebied, die
voornamelijk gelegen zijn in het groene karakter. Immers, ook bij de
realisatie van het gehele plan binnen de rode contour wordt vastgehouden
aan dezelfde scheggenstructuur, waardoor er veel bos kan worden
behouden en het bos tot ver in het nieuwe Kerckebosch blijft doordringen.
De weinige bebouwing die niet binnen de scheggenstructuur geplaatst zal
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worden, wordt gerealiseerd op een locatie waar ook al bebouwing
aanwezig is. Ook hierdoor wordt recht gedaan aan de specifieke
kwaliteiten van het gebied. Dit alles overigens daargelaten het gegeven
dat deze provinciale beleidsuitspraak niet bindend is voor de gemeente.
Tot slot leidt de realisatie van het gehele Masterplan binnen de rode
contour niet tot significante negatieve effecten op de EHS. In de
aanvullende ‘nee-tenzij’ toets, is de alternatieve verkaveling met alle
nieuwe bebouwing binnen de rode contour namelijk al beoordeeld, waarbij
de conclusie is dat er geen significante negatieve effecten zijn. Zie ook de
algemene beantwoording in hoofdstuk 1.
Flora- en Faunawet
Onderzoeksresultaten
In het kader van de flora en faunawet is een aantal onderzoeken verricht naar
de bestaande plant- en diersoorten. Geconstateerd wordt dat in het oude
binnenbos veel holenbroeders voorkomen. Met het nieuwe plan wordt een
groot deel van het oude bos gekapt. Gemeente is voornemens om nieuw bos
te planten. Het duurt echter vele jaren voordat dit bos dezelfde kwaliteiten
bezit van het nu aanwezige bos.
Het kappen van het oude bos heeft ook tot gevolg dat met name beschermde
bosplanten zullen afnemen.
Gezien de consequenties moet een Flora- en Faunawet ontheffing worden
verleend.
Mogelijkheid van ontheffing
Een Flora- en Faunawet ontheffing kan alleen verleend worden onder
bepaalde voorwaarden. Een daarvan is dat de ontheffing alleen met het oog
op bepaalde in de wet genoemde belangen mag worden verleend. Deze
belangen staan in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten.
Partijen hebben reeds in de inspraakreactie uitgebreid aangegeven waarom
een ontheffing niet mogelijk is.
Een ontheffing ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen is in strijd met
Europese Regelgeving. Uit eerder uitspraken kan worden geconcludeerd dat
de ontheffingsgrond van art. 2 lid 3 sub j van het Vrijstellingsbesluit in strijd
is met de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn.
Ook het verlenen van een ontheffing in verband met ‘dwingende redenen’ ten
aanzien van vogels is in strijd met de Vogelrichtlijn.
Het ontwikkelen van woningbouw kan plaatsvinden om ‘dwingende redenen’.
Geëist wordt dat genoegzaam blijkt dat er behoefte bestaat om nieuwe
woningen te realiseren. Echter de gemeente heeft niet genoegzaam doen
blijken dat de geplande woningbouw nodig is in verband met
woningschaarste.
Door de toename van het aantal woningen, 77%, zal de recreatieve druk en
verkeersdrukte een significantie negatieve invloed hebben op de stand van
flora en fauna in het plangebied.
Tussenconclusie
- De ontheffing Flora- en Faunawet zal niet verleend kunnen worden.
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-

Omdat de flora- en faunawet de uitvoerbaarheid van het plan in de weg
staat, kan het bestemmingsplan kan niet worden vastgesteld.
Antwoord
In een aanvullende Natuurtoets is gekeken naar de gevolgen van het niet
meer kunnen verkrijgen van ontheffingen voor vogels en bijlage IV
soorten van de Habitatrichtlijn, als gevolg van de uitspraken van de Raad
van State. De conclusie van de natuurtoets is dat er op dit moment geen
reden is om aan te nemen dat de Flora en faunawet aan de uitvoering van
het plan in de weg staat. Van de Habitatrichtlijn bijlage IV soorten heeft
namelijk alleen de gewone grootoorvleermuis een verblijfplaats in het
plangebied en deze wordt geheel ontzien. Vleermuizen van andere
verblijfplaatsen buiten het plangebied zullen door het plan nog steeds een
waardevol voedselgebied aantreffen, zodat geen andere verblijfplaatsen in
gevaar komen. Van de jaarrond beschermde vogels komt er geen in het
plangebied voor. Voor andere vogelsoorten is voor het verstoren van de
nesten buiten de broedtijd geen ontheffing nodig. De ingreep zal dus
buiten de broedtijd plaatsvinden. Verder moet opgemerkt worden dat
recreatieve druk en verkeer reeds meegewogen zijn in de natuurtoetsen.
Zie ook de algemene beantwoording in hoofdstuk 1.

Volkshuisvestelijk belang
Bouwambitie gemeente Zeist
De gemeente erkent dat bij de realisatie van het Masterplan kan niet worden
voorkomen dat bos en groen verloren gaat en dat er meer verkeer zal komen.
Na afweging van de betrokken belangen, meent de gemeente dat de beoogde
invulling aanvaardbaar is.
De gemeente geeft ook aan dat het toevoegen van de 542 extra woningen
zwaar weegt omdat het gemeentebestuur de taak op zich heeft genomen er
voor te zorgen dat de woningvoorraad in 2020 op peil is.
De gemeentelijke heeft aangegeven dat opmerkingen t.a.v. de bouwambitie
van de gemeente niet meer ter discussie kunnen staan. Partijen zijn van
mening dat dit onjuist is. Aangetoond moet worden dat er sprake is van
redenen van groot openbaar belang. Hiervoor moet wel degelijk gekeken
worden naar de noodzaak van het woningbouwprogramma op dit moment in
het plangebied.
Bijstellen bouwambitie
De woningbouwambitie verhoudt zich niet tot de behoefte aan woningen in de
gemeente Zeist. Partijen wijzen de gemeente hiervoor op het onderzoek
uitgevoerd door de TU Delft.
In de gemeentelijke woonvisie wordt geen onderbouwing van de
kwantitatieve bouwopgave van de gemeente gegeven. De Rekenkamer Zeist
heeft reeds eerder geconstateerd dat geen onderzoek is gedaan naar de
relatie tussen het aantal en de aard van de te bouwen woningen en de op te
lossen problemen.
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De woonvisie gaat ook nog uit van een economische groei. Hiervan is echter
geen sprake meer. Eerder moet worden uitgegaan van forse krimp.
In de Structuurvisie van de Provincie wordt Zeist niet als groeigemeente
aangeduid.
Naast de 1700 woningen uit de Structuurvisie bestaat voor Zeist de
mogelijkheid voor nog ca. 1500 woningen en 7 ha nieuw bedrijventerrein. Of
de 1500 woningen ook gebouwd moeten worden hangt af van het project Hart
van de Heuvelrug.
Ten onrecht doet de gemeente voorkomen dat het Structuurplan uitgaat van
1700 + 1500 woningen voor de gemeente zelf. Het aantal van 1500 is
afhankelijk van de omstandigheden. Het belang van dit aantal moet worden
afgewogen tegen de groene kwaliteit in Zeist. Bij een dergelijke afweging kan
het project Kerckebosch geen doorgang vinden.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat
het RSP geen totaalvisie bevat van het aantal woningen dat binnen
onderscheidenlijk buiten de rode contour is voorzien. De gemeente kan zich
bij de vaststelling van het bestemmingsplan niet op de RSP beroepen daar
waar het gaat om de noodzaak van woningbouw.
Tussenconclusie
- In het licht van de gewijzigde toestand op de financiële markt, past een
bescheiden bouwambitie. Een ambitie die recht doet aan de groene
kwaliteiten in Zeist.
- De gemeente heeft niet genoegzaam en overtuigend aangetoond dat van
dwingende redenen sprake is. Bouwen in het plangebied op de schaal die
de gemeente voorstaat, is niet mogelijk. De bouwwensen dienen te
worden bijgesteld.
Antwoord
Bij de beantwoording in hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3 wordt uitgebreid
ingegaan op het volkshuisvestelijk belang. Hier wordt dan ook naar
verwezen.
Aanvullend kan het volgende worden vermeld. Het bijstellen van de
oorspronkelijke wens zoals verwoord in de Woonvisie is nu niet aan de
orde. In het Ontwikkelingsperspectief wordt namelijk nadrukkelijk vermeld
dat pas na vaststelling van de Structuurvisie wordt besloten of bestaand
beleid moet worden aangepast. Verder is het zo dat de provincie binnen
de rode contour niet op aantallen stuurt, waardoor het aantal te bouwen
woningen in een gemeente en van het gemeentelijk Woonbeleid niet
overeen hoeft te komen met het aantal dat is opgenomen in het
provinciaal beleid. In Kerckebosch worden alle nieuwe woningen binnen de
rode contour gerealiseerd. Juist deze rode contouren, die in Zeist strak
getrokken zijn om het bestaand stedelijk gebied, zijn erop gericht om de
verstedelijking bij Zeist te beperken en groene kwaliteiten te beschermen.
Bij het trekken van de rode contouren heeft dus de afweging plaatsgehad
om te bepalen waar verstedelijking plaats kan vinden in Zeist en waar
niet. De verstedelijkingsambities moeten plaatsvinden binnen de rode
contouren, aldus de provinciale Structuurvisie. Daarmee is het plan voor
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Kerckebosch geheel in overeenstemming met het verstedelijkingsbeleid
van de provincie.
De provincie Utrecht heeft goedkeuring onthouden aan een beperkt aantal
onderdelen van het RSP. Het BRU heeft tegen deze gedeeltelijke
onthouding van goedkeuring beroep ingesteld. De Raad van State heeft
dit beroep ongegrond verklaard. Argument daarvoor is het gebrek aan
concreetheid van het RSP. Het BRU heeft niet voldoende kunnen aantonen
dat de provincie het streekplan niet als toetsingskader had mogen
gebruiken. Daarbij overwoog de Raad dat de provincie daarbij van belang
had kunnen achten dat een totaalvisie met betrekking tot woningbouw
ontbreekt. Het RSP bevat namelijk geen overzicht waarin een totaalbeeld
wordt gegeven van het aantal woningen dat binnen onderscheidenlijk
buiten de rode contour is voorzien. Tegen die achtergrond heeft de Raad
van State het primaat voor de ruimtelijke ontwikkelingen bij het
streekplan gelegd en dus geoordeeld dat de provincie terecht goedkeuring
aan een aantal delen van het RSP onthouden heeft. Deze onthouding van
goedkeuring betrof met name locaties die niet in overeenstemming waren
met het provinciale streekplan. Door de uitspraak van de Raad van State
blijft het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten, waarin aan
diverse onderdelen van het RSP goedkeuring is onthouden, van kracht.
Voor de onderdelen van het RSP waaraan geen goedkeuring is onthouden
blijft het RSP geldig. Tegen de herstructurering en nieuwbouw in
Kerckebosch zijn door de provincie bij de goedkeuring van het RSP geen
voorbehouden gemaakt.
Voor de uitvoering van het RSP hebben de gemeenten onderling gemaakte
afspraken vastgelegd in het uitvoeringscontract. De uitspraak van de Raad
van State heeft daarop geen invloed. Het maken van afspraken is namelijk
een autonome bevoegdheid.
Gemeentelijk beleid
De opmerking van de gemeente dat het toevoegen van 542 extra woningen
zwaar weegt, moet naar mening van de partijen worden gerelativeerd in het
licht van eerder beleid van de gemeente.
Structuurplan: het beleid t.a.v. van Kerckebosch is gericht op behoud en
versterking van de waarde van Hoge Dennen/Kerckebosch voor plant en dier.
Het woongebied verdraagt geen ingrepen meer van enige omvang. In de loop
van de komende 25 jaar zou gefaseerd een algehele verbetering moeten
plaatsvinden.
Het beleid was helder. Echter nog geen twee jaar later verlaat de gemeente
dit beleid door de plannen voor de herinrichting van Kerckebosch te
presenteren. Partijen zijn van mening dat dit geen blijk van consistent beleid
is.
Ook haalt reclamant een citaat aan waaruit zou blijken dat de plannen niet
zouden passen in het Ontwikkelingsperspectief 2030. Het ontwerpplan is in
strijd met de doelstelling uit het citaat.
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Tussenconclusie
- De plannen Kerckebosch passen niet in het huidige nog in het toekomstige
gemeentelijk beleid.
- In het plangebied kan niet worden gebouwd in verband met de aantasting
van de EHS.
Antwoord
Met betrekking tot het structuurplan moet opgemerkt worden dat dit niet
meer actueel is en daarmee een gedateerd toetsingskader is voor dit
ontwikkelingsplan. Niet voor niets is een nieuwe structuurvisie in
voorbereiding. Vooruitlopend hierop is voor Kerckebosch met de
vaststelling van het Masterplan Kerckebosch in 2009 – en eerder al de
vaststelling van het ontwikkelingsprogramma voor Kerckebosch in 2005
en de Ontwikkelingsvisie in 2007 - door de gemeenteraad, voorzien in een
nieuwe visie met nieuwe inzichten ten aanzien van de ruimtelijke
ontwikkeling van Kerckebosch. De ruimtelijke visie uit het vastgestelde
Masterplan is dan ook richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling van
Kerckebosch en moet gezien worden als een alternatief voor het
structuurplan. Daarbij komt dat het structuurplan een indicatief plan is,
dat geen (juridisch) bindende werking heeft. Tot slot is het zo dat aan het
structuurplan geen blijvende rechten kunnen worden ontleend en dat de
raad, op grond van gewijzigde planologische inzichten en na afweging van
alle betrokken belangen, een bestemmingsplan kan vaststellen dat
voorziet in een andere inrichting van het gebied.
Reeds aan de orde is gekomen dat er geen nieuwe bebouwing meer zal
worden gerealiseerd buiten de rode contour, waardoor er niet meer in de
EHS wordt gebouwd. Ook is reeds aan de orde gekomen dat er geen
significante negatieve effecten op de EHS meer zijn door deze aanpassing
van het plan. Verder wordt er in het plan nadrukkelijk ingespeeld op de
aanwezige ruimte en kwalitatieve doelstellingen. Zo zorgt het gekozen
stedenbouwkundige model er bijvoorbeeld voor dat er veel groen wordt
gehandhaafd en dat het binnen en buitenbos met elkaar in verbinding
komen, wat een positief effect is voor de natuur. Verder moet nadrukkelijk
worden opgemerkt dat in het Ontwikkelingsperspectief tevens wordt
gesteld dat het door reclamant aangehaalde citaat niet betekent dat de
gemeente Zeist daarmee op slot gaat of dat bouwen niet meer mogelijk is.
Kiezen voor kwaliteit kan ook betekenen dat de gemeente op bepaalde
locaties kiest voor sloop en vervolgens nieuwbouw. De nieuwbouw kan
dan eventueel dichter bebouwd zijn, dan het gesloopte. Ook wordt in het
perspectief genoemd dat bestaande woningen die niet meer voldoen aan
de eisen van deze tijd, in de nabije toekomst kunnen worden veranderd of
herbouwd. De wijk Kerckebosch wordt daarbij als voor de hand liggend
voorbeeld genoemd.
Bostuin Achter Graaf Janlaan
Achter de Graaf Janlaan is een strook van ca. 15 meter opgenomen met de
bestemming ‘tuin’ met de aanduiding ‘specifieke vorm van tuin-bos’.
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Partijen zijn van mening dat de huidige bestemming ‘bos’ gehandhaafd dient
te worden.
Indien besloten wordt toch de bestemming ‘bostuin’ te geven dan wensen
partijen duidelijkheid omtrent de precieze invulling van de bestemming
‘bostuin’.
Antwoord
In de regels van het bestemmingsplan is bepaald dat de voor Tuin
aangewezen gronden met de aanduiding ‘specifieke vorm van tuin – bos’
bestemd zijn voor tuinen, alsmede voor de instandhouding van het
boskarakter. De strook met deze bestemming is dus niet alleen bedoeld
als een groene afscherming tussen de bestaande woningen en de nieuw
te bouwen woningen, maar vormt tevens een onderdeel van de tuin van
de nieuwe woningen. De bewoners van de nieuwe woningen mogen de
strook dus gebruiken als tuin, mits zij zich aan de bestemmingsplanregels
houden. Dit betekent dat het dus een tuin is die in het teken staat van de
instandhouding van het boskarakter. Omdat de gronden in de strook niet
alleen dienen als groene afscherming, maar ook gebruikt mogen worden
als tuin, is de bestemming ‘Bos’ die reclamanten hier willen zien niet juist.
De huidige bestemming ‘Tuin’ met de aanduiding ‘specifieke vorm van
tuin – bos’ is dat wel.
In het bestemmingsplan heeft een strook van circa 15 meter achter de
Graaf Janlaan de bestemming Tuin gekregen met de aanduiding
‘specifieke vorm van tuin – bos’. Dit is op de bestemmingsplankaart
duidelijk te zien. In de regels van het bestemmingsplan zijn regels
opgenomen voor deze bestemming en de bijbehorende aanduiding. De
kaart en de regels corresponderen zo 1 op 1 met elkaar. Hieruit kan
duidelijk worden afgeleid welke regels van toepassing zijn op deze
gronden en dus wat deze bestemming inhoudt. Vanwege de leesbaarheid
wordt er telkens gesproken over ‘bostuin’ in plaats van Tuin met de
aanduiding ‘specifieke vorm van tuin – bos’.
Oranje Nassaulaan 2
Voor deze locatie is in het plan een wijziging aangebracht waaraan een extra
voorwaarde is toegevoegd. Dit houdt in dat de wijziging alleen gebuikt kan
worden als op basis van een flora- en faunaonderzoek blijkt dat ontheffing
kan worden verkregen.
Deze wijziging komt slechts met mate tegemoet aan de bezwaren van de
omwonenden.
De mogelijkheid om een appartementengebouw te realiseren hoger dan de
bestaande bebouwing, wordt opengehouden. Het bouwen van zo een
appartementengebouw zal negatieve gevolgen hebben op het woongenot voor
omwonenden. Deze woningen zullen minder waard worden.
Nu de noodzaak van de bouw van het appartementencomplex niet is
aangetoond en de zwaarwegende belangen van omwonenden, dient geen
mogelijkheid te worden geboden tot de realisatie van het complex.
Antwoord
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De hoogte van het na planwijziging te bouwen appartementengebouw
stemt overeen met de hoogte die op grond van het vigerende
bestemmingsplan Molenbosch ook al mogelijk is op dit perceel, te
weten een goothoogte van maximaal 9,50 meter en een bouwhoogte
van maximaal 12,50 meter. De bouwmassa die hiermee gerealiseerd
kan worden, kan derhalve op grond van het huidige bestemmingsplan
ook al gerealiseerd worden. Een goot- en bouwhoogte van 9,50 m
respectievelijk 12,50 m, komt neer op een gebouw van hoogstens 3
bouwlagen met een kap. Een dergelijk bouwvolume is hier vanuit
stedenbouwkundig-ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar. Dit omdat in het
gebiedje waar het perceel gelegen is, te weten het kwadrant tussen de
Arnhemse Bovenweg – Sophialaan – Prinses Marijkelaan – Oranje
Nassaulaan, al bebouwing aanwezig is die ook uit 3 bouwlagen met
een kap bestaat. Ook is er al bebouwing aanwezig die reeds hoger is
dan het te realiseren complex. Het te realiseren complex zal dus niet
aanzienlijk hoger worden dan de bestaande gebouwen in de directe
omgeving. De stelling van reclamant dat indien de bouwmogelijkheid
op grond van het bestemmingsplan Molenbosch zou worden
gerealiseerd er ook een belangenafweging plaats zou moeten vinden,
is overigens niet juist, daar er in dat geval sprake zou zijn van een
gebonden beschikking waarbij er geen ruimte is voor een afweging van
belangen. Van onevenredige negatieve gevolgen voor het woongenot
van de bewoners van het aangrenzende appartementencomplex aan
de Prinses Marijkelaan, is bij de realisatie van het complex, geen
sprake. Het te bouwen complex zal namelijk op geruime afstand van
het appartementengebouw aan de Prinses Marijkelaan worden
gesitueerd. Daarnaast zal de strook met bomen tussen het perceel
Oranje Nassaulaan 2 en het appartementengebouw aan de Marijkelaan
worden gehandhaafd. Deze strook valt immers niet binnen het
wijzigingsgebied en heeft de bestemming groen gekregen. Hier kan
dus niet worden gebouwd. Waardevermindering van de woningen in
het appartementencomplex aan de Prinses Marijkelaan is in het kader
van het bestemmingsplan Hoge Dennen – Kerckebosch niet aan de
orde. Hier kan mogelijk pas sprake van zijn als het wijzigingsplan voor
het te bouwen complex onherroepelijk is geworden. Te zijner tijd is het
dan mogelijk om een verzoek te doen voor planschadevergoeding.
Verder weegt het individuele belang dat omwonenden hebben bij een
ongewijzigd uitzicht niet op tegen de belangen die gediend zijn met de
realisatie van het appartementengebouw.
Verkeer
Uitgangspunt ontwerp-bestemmingsplan
De gemeente is een nader verkeersonderzoek gestart dat als uitgangspunt
heeft dat de bestaande verkeersstructuur gehandhaafd wordt.
Partijen zijn van mening dat dit een toename van het aantal woningen met
77% niet anders dan gevolgen kan hebben voor de verkeersstructuur. Een
goed verkeersonderzoek verlangt wel degelijk wijzigingen in de infrastructuur.
Voordat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, worden door de
gemeente de problemen op voorhand gerelativeerd.
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Partijen vragen zich tevens af hoe een bestemmingsplan vastgesteld kan
worden zolang de infrastructuur nog niet uitgekristalliseerd is.
Inhoudelijke visie op de infrastructuur
Partijen zijn van mening dat bij het vormgeven geen sprake mag zijn van
afwenteling.
De Graaf Janlaan staat in het verkeersonderzoek 2008 genoemd als
erftoegangsweg. De laan kent een max. snelheid van 30 km/uur. Ook de
Oranje Nassaulaan kent sinds enkele jaren een max. snelheid van 30 km/uur
wat betekent dat het ook een erftoegangsweg is. Nu beide wegen
erftoegangswegen zijn, betekent dit dat er in het plangebied geen
gebiedsontsluitingswegen meer aanwezig zijn, hetgeen bezwaarlijk is.
De autoluwe zone Graaf Lodewijklaan zal in het nieuwe bestemmingsplan
gedeeltelijk verdwijnen. De Graaf Lodewijklaan wordt aan de Prinses
Irenelaan opengesteld voor verkeer en aangesloten op een nieuwe
hoofdontsluitingsweg. Hierdoor zullen onveiligere situaties ontstaan voor
schoolgaande kinderen. De stichting verzoekt de gemeente af te zien van
deze wijziging en naar alternatieven te zoeken.
De partijen geven als alternatief om de bestaande infrastructuur (Prinses
Margrietlaan) te handhaven.
Het beleid voor de rijzende problemen rondom het winkelcentrum
Kerckebosch is voor de burgers onduidelijk. Zonder duidelijkheid te geven
hierover kan het plan niet definitief worden vastgesteld.
Antwoord
Bij de beantwoording in hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3 wordt uitgebreid
ingegaan op verkeersaspecten, ook bij het winkelcentrum. Hier wordt dan
ook naar verwezen.
Aanvullend kan nog het volgende worden opgemerkt ten aanzien van het
winkelcentrum. Uitbreiding van het winkelcentrum is op grond van het
bestemmingsplan nog niet direct mogelijk. In het bestemmingsplan is wel
een wijzigingsbevoegdheid voor het winkelcentrum opgenomen. Om
toepassing te kunnen geven aan de wijzigingsbevoegdheid zal er minimaal
voldaan moeten worden aan de voorwaarden die daarvoor zijn
opgenomen in het bestemmingsplan Hoge Dennen-Kerckebosch. In die
voorwaarden is het maximum aantal vierkante meters opgenomen voor
het nieuwe winkelcentrum. Hiermee geeft het bestemmingsplan duidelijk
aan in welke mate het winkelcentrum kan worden uitgebreid. Op welke
wijze dit precies gebeurd zal uitgewerkt worden in het wijzigingsplan. Dit
plan zal zijn eigen ruimtelijke procedure doorlopen. Derhalve is er geen
strijd met de eis van een zorgvuldige voorbereiding van de
besluitvorming.
Varia
Waterhuishouding
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De gemeente concludeert dat het plangebied ligt in het infiltratiegebied van
de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied geldt het ‘standstill-beginsel’. Binnen
het plangebied zijn functiewijzigingen, anders dan naar natuur, niet
toegestaan. In de toelichting staat dat in het bestemmingsplan geen
ontwikkelingen zijn voorzien waarbij het gebruik van het plangebied wijzigt.
Er wordt heringericht.
De stichting is van mening dat het plangebied fors intensiever wordt gebruikt
door de toename van het aantal woningen. De bebouwing gaat ten kosten
van het bestaande bos. Er is wel degelijk sprake van functiewijziging anders
dan naar natuur. Deze wijziging is in strijd met het stand-still beginsel.
Jarenlange bronbemaling ten behoeve van het bebouwen van het bosgebied
heeft desastreuze gevolgen voor het omliggende bos, de omliggende tuinen
en de EHS.
Antwoord
Volgens het provinciale beleid valt het huidige plan voor Kerckebosch, net
als de huidige bebouwing van Kerckebosch, geheel binnen de rode
contour waar verdere stedelijke ontwikkeling mag plaatsvinden. Over de
wateraspecten van deze verdere stedelijke ontwikkeling heeft overleg
plaatsgevonden met het Waterschap en is er getoetst aan het
‘waterbeleid’. Het plan behelst een herinrichting en uitbreiding van de
bestaande woonfunctie en een herinrichting van het bos. Er worden geen
nieuwe functies toegevoegd die zich niet verdragen met het
infiltratiegebied.
Bij de inrichting van de nieuwe wijk krijgt het wateraspect de nodige
aandacht. Het regenwater van daken en verhardingen wordt in de huidige
situatie niet geïnfiltreerd en rechtstreeks afgevoerd naar het riool. Dat zal
in de nieuwe wijk veranderen. Het regenwater van daken en verhardingen
zal niet naar het riool worden afgevoerd, maar zal zoveel mogelijk in de
omgeving worden geïnfiltreerd. Bij de inrichting zullen waar mogelijk
halfverhardingen voor wegen en parkeervoorzieningen worden toegepast.
De beoogde ontwikkelingen omvatten wat dat betreft nieuwe kansen en
nieuwe investeringen in de infiltratiemogelijkheden van het gebied.
Daarover heeft in het kader van dit bestemmingsplan al overleg met het
waterschap plaatsgevonden en zal ook bij de inrichting van het gebied
overleg blijven plaatsvinden met het waterschap.
Voor (jarenlange) bronbemaling is een apart vergunningenstelsel op basis
van de Grondwaterwet van kracht. Bij vergunningverlening worden
integraal de diverse grondwaterbelangen afgewogen, waaronder ook die
van groen en natuur. Aan de vergunning kunnen ook voorschriften
worden verbonden ter bescherming van de grondwaterbelangen, zoals
maatregelen om eventuele nadelige effecten te voorkomen. Nadelige
effecten kunnen bijvoorbeeld eenvoudig voorkomen worden door het
toepassen van retourbemaling; het water wordt dan weer teruggebracht
in de bodem, waardoor er netto geen wateronttrekking plaatsvindt.
Cultuurhistorie
Kerckebosch is een uniek cultuurhistorisch gebied en heeft een bijzondere
stedenbouwkundige structuur.

Gemeente Zeist
Bestemmingsplan Hoge Dennen - Kerckebosch
Nota van Zienswijzen
mRO/ 06.111 -1 / december 2009

71

Partijen concluderen dat de plannen geen recht doen aan de geconstateerde
unieke cultuurhistorische waarde.
Antwoord
De cultuurhistorische waarde van Kerckebosch is niet van dien aard dat
deze aan de realisatie van het voorgestane plan in de weg staat.
Kerckebosch is immers niet aangewezen als monument, het is geen
monumentale structuur en is eveneens geen beschermd stads- of
dorpsgezicht. Voorts wegen de belangen die gediend zijn bij de
vernieuwing van Kerckebosch, waaronder het realiseren van een meer
gedifferentieerde en kwalitatief hoogwaardigere woningvoorraad, het
mogelijk maken van woningbouw, het realiseren van een
levensloopbestendige wijk, het verbinden van het binnenbos met het
buitenbos, etcetera, zwaarder dan het ongewijzigde behoud van de
stedenbouwkundige structuur.
Europees aanbesteden
De stichting vraagt zich af hoe de gekozen ontwikkelconstructie met de
Seyster Veste zich verdraagt met de Europese regelgeving.
Antwoord
Een Europese aanbesteding is niet aan de orde. Voor de gemeente
Zeist bestaat er namelijk geen keuzevrijheid ten aanzien van de
samenwerkingspartner, omdat woningcorporatie De Seyster Veste in
de wijk Kerckebosch een strategische eigendomspositie, zowel voor
wat betreft de grond als de opstal, heeft. Via de op te richten Wijk
Ontwikkelingsmaatschappij (WOM Kerckebosch) worden zaken als
bouwrijp en woonrijp maken Europees aanbesteed.
Slot
Partijen kunnen waardering opbrengen voor het streven van de gemeente om
te investeren in de leefbaarheid van de wijken Hoge Dennen en Kerckebosch.
Partijen zijn echter van mening dat een uitbreiding van het aantal woningen
met 77% niet past binnen het beleid noch het toekomstig beleid waarin
kwaliteit en niet kwantiteit centraal staat.
Verzoek
Partijen verzoeken de gemeente om niet anders dan met inachtneming van
deze zienswijze over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
5. Reinaerde, A.M. Notermans, Europalaan 310, Utrecht
Zienswijze
De stichting is eigenaar van het perceel gelegen aan de Prinses Marijkelaan
44, 3708 DG te Zeist. Hier is een kindercentrum, De Berk, voor kinderen met
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een ontwikkelingsachterstand gevestigd. Een goede bereikbaarheid met het
openbaar vervoer en de nabijheid van uitvalswegen, maken dat de stichting
zeer tevreden is met deze locatie.
De locatie heeft in het ontwerpplan de bestemming ‘maatschappelijke
doeleinden’. Het gebouw van De Berk is in de huidige vorm opgenomen in het
bestemmingsplan. De max. toegestane bouwhoogte is 5 meter.
In het toekomstperspectief van De Berk is een uitbreiding van het aanbod,
mogelijk in combinatie met andere zorgaanbieders, een belangrijke peiler.
Eén van de aanbieders is de W.A. van Lieflandschool. Vanwege de
inhoudelijke samenwerking bestaat een grote voorkeur voor gezamenlijke
huisvesting in de gemeente Zeist. Dit zou mogelijk op de bestaande kavel aan
de Prinses Marijkelaan kunnen worden gerealiseerd.
Om de nieuwbouw van de scholen mogelijk te maken is een uitbreiding van
de toegestane bouwhoogte van maximaal 10 meter noodzakelijk.
Reclamant verzoekt de gemeente deze ontwikkeling op te nemen in het
definitieve bestemmingsplan.
Antwoord gemeente
Het perceel Prinses Marijkelaan 44 heeft in het bestemmingsplan Hoge
Dennen – Kerckebosch de bestemming maatschappelijk gekregen. Binnen
deze bestemming zijn zowel voorzieningen voor gezondheidszorg als
onderwijs mogelijk. Op grond van het geldende bestemmingsplan
‘Uitbreidingsplan Kerckebosch’ is het reeds mogelijk om op het perceel
Prinses Marijkelaan 44 een bouwhoogte van 10 meter te realiseren. Ook is
een dergelijke hoogte op deze locatie vanuit stedenbouwkundig oogpunt
niet onaanvaardbaar. Derhalve zal de bouwhoogte worden aangepast naar
10 meter.
Conclusie
De zienswijze is gegrond en leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan
in die zin dat de bouwhoogte op het perceel Prinses Marijkelaan 44 zal
worden aangepast naar 10 meter.
6. Stichting Milieuzorg Zeist eo, B. de Wolf, Kometenlaan 70, 3721 JV
Bilthoven
Zienswijze
1. Algemeen
Reclamant vindt het begrijpelijk dat voor het gebiedsdeel Kerckebosch een
revitalisatie plaatsvindt, maar is tegen de bouw van een dermate groot aantal
extra woningen ten koste van het daar aanwezige bos.
Nadat door Seyster Veste was besloten de flats aan de Prinses Margriet en
Irenelaan niet te renoveren maar te slopen, is besloten niet 150 maar 442
extra woningen te bouwen boven op de 708 woningen van de te slopen flats.
Een totaal van 1250 woningen.
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Uitgaande van dit getal zijn een drietal stedenbouwkundige modellen
ontwikkeld. Gekozen is voor het ‘Scheggenmodel’ ondanks de voorkeur van
de huidige bewoners voor het ‘Nieuwe Carré model’.
Het scheggenmodel is uitgewerkt in het Masterplan dat is vastgesteld. Dit
plan vormt de basis van het bestemmingsplan.
Ondanks de positieve zaken aan dit model, betekent dit uiteindelijk een
onevenredige aantasting van de unieke groene kwaliteiten van de wijk.
Op korte termijn betekent de keuze voor het Scheggenmodel een aanzienlijk
verlies aan kwaliteit.
Het onderzoek, gedaan door Arcadis, naar de vergelijking van de
verschillende modellen, is onvolledig omdat de variant die uitgaat van 150
extra woningen niet nader was uitgewerkt en niet is meegenomen in het
onderzoek.
Ook is als maat voor het begrip bos de definitie van de FAO gehanteerd. Wil
een bos in een ecologisch opzicht als habitat kunnen functioneren, dan is voor
bossen op voedselarme gronden een minimale oppervlakte van 15 ha nodig.
Gesteld kan worden dat hoe groter de oppervlakte hoe beter dat habitat voor
betreffende soorten geschikt moet worden geacht en hoe meer versnippering
hoe slechter.
Bij het Scheggenmodel is sprake van versnippering. Het binnenbos wordt
opgedeeld in kleinere boswiggen. Ondanks dat de boswiggen in directe
verbinding komen te staan met het buitenbos, zal het bos een ongeschikte
habitat vormen met name door de toename van gebruiksintensiteit. Tevens
moet een deel van het bestaande bos gekapt worden om e.e.a. te realiseren.
De stichting is van mening dat, gezien de aanwezige natuurwaarden,
uitgegaan had moeten worden van de bouw van max. 150 extra woningen
waarbij het aanwezige binnenbos als basis voor de nieuwe
stedenbouwkundige structuur had moeten worden gekozen en tevens de
relaties met het buitenbos hadden moeten worden versterkt.
Uit het Natuurtoets door Buro Zoon kan worden geconcludeerd dat met name
het gedeelte van scheg 1 dat buiten de rode contour is gelegen tot een
significante aantasting van de enige corridor voor grotere diersoorten zal
leiden. De stichting is van mening dat van deze ontwikkeling moet worden
afgezien. Ook is het groot openbaar belang onvoldoende aangetoond en er
voldoende alternatieven zijn. Er bestaan binnen de rode contour nog
voldoende locaties die voor bebouwing in aanmerking komen.
Uit het lichtonderzoek door Buro Zoon is verder duidelijk geworden dat met
name van de hoge woontorens een aanzienlijk lichteffect zal uitgaan. De
stichting is van mening dat als men accentgebouwen wil bouwen dat dan niet
aan boszijde van de woonscheggen zou moeten plaatsvinden.
De stichting deelt niet de conclusie uit het rapport dat langs de oostrand geen
sprake zou zijn van een negatief lichteffect.
Uit een toets, door Buro Zoon, in het kader van flora en fauna wet komt naar
voren dat een ontheffing zal moeten worden aangevraagd voor de aantasting
van het leefgebied van aan het bos gebonden beschermde soorten.
Ondanks de dat het ontwerpplan op een aantal punten is bijgesteld, is de
stichting nog steeds niet gelukkig met de plannen zoals deze er nu liggen en
zet bij voorbaat kritische kanttekeningen bij het bestemmingsplan.
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De stichting betreurt het dat de ontwikkeling van het winkelcentrum niet
vanaf het begin af aan in het plan is meegenomen.
Antwoord
De stedenbouwkundige opzet (het scheggenmodel) is tot stand gebracht
en gekozen met inachtneming van diverse randvoorwaarden waarbij ook
ecologische randvoorwaarden nadrukkelijk zijn meegewogen. Dit blijkt al
uit het feit dat Arcadis in een rapport de stedenbouwkundige modellen
tegen elkaar heeft afgewogen op de effecten op natuurwaarden. Hieruit
komt naar voren dat het scheggenmodel de voorkeur verdient. Voor dit
model is dan ook uiteindelijk gekozen. Ten tijde van het opstellen van dit
rapport had de gemeenteraad middels het vaststellen van het
ontwikkelingsprogramma in 2005 al bepaald dat het aantal te bouwen
woningen maximaal 1.250 zou bedragen. Daarmee was het uitgangspunt
van de toevoeging van maximaal 150 woningen al verlaten. Dat de variant
van 150 woningen extra niet goed in de beoordeling is betrokken, doet
derhalve niet terzake. Het ging namelijk in het rapport om de vraag in
welk van de drie modellen de natuurwaarden en het bosrijke karakter het
beste worden gewaarborgd. Met de vaststelling van het Masterplan door
de gemeenteraad is de keuze voor het scheggenmodel definitief
geworden. Dit besluit moet gezien worden als het eindresultaat van een
langdurig ontwerpproces waarbij de bewoners actief zijn betrokken. Het is
niet zinvol dit gehele proces opnieuw te doen.
Essentieel aan het scheggenmodel is dat de huidige barrière tussen
’binnen en buitenbos’ wordt opgeheven. Het ‘binnenbos’ wordt opengelegd
en bij het grote ‘buitenbos’ getrokken. Dat heeft volgens het
natuuronderzoek positieve effecten voor de natuur:
- Het openen van het binnenbos naar de EHS buiten biedt dieren en
planten de kans binnen te komen, vergeleken met de afsluitende
werking van de schil van flats nu.
- Het verkeer dat nu geheel langs de buitenrand gaat, wordt
vervangen door doodlopende wegen die het verkeer naar binnen
verzamelen, van de EHS af. Er is daardoor helemaal geen verkeer
meer langs de EHS. Er is een gunstige zonering van rustig in de
rand naar drukker in de zuid en westrand.
- Doordat er geen doorgaand verkeer meer zal zijn, worden de
bosvingers ook relatief rustig.
- De bosvingers gaan zonder barrières over in de EHS, zodat zij ook
voor de recreatie aantrekkelijk worden. Het toenemende aantal
bewoners zal meer dan nu opgevangen worden in de bosvingers. De
toename van recreatieve verstoring op de omringende EHS is
daardoor gering.
- Verlichting en verstoring door woningen wordt meer geconcentreerd
in de woonscheggen, in plaats van de huidige spreiding door flats in
de buitenste schil.
- Er ontstaan lichte en donkere gebieden, rustige en drukkere
gebieden, in de wijk en ook in de omringende EHS.
Door de bouw van woningen in het binnenbos gaat er daar bos verloren.
Maar tegelijkertijd is er nieuw bos voorzien op plaatsen waar nu
langgerekte flats en wegen aanwezig zijn. De boswiggen staan in
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rechtstreekse verbinding met het buitenbos, waardoor ze deel gaan
uitmaken van een veel groter aaneengesloten bosgebied. Uit ecologisch
onderzoek blijkt dat in het plangebied redelijk goed ontwikkeld bos
aanwezig is en lokaal restanten heide en schraalgrasland. De potenties
van deze biotopen worden op dit moment nauwelijks door soorten benut.
De huidige opbouw van de wijk is hiervan de oorzaak. Door het plan wordt
het plangebied geopend voor planten en dieren van bos en heide. Door de
verandering van de recreatiezonering ontstaan vooral in de buitenrand
van het plangebied veel kansen voor planten en dieren. Daardoor heeft
het plan een positieve invloed op beschermde soorten. De meest
geschikte en rustige gebiedsdelen zullen in de rand komen te liggen.
Gebiedjes meer naar binnen in het plangebied die nu vrij rustig zijn, zullen
drukker worden en minder geschikt voor dieren. Bestaand bos zal
bebouwd gaan worden en op de plaats van bestaande flats zal nieuwe
natuur ontwikkeld worden. De oppervlakte aan redelijk ontwikkeld bos zal
afnemen en vervangen worden door jong bos en heide/schraalland. De
ontwikkelingsmogelijkheden voor met name beschermde bosplanten zal
afnemen, maar de ontwikkelingsmogelijkheden voor planten en dieren van
heide en schraalland zullen toenemen. De aantasting van het bos is niet
zodanig dat in de regio soorten zullen verdwijnen, omdat het type bos in
de omgeving zeer veel voorkomt en overal snel aan kwaliteit wint. De
meest waardevolle delen (ouder eikenbos) worden door het plan
gespaard. De negatieve effecten worden ruimschoots gecompenseerd door
de positieve ontwikkelingen voor andere soortgroepen. Met name voor
soorten van bosranden, heide en schraalland nemen de kansen toe.
Voor een verdere motivatie om het Masterplan in dit bestemmingsplan
vast te leggen, wordt tevens verwezen naar de beantwoording in
hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3 van deze Nota en naar de beantwoording in
hoofdlijnen van de Nota beantwoording Inspraakreacties.
Inmiddels is, los van deze zienswijze, reeds besloten om alle nieuwe
bebouwing binnen de bestaande rode contour te realiseren. De bebouwing
van scheg 1 en 2 die voorzien was buiten de rode contour en in de EHS
wordt daardoor op een alternatieve locatie binnen de rode contour
gerealiseerd. De wijzigingsbevoegdheden die opgenomen waren om buiten
de rode contour en in de EHS te bouwen zijn dan ook vervallen en uit het
bestemmingsplan geschrapt. Voor de aanpassing van het plan is een
aanvullende ‘Nee-tenzij’ toets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er ten gevolge
van het plan geen significante negatieve effecten meer zijn op de EHS.
Het is daardoor niet meer nodig om aan te tonen dat ‘er geen reële
alternatieven mogelijk zijn’ en er sprake is van ‘redenen van groot
openbaar belang’.
Voor een uitgebreide motivatie ten aanzien van de bouwhoogte,
waaronder de hoogte/plaatsing van de accentgebouwen, wordt verwezen
naar de beantwoording van zienswijze nummer 9 van hoofdstuk 2.1 van
deze Nota. In de ‘Nee-tenzij’ toets is geconstateerd dat er aan de
noordrand van het plangebied negatieve effecten op de EHS optreden als
gevolg van verlichting. Om de negatieve effecten hier te beperken is
bouwen boven 6 bouwlagen hier bij recht niet toegestaan. Ten aanzien
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van de opmerking van reclamant dat de conclusie van het lichtonderzoek
niet wordt gedeeld ten aanzien van de oostrand, kan het volgende worden
opgemerkt. Het onderzoek is uitgevoerd door een deskundig adviesbureau
op het gebied van ecologie. De gemeente heeft, naar aanleiding van de
opmerkingen van reclamant, dan ook geen enkele reden om te twijfelen
aan de opzet, uitvoering, inhoud en conclusies van het onderzoek.
De gemeente is zich bewust van het gegeven dat het wenselijk is om ook
het winkelcentrum zo spoedig mogelijk te herstructureren. Om dit zo
spoedig mogelijk ter hand te kunnen nemen is een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen in het bestemmingsplan.
2. Specifieke aspecten
2.1 Toelichting
Gesteld kan worden dat in de toelichting een zorgvuldige beschrijving wordt
gegeven van de bestaande situatie en de toekomstige ontwikkeling.
De figuur op pag. 23 geeft echter een onjuist beeld. Het thans aanwezige
binnenbos is geheel wit gelaten. Juist aan dit binnenbos dient wel degelijk
bepaalde ecologische kwaliteiten te worden toegekend.
Antwoord gemeente
Op de ecologische situatie in het binnenbos wordt in het Flora- en
faunaonderzoek van Buro Zoon, dat deel uitmaakt van het
bestemmingsplan, uitgebreid ingegaan. Derhalve is er wel degelijk stil
gestaan bij de ecologische waarden die hier aanwezig zijn. Het zou
kunnen zijn dat de afbeelding op pagina 23 van de toelichting
inderdaad een verkeerd beeld oproept. Om deze reden en omdat de
afbeelding weinig toegevoegde waarde heeft zal deze worden
verwijderd uit de toelichting.
Toetsing planontwikkeling aan relevante Beleidskaders (toelichting hfd. 3 en
5)
Rijksbeleid
In de paragraaf wordt nog steeds niet ingegaan op de nieuwe Wet
Luchtkwaliteit. Het plan dient aan de nieuwe wet te worden getoetst.
Antwoord
In hoofdstuk 5 van het bestemmingsplan wordt voldoende ingegaan op
het aspect luchtkwaliteit. Hierbij komt onder andere de Wet
Luchtkwaliteit en de toetsing daaraan aan de orde. Het in deze
paragraaf wederom aanhalen van de Wet Luchtkwaliteit wordt niet van
toegevoegde waarde geacht en daarmee niet zinvol geacht.
Provinciaal beleid
Voor het plan moet ook de nieuwe vastgestelde Provinciale Ruimtelijke
Verordening relevant worden geacht. In die verordening wordt o.a. het beleid
ten aanzien van de rode contouren zoals dat in het Streekplan 20052015/Structuurvisie is aangegeven nader vastgelegd.
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Bezien het Masterplan: ter hoogte van de Irenelaan zal de rode contour op
twee plekken worden overschreden. Deze ontwikkeling zal niet langer in het
plan mogelijk gemaakt worden maar nog wel via een wijzigingsbevoegdheid.
De stichting is van mening dat van de beoogde ontwikkeling moet worden
afgezien omdat het tot een significante aantasting van de EHS zal leiden.
Antwoord
Zoals reeds bovenstaand aan de orde gekomen is, is reeds besloten
om alle nieuwe bebouwing binnen de bestaande rode contour te
realiseren. De bebouwing van scheg 1 en 2 die voorzien was buiten de
rode contour en in de EHS wordt daardoor op een alternatieve locatie
binnen de rode contour gerealiseerd. De wijzigingsbevoegdheden die
opgenomen waren om buiten de rode contour en in de EHS te bouwen
zijn dan ook vervallen en uit het bestemmingsplan geschrapt.
De stichting wil er opwijzen dat de uitspraak van de provincie ten aanzien van
het provinciale beleid voor gebieden gelegen binnen de rode contour en
aangegeven in het Streekplan/Structuurvisie, weliswaar niet bindend is maar
dat dit niet betekent dat daar aan voorbij kan worden gegaan.
Antwoord
De gemeente is van mening dat er zoveel mogelijk recht gedaan
wordt aan de genoemde uitspraak van de provincie. Er is immers een
zorgvuldige afweging geweest tussen drie stedenbouwkundige
modellen op basis van diverse randvoorwaarden (waarin bestaande
kwaliteiten besloten zitten). Bovendien wordt nadrukkelijk rekening
gehouden met en recht gedaan aan de groene kwaliteiten van het
gebied door de gekozen scheggenstructuur, waarbij veel groen kan
worden behouden en de boswiggen in verbinding worden gesteld met
het buitenbos. Door de duurzaamheidsambities die aan het plan
gekoppeld zijn en de ambitie om een levensloopbestendige wijk te
realiseren zal tegemoet gekomen worden aan aspecten op het gebied
van gezondheid, milieu, etc. Dit alles dus daargelaten het feit dat de
genoemde uitspraak geen richtinggevende beleidsuitspraak is en
daarmee niet bindend is.
Bepaalde ontwikkelingen die deel uitmaken van het Masterplan zijn
geprojecteerd binnen de EHS met name de uiteinden van scheg 1 en 2. Voor
dergelijke ontwikkelingen is een ‘Nee-tenzij regime’ van kracht. Uit de
natuurtoets kan worden afgeleid dat van de ontwikkeling bij scheg 1 een
significante aantasting van de EHS zal uitgaan. De stichting is van mening dat
moet worden afgezien van deze ontwikkeling mede ook omdat het groot
openbaar belang onvoldoende is aangetoond.
Antwoord
Zoals reeds bovenstaand aan de orde gekomen is, is reeds besloten
om alle nieuwe bebouwing binnen de bestaande rode contour te
realiseren. De bebouwing van scheg 1 en 2 die voorzien was buiten de
rode contour en in de EHS wordt daardoor op een alternatieve locatie
binnen de rode contour gerealiseerd. De wijzigingsbevoegdheden die
opgenomen waren om buiten de rode contour en in de EHS te bouwen
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zijn dan ook vervallen en uit het bestemmingsplan geschrapt. Het is
daardoor niet meer nodig om aan te tonen dat ‘er geen reële
alternatieven mogelijk zijn’ en er sprake is van ‘redenen van groot
openbaar belang’.
De verwachting is ook dat van de plannen een negatieve invloed op de EHS
zal uitgaan. De toename van het aantal woningen zal voor een uitloop naar de
aangrenzende gebieden vergroten. De druk op het buitenbos zal toenemen.
Van de hoge gebouwen die zijn geprojecteerd op het einde van de
woonscheggen zal lichtvervuiling uitgaan. Dit geldt tevens voor de oostrand.
Antwoord
Zoals bovenstaand reeds aan de orde gekomen is, is voor de
aanpassing van het plan een aanvullende ‘Nee-tenzij’ toets uitgevoerd.
Hieruit blijkt dat er ten gevolge van het plan geen significante
negatieve effecten meer zijn op de EHS. Het totale plan is na de
aanpassing neutraal tot positief voor de omringende EHS. In de ‘neetenzij’ toets is ook gekeken naar de indirecte effecten op de EHS.
Hierbij is recreatieve verstoring en verlichting ten gevolge van het plan
ook meegewogen. Daarbij is rekening gehouden met de nieuwe
ruimtelijke opzet van het plangebied en de het toenemende aantal
bewoners. Om de negatieve effecten van verlichting aan de noordzijde
te beperken is bouwen boven 6 bouwlagen hier bij recht niet
toegestaan. Ten aanzien van de opmerking van reclamant dat de
conclusie van het lichtonderzoek in twijfel wordt getrokken, kan het
volgende worden opgemerkt. Het onderzoek is uitgevoerd door een
deskundig adviesbureau op het gebied van ecologie. De gemeente
heeft, naar aanleiding van de opmerkingen van reclamant, dan ook
geen enkele reden om te twijfelen aan de opzet, uitvoering, inhoud en
conclusies van het onderzoek.
Het heeft de stichting verbaasd dat in het ontwerpplan op geen enkele wijze
aandacht wordt besteed aan de compensatie van het verlies van
natuurwaarden. Het betreft niet alleen de ontwikkeling dat in de EHS is
geprojecteerd maar ook de te kappen bomen in het binnenbos. Bij de
planontwikkeling zal moeten worden voldaan aan het bepaalde in de
gemeentelijke ‘Bomenverordening 2005’.
Antwoord
Zoals gezegd zijn de ontwikkelingen in de EHS geschrapt en zijn er
geen significante negatieve effecten meer. Compensatie in het kader
van de EHS is dus niet aan de orde. Voor het kappen van een deel van
de bomen in het binnenbos, is alleen compensatie vereist vanuit de
bomenverordening. Deze compensatie komt concreet aan de orde bij
de verlening van de kapvergunning(en). De bomenverordening
waarborgt de compensatie op deze wijze dan ook. Tegen de verlening
van kapvergunningen staat een apart bezwaar- en beroepstraject
open. Uitgangspunt is dat de te kappen bomen in beginsel binnen het
plangebied worden gecompenseerd. Mocht dit niet mogelijk blijken dan
zal op een andere wijze worden gecompenseerd.
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Gemeentelijk beleid
In het Structuurplan wordt aangegeven dat de stedenbouwkundige layout van
Kerckebosch van zeer grote waarde moet worden geacht en dat het gebied
geen ingrepen van enige omvang meer verdraagt.
Nieuwe woningbouw wordt niet uitgesloten maar moet zeer hoogwaardig en
geconcentreerd zijn.
De stichting is van mening dat in het Masterplan niet kan worden gesproken
over enige woningbouw en dat de oorspronkelijke stedenbouwkundige layout
wordt losgelaten.
Zowel het Masterplan als het ontwerpbestemmingsplan zijn in strijd met het
Structuurpan 2001.
Antwoord
Met betrekking tot het structuurplan moet opgemerkt worden dat dit
niet meer actueel is en daarmee een gedateerd toetsingskader is voor
dit ontwikkelingsplan. Niet voor niets is een nieuwe structuurvisie in
voorbereiding. Vooruitlopend hierop is voor Kerckebosch met de
vaststelling van het Masterplan Kerckebosch in 2009 – en eerder al de
vaststelling van het ontwikkelingsprogramma voor Kerckebosch in
2005 en de Ontwikkelingsvisie in 2007 - door de gemeenteraad,
voorzien in een nieuwe visie met nieuwe inzichten ten aanzien van de
ruimtelijke ontwikkeling van Kerckebosch. De ruimtelijke visie uit het
vastgestelde Masterplan is dan ook richtinggevend voor de ruimtelijke
ontwikkeling van Kerckebosch en moet gezien worden als een
alternatief voor het structuurplan. Daarbij komt dat het structuurplan
een indicatief plan is, dat geen (juridisch) bindende werking heeft. Tot
slot is het zo dat aan het structuurplan geen blijvende rechten kunnen
worden ontleend en dat de raad, op grond van gewijzigde
planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen,
een bestemmingsplan kan vaststellen dat voorziet in een andere
inrichting van het gebied.
De stichting acht het grote aantal nieuwe woningen niet noodzakelijk om het
streefaantal van 60.000 inwoners te kunnen handhaven. De gemeente kan
volstaan met een veel kleiner aantal woningen.
De stichting is wel te spreken over de vernieuwde woonconcepten in het
Masterplan.
Antwoord
Voor de beantwoording ten aanzien van volkshuisvestelijke aspecten
wordt verwezen naar de beantwoording in hoofdlijnen in hoofdstuk
1.3.
Voor de herstructurering van Kerckebosch moet ook de ‘Bouwvisie’ relevant
worden geacht. Hierin staat aangegeven dat niet hoger dan de omgeving mag
worden gebouwd. De te bouwen woontorens van 10 hoog zijn veel hoger dan
de omgeving en overschrijden zelfs ruim de boomgrens. Volgens de Bouwvisie
is hoger bouwen in bepaalde gevallen mogelijk maar dan dient vooraf een
uitvoerige analyse en onderzoek plaats te vinden. Van zo een analyse is tot
op heden geen sprake. De stichting is van mening dat de gemeente het
uitgangspunt van de Bouwvisie naast zich neer heeft gelegd. Indien toch
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hoger gebouwd moet worden dan zou dat plaats moeten vinden bij de
entree’s/ winkelcentrum/voorzieningen zodat uitstraling naar het buitengebied
minder wordt.
Antwoord
Het uitgangspunt dat er in beginsel niet hoger dan de omgeving mag
worden gebouwd is niet verlaten met de bouw van woontorens van 10
lagen hoog. Immers, de huidige Anna Paulownaflat die ook in de wijk
Kerckebosch is gelegen, en die zal worden gehandhaafd, is ook 10
lagen hoog. Gezien het feit dat het plan de herstructurering van vrijwel
een gehele wijk behelst, dient immers ook op wijkniveau naar de
bouwhoogte te worden gekeken. Daarnaast heeft de gemeenteraad
ingestemd met het Masterplan en daarmee met de stedenbouwkundige
uitgangspunten, waaronder de bouwhoogte, voor de herontwikkeling
van de wijk Kerckebosch. Voor een uitgebreide motivatie ten aanzien
van de bouwhoogte, waaronder de hoogte/plaatsing van de
accentgebouwen, wordt ook verwezen naar de beantwoording van
zienswijze nummer 9 van hoofdstuk 2.1 van deze Nota.
Door de gemeente wordt een nieuw Groenstructuurplan ontwikkeld. In het
ontwerpplan wordt echter niet gerefereerd aan het vigerende
Groenstructuurplan. Hierin staat dat de ecologische waarde van het
binnenbos Kerckebosch dient te worden gehandhaafd/ versterkt. Door
versnippering van het bestaande bos door het Scheggenmodel en door de
toename druk op het bos, zal de ecologische betekenis toch lager zijn dan nu
het geval is. De stichting acht de ontwikkeling strijdig met de
beleidsuitgangspunten uit het vigerende Groenstructuurplan.
Antwoord
Het Groenstructuurplan is niet meer actueel en daarmee een
gedateerd toetsingskader voor dit ontwikkelingsplan. Niet voor niets is
een nieuw groenstructuurplan in voorbereiding. Daarbij komt dat het
groenstructuurplan een indicatief plan is, dat niet (juridisch) bindend
is. Voor Kerckebosch is met de vaststelling van het Masterplan
Kerckebosch in 2009 – en eerder al de vaststelling van het
ontwikkelingsprogramma voor Kerckebosch in 2005 en de
Ontwikkelingsvisie in 2007 - door de gemeenteraad, voorzien in een
nieuwe visie met nieuwe inzichten ten aanzien van de ruimtelijke
ontwikkeling en groenstructuur van Kerckebosch. In het Masterplan is
ook nadrukkelijk een visie en uitgangspunten opgenomen voor de
groenstructuur in Kerckebosch. De visie uit het vastgestelde
Masterplan is dan ook richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling
en ontwikkeling van de groenstructuur van Kerckebosch en moet
gezien worden als een alternatief voor het groenstructuurplan.
Overigens wordt met het in verbinding brengen van de boswiggen met
het buitenbos en andere investeringen in de groenstructuur
(waaronder het aanleggen van ‘ecoplekken’) van Kerckebosch tevens
ook tegemoet gekomen aan de in het huidige groenstructuurplan
aangegeven doelstelling dat de ecologische waarde van het binnenbos
dient te worden gehandhaafd/versterkt. Tot slot is het zo dat aan het
groenstructuurplan geen blijvende rechten kunnen worden ontleend en
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dat de raad, op grond van gewijzigde planologische inzichten en na
afweging van alle betrokken belangen, een bestemmingsplan kan
vaststellen dat voorziet in een andere inrichting van het gebied.
De stichting is positief dat besloten is om aan bepaalde bospercelen langs de
Arnhemse Bovenweg de bestemming ‘Bos’ te geven. Wel vraagt de stichting
zich af waarom dit ook niet is gedaan voor de bospercelen op het terrein van
Hotel Kerckebosch. Ook hier is sprake van opgaand bos. Vanwege de tevens
cultuurhistorische waarde zou het gehele gebied ook een dubbelbestemming
‘Waarde cultuurhistorie’ moeten krijgen.
Antwoord
Het is juist dat aan het gebied van Hotel Kerckebosch een bepaalde
cultuurhistorische waarde kan worden toegekend. Het gebied maakt
deel uit van de gemeentelijke monumentale structuren van een reeks
van voormalige buitenplaatsen langs de Driebergseweg. Het
bestemmingsplan zal hierop worden aangepast door het perceel de
dubbelbestemming ‘Waarde-cultuurhistorie 2’ te geven. Verder wordt
de bestemming Groen op het perceel passend geacht voor het groen
op dit perceel, omdat het perceel behoort tot het horecabedrijf dat hier
gevestigd is en hier ruimtelijk functioneel deel van uitmaakt, het
perceel grotendeels met een hek is omgeven, het perceel intensief
gebruikt wordt ten gevolge van het horecabedrijf en ook een
ontsluiting van het perceel door het groen loopt. Binnen de
bestemming Groen is het goed mogelijk de huidige groenstructuur hier
te behouden en beheren. Dit geldt ook binnen de bestemming Horeca,
omdat hier ook groenvoorzieningen toegestaan zijn. Het terrein om de
bebouwing van Kasteel Kerckebosch is in het geldende
bestemmingsplan bovendien ook niet bestemd voor bos, maar is in zijn
geheel bestemd voor hotels, cafés en restaurants. De bestemming
groen die nu is opgenomen op delen van het perceel betekent derhalve
veel meer bescherming voor het groen dan nu het geval is. Door het
opnemen van de dubbelbestemming ‘waarde-cultuurhistorie 2’ op dit
perceel wordt ook bescherming geboden aan het groen op het gehele
perceel. Immers hiervoor geldt ook een uitgebreid
aanlegvergunningenstelsel, waaronder voor het vellen en rooien van
bomen. Omdat het aanwezige groen onlosmakelijk verbonden is met
het buitenplaatsachtige karakter van het perceel, wordt het groen, en
de beeldkwaliteit dan ook nadrukkelijk al beschermd door de
dubbelbestemming ‘waarde-cultuurhistorie 2’.
Milieuaspecten
De stichting is van mening dat de in het bestemmingsplan verankerde
Masterplan in strijd is met de Grondwatervisie van de Utrechtse Heuvelrug. In
ieder geval zou in het bestemmingsplan als harde randvoorwaarde moeten
worden meegegeven, dat al het regenwater afgekoppeld dient te worden.
Antwoord
Volgens het provinciale beleid valt het huidige plan voor Kerckebosch,
net als de huidige bebouwing van Kerckebosch, geheel binnen de rode
contour waar verdere stedelijke ontwikkeling mag plaatsvinden. Over
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de wateraspecten van deze verdere stedelijke ontwikkeling heeft
overleg plaatsgevonden met het Waterschap en is er getoetst aan het
‘waterbeleid’. Het plan behelst een herinrichting en uitbreiding van de
bestaande woonfunctie en een herinrichting van het bos. Er worden
geen nieuwe functies toegevoegd die zich niet verdragen met het
infiltratiegebied.
Bij de inrichting van de nieuwe wijk krijgt het wateraspect de nodige
aandacht. Het regenwater van daken en verhardingen wordt in de
huidige situatie niet geïnfiltreerd en rechtstreeks afgevoerd naar het
riool. Dat zal in de nieuwe wijk veranderen. Het regenwater zal van
daken en verhardingen niet naar het riool worden afgevoerd, maar
zoveel mogelijk in de omgeving worden geïnfiltreerd. Bij de inrichting
zullen waar mogelijk halfverhardingen voor wegen en
parkeervoorzieningen worden toegepast. Bij de toepassing van
bouwmaterialen wordt rekening gehouden met het afkoppelen.
Bijvoorbeeld door de toepassing van uitlogende materialen te
vermijden. De beoogde ontwikkelingen omvatten wat dat betreft
nieuwe kansen en nieuwe investeringen in de infiltratiemogelijkheden
van het gebied. Daarover heeft in het kader van dit bestemmingsplan
al overleg met het waterschap plaatsgevonden en zal ook bij de
inrichting van het gebied overleg blijven plaatsvinden met het
waterschap.
Ondanks de ambities op het gebied van milieu, is het voor een aantal
aspecten nog steeds onduidelijk voor welk ambitieniveau de gemeente nu
werkelijk gaat. De gemeente heeft aangegeven dat naast het Milieuadvies ook
een Omgevingsverkenning is opgesteld waarvan de conclusies zullen worden
uitgewerkt in het plan. In het bestemmingsplan wordt nu aangeven dat voor
GPR-gebouw een basiskwaliteit is vastgesteld en een ambitieniveau voor
kantoren en woningen. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de betreffende
milieukwaliteitseisen niet in het bestemmingsplan zullen worden vastgelegd
maar in een Realisatieovereenkomst. De stichting vraag zich af of dit toch ook
niet beter in het bestemmingsplan kan worden vastgelegd.
De stichting wil aangeven dat de gemeente uiterst voorzichtig zou moeten
zijn het toepassen van bodemenergiesystemen.
Antwoord
De gemeente is van mening dat de vastlegging in een
realisatieovereenkomst afdoende is om de milieukwaliteitseisen/
duurzaamheidsmaatregelen te waarborgen. Ook omdat het niet
mogelijk is om duurzaamheidseisen op gebouwniveau, zoals GPR en
EPC in een bestemmingsplan vast te leggen. Voor het uitvoeren van
duurzaamheidsmaatregelen die een ruimtelijke relevantie hebben biedt
het bestemmingsplan de ruimte. Duidelijk is aangegeven in het
bestemmingplan dat de genoemde GPR ambitie het uitgangspunt is.
De gemeente is zich bewust van de voorzichtigheid die geboden is bij
het toepassen van bodemenergiesystemen. Daarom zullen de
mogelijkheden voor WKO in dit gebied met de provincie worden
bekeken. Verder is voor WKO tevens een apart vergunningenstelsel
van kracht. In het kader hiervan vindt de afweging van
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grondwaterbelangen plaats. Open WKO is overigens maar in een
beperkt deel van het plangebied toegestaan.
Ecologie
Duidelijk is dat in ieder geval van de binnen de EHS geprojecteerde
ontwikkelingen van scheg 1 en 2, als ook de accentgebouwen een significant
negatief effect op de EHS uitgaat en dat daarvan zou moeten worden
afgezien.
Antwoord
Bovenstaand is hier al uitgebreid op ingegaan. Voor de beantwoording
wordt dan ook hiernaar verwezen.
Voor wat betreft de toetsing aan de eisen die de FFW aan bepaalde soorten
stelt, is het nog onduidelijk of de plannen wat dat betreft aanvaardbaar zijn.
Er dient op basis van het nu voorliggende Masterplan alsnog een nader
onderzoek plaats te vinden om ook daadwerkelijk aan te kunnen tonen dat de
daarin opgenomen ontwikkelingen de vereiste gunstige staat van
instandhouding van de betreffende soorten niet in gevaar komt.
Ook de FFW-toets door Buro Zoon geeft onvoldoende duidelijkheid of aan de
vereisten van die wet kan worden voldaan.
Het blijft onduidelijk voor welke specifieke soorten de vereiste ontheffing kan
worden verkregen. Uit de beschikbare stukken heeft de stichting op geen
enkele wijze op kunnen maken dat de ontheffing ook daadwerkelijk verleend
wordt.
Antwoord
Er is voldoende natuuronderzoek uitgevoerd. Door Zoon, buro voor
ecologie, is een Flora en faunatoets voor Kerckebosch uitgevoerd
(rapport van 20 augustus 2009). In december 2009 is een aanvullende
Natuurtoets opgesteld naar aanleiding van uitspraken van de Raad van
State, dat er geen ontheffingen meer mogelijk zijn voor ruimtelijke
ingrepen voor vogels en Habitatrichtlijn bijlage IV soorten, waartoe
vleermuizen behoren. De conclusie van de natuurtoets is dat er op dit
moment geen reden is om aan te nemen dat de Flora en faunawet aan
de uitvoering van het plan in de weg staat. Van de Habitatrichtlijn
bijlage IV soorten heeft namelijk alleen de gewone grootoorvleermuis
een verblijfplaats in het plangebied en deze wordt geheel ontzien.
Vleermuizen van andere verblijfplaatsen buiten het plangebied zullen
door het plan nog steeds een waardevol voedselgebied aantreffen,
zodat geen andere verblijfplaatsen in gevaar komen. Van de jaarrond
beschermde vogels komt er geen in het plangebied voor. Voor andere
vogelsoorten is voor het verstoren van de nesten buiten de broedtijd
geen ontheffing nodig. De ingreep zal dus buiten de broedtijd
plaatsvinden. Zie verder ook hoofdstuk 1.3.
Planologische verankering
Het bestemmingsplan worden de bestaande situatie en de voorgenomen
toekomstige ontwikkelingen goed omschreven.
Het plan is opgedeeld in twee deelgebieden: Hoge Dennen en Kerckebosch.
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Voor Hoge Dennen wordt voornamelijk een conserverende bestemming
aangehouden. Voor Kerckebosch zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen.
Het gaat daarbij om het planologisch juridisch verankeren van het Masterplan
Kerckebosch, een zestal wijzigingsbevoegdheden en de mogelijkheden al dan
niet bouwen buiten de rode contour van het Streekplan.
De stichting heeft de volgende bezwaren/opmerkingen:
– het relatief grote aantal extra woningen dat in het deelgebied Kerckebosch
mogelijk wordt gemaakt. Door van een kleiner aantal uit te gaan, had een
groter deel van het binnenbos bespaard kunnen worden.
– Het gekozen Scheggenmodel. Dit zal leiden tot grotere versnippering van
het bestaande bos. De keuze voor dit model moet in strijd worden geacht
met beleidskaders.
– De hoge woontorens zoals geplaatst op de uiteinden van de Scheggen.
Door hun hoogte zal dit horizonvervuiling en ook lichtvervuiling
veroorzaken. Het plan is op dit punt in strijd met het uitgangspunt in de
Bouwvisie.
– De stichting is positief dat een bescherming van de op de Monumentenlijst
opgenomen monumentale structuren is opgenomen d.m.v. de
dubbelbestemming ‘Waarde-cultuurhistorie’. Het verbaast de stichting wel
dat de dubbelbestemming niet is gegeven aan het terrein van Hotel
Kerckebosch aangezien ook dit perceel deel uitmaakt van de
monumentale structuur.
Antwoord gemeente
Bovenstaand is op deze punten al ingegaan. Voor de beantwoording wordt
dan ook daarnaar verwezen.
–

Opgenomen wijzigingsbevoegdheid perceel Oranje Nassaulaan 2: hierdoor
ontstaat een te grote druk op dit kwetsbare gebied. Tevens wordt de
woning die daar staat vrijwel geheel omgeven door bos en zal de bouw
een appartementencomplex ter plaatse een aanslag op het nog aanwezige
bos betekenen.
Antwoord gemeente
In de wijzigingsbepaling is vastgelegd dat een nieuw
appartementengebouw moet worden gebouwd op dezelfde plek als de
huidige woning en in hooguit dezelfde omvang als de huidige woning,
waardoor zoveel mogelijk groen/bos wordt gespaard. Hier is immers al
bestaande bebouwing aanwezig. Het bouwvlak in het bestemmingsplan
stemt overeen met het bouwvlak uit het geldende bestemmingsplan
Molenbosch. Op deze plaats kan daarom al worden gebouwd. Ook kunnen
op grond van het vigerende bestemmingsplan op het terrein rond de villa
bijgebouwen worden opgericht en mag de ruimte rondom de villa worden
ingericht als erf en tuin. Daarmee maakt het vigerende bestemmingsplan
het al mogelijk om bomen te kappen en in de plaats daarvan verharding
aan te leggen. Verder kent het bestemmingsplan nu een groene
bestemming toe aan een deel van het perceel. Dit voorziet in meer
bescherming van het groen dan het vigerende bestemmingsplan deed. Bij
de vormgeving van het complex zal uiteraard rekening worden gehouden
met de omgeving, waaronder het monumentale karakter van hotel
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Kerckebosch. Dit komt voort uit de dubbelbestemming ‘waarde
cultuurhistorie 2’ die tevens op dit perceel gelegd zal worden (zie boven).
Verder is de voorgestane bouwmassa hier, gelet op de bouwhoogten in de
directe omgeving stedenbouwkundig aanvaardbaar. Daarnaast kenmerkt
het gebied zich nu ook niet als een rustig gebied, gezien de aanwezigheid
van het hotel, het appartementengebouw naast het hotel en de
appartementengebouwen langs de Prinses Marijkelaan en Sophialaan.
Derhalve wordt er geen onevenredige afbreuk gedaan aan de kenmerken
van dit gebiedje met de komst van een appartementengebouw.
–

De in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden die direct
samenhangen met de buiten de rode contour geplande bouwplannen.
Antwoord gemeente
Bovenstaand is hierop al uitgebreid ingegaan. Voor de beantwoording
wordt dan ook daarnaar verwezen.

2.2 Plankaart
De stichting maakt bezwaar tegen:
- de bestemmingen zoals deze ten gevolge van het Masterplan Kerckebosch
in het bestemmingsplan zijn opgenomen in het algemeen;
- tegen de woontorens aan het uiteinde van de scheggen;
- de rode ontwikkelingen buiten de rode contour in het bijzonder ook al zijn
deze alleen mogelijk op basis van de opgenomen wijzigingsbevoegdheid.
- Het complex Hotel Kerckebosch dient de dubbelbestemming ‘WaardeCultuurhistorie’ te krijgen alsmede de bestemming ‘Bos’ voor de op het
perceel voorkomende bossen;
- De wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen voor Oranje Nassaulaan 2.
Antwoord gemeente
Bovenstaand is op deze punten al ingegaan. Voor de beantwoording wordt
dan ook daarnaar verwezen.
2.2 Planvoorschriften
Art. 6 Groen
Hier is geen aanlegvergunning opgenomen voor de bescherming van het
groen.
Antwoord
Doordat percelen de bestemming groen hebben gekregen, geniet het
aanwezige groen hier afdoende bescherming. Bomen worden hier
bovendien ook beschermd vanuit de bomenverordening. Wel zal aan de
stroken Groen achter de Graaf Janlaan de aanduiding ‘bos’ worden
gegeven, met daaraan gekoppeld aanlegregels, om het bosachtige
karakter van deze stroken, van nadere bescherming te voorzien. Dit
omdat deze stroken een afschermende werking hebben, groene buffer
vormen, tussen de bestaande wijk en de achtergelegen voorzieningen en
nieuwe ontwikkelingen.
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Art. 7 Horeca
Hotel Kerckebosch: De bestemming ‘Horeca” zou alleen tot het nu in het plan
daartoe aangegeven bouwvlak moeten dienen. Het overige deel dient de
bestemming ‘Bos’ moeten krijgen met een extra aanduiding ‘parkeren’.
Aan het gebied dient tevens een dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie’
te worden gegeven.
Antwoord
Zoals reeds aan de orde gekomen is, zal het bestemmingsplan worden
aangepast door het perceel van kasteel Kerckebosch de
dubbelbestemming ‘Waarde-cultuurhistorie 2’ te geven. Verder wordt het
huidige bestemmingsvlak voor Horeca op het perceel passend geacht,
omdat de gronden binnen dit bestemmingsvlak behoren tot het
horecabedrijf dat hier gevestigd is, hier ruimtelijk functioneel deel van
uitmaken en het perceel intensief gebruikt wordt ten gevolge van het
horecabedrijf. Binnen de bestemming Horeca is het goed mogelijk de
huidige groenstructuur hier te behouden en beheren, omdat binnen deze
bestemming ook groenvoorzieningen toegestaan zijn. Het terrein om de
bebouwing van Kasteel Kerckebosch is in het geldende bestemmingsplan
bovendien ook niet bestemd voor bos, maar is in zijn geheel bestemd
voor hotels, cafés en restaurants. Door het opnemen van de
dubbelbestemming ‘Waarde-cultuurhistorie 2’ op dit perceel wordt ook
bescherming geboden aan het groen op het gehele perceel. Immers,
hiervoor geldt ook een uitgebreid aanlegvergunningenstelsel, waaronder
voor het vellen en rooien van bomen. Omdat het aanwezige groen
onlosmakelijk verbonden is met het buitenplaatsachtige karakter van het
perceel, wordt het groen, en de beeldkwaliteit dan ook nadrukkelijk al
beschermd door de dubbelbestemming ‘waarde-cultuurhistorie 2’.
Art. 15 Woongebied 1
Binnen deze bestemming is ter plaatse aanduiding ‘specifieke
bouwaanduiding-accentgebouw’ een ontheffing opgenomen. Zoals reeds
eerder in deze zienswijze aangegeven, moet worden afgezien van
accentgebouwen aan de uiteinde van de woonscheggen.
Antwoord
Het betreffende accentgebouw maakt een onlosmakelijk onderdeel uit
van het stedenbouwkundig concept. Afzien van dit accentgebouw is dan
ook niet wenselijk. De ontheffing is opgenomen om de negatieve effecten
van verlichting hier te beperken, schrappen van de ontheffing is dan ook
niet gewenst. Verder wordt in de aanvullende natuurtoets over de
corridor tussen Heidestein en Zeisterbosch opgemerkt dat de toename
van verlichting hier wel nadelig is voor zoogdieren, maar dat dat niet
significant is. Voor een uitgebreide motivatie ten aanzien van de
bouwhoogte, waaronder de hoogte/plaatsing van de accentgebouwen,
wordt verwezen naar de beantwoording van zienswijze nummer 9 van
hoofdstuk 2.1 van deze Nota.
Art. 20 Waarde cultuurhistorie
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De doeleindenbeschrijving zou moeten worden aangevuld. Blijkens de
plankaart betreft het ook de instandhouding van de monumentale structuur
van plantsoenen aan het Oranje Nassauplein en Julianaplein.
Antwoord
Het is juist dat ook de plantsoenen aan het Oranje Nassauplein als aan
het Julianaplein onder de bestemming ‘Waarde Cultuurhistorie’ vallen. De
bestemmingsomschrijving zal daarom worden aangevuld. Voor de
opmerkingen ten aanzien van deze bestemming m.b.t. de gronden van
Hotel Kerckebosch, wordt verwezen naar hetgeen daarover bovenstaand
al is opgemerkt.
Art. 25 Algemene wijzigingsregels
Wijzigingsgebied 1: Oranje Nassaulaan2
Deze wijzigingsbevoegdheid uit het plan halen. Onduidelijk is nog de impact
van het plan op de omgeving.
Antwoord
Bovenstaand is op deze punt al ingegaan. Voor de beantwoording wordt
dan ook daarnaar verwezen.
Wijzigingsgebied 3: Damiaanschool en omgeving
Indien de provincie geen medewerking verleent aan het wijzigen van de rode
contour, wordt in het plan de mogelijkheid geboden het
woningbouwprogramma ter plaatse van de Damiaanschool te realiseren.
- Hiermee zou inbreuk kunnen worden gedaan op de aangegeven zonering
binnen het Masterplan tussen woongebieden en gebieden waar
maatschappelijke voorzieningen zijn voorzien.
- Waar zou de Damiaanschool dan heen moeten gaan.
- In dit wijzigingsgebied is ook het bosperceel openomen dat grenst aan het
te beschermen ‘heideveld’.
Afgezien zou mogen worden van deze wijzigingsbevoegdheid.
Antwoord
De locatie van de Damiaanschool is vanuit stedenbouwkundigruimtelijk oogpunt een aanvaardbare locatie om enige woningbouw te
realiseren. De locatie ligt immers ingeklemd tussen de te realiseren
vrije kavels achter de Graaf Janlaan en de derde woonscheg. Voor de
zonering tussen de woongebieden en maatschappelijke voorzieningen
is dit dan ook acceptabel. Er is evenwel nog niet definitief beslist of
hier de woningen komen, daarom is het wijzigingsgebied enigszins
verruimd om dit nog breder te kunnen onderzoeken. Of de Damiaan
school daadwerkelijk verhuist en waar deze dan heen zal gaan is dus
nog niet bepaald. De uitloop naar het heideveld, voor zover deze al
direct is, zal naar verwachting geen wezenlijke effecten hebben op dit
veld. Aan de wijzigingsbevoegdheid is namelijk inmiddels de
voorwaarde gekoppeld dat er maximaal 7 vrije kavels kunnen worden
gerealiseerd. Dit nog daargelaten het feit dat vanuit de huidige
Damiaanschool ook een (grotere) uitloop op het veld zou kunnen zijn.
Wijzigingsgebied 4: Irenelaan
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Gezien de ligging buiten de rode contour en binnen de EHS zou moeten
worden afgezien van bebouwing in dit gebied.
Wijzigingsgebied 6: Irenelaan
Gezien de ligging buiten de rode contour en binnen de EHS zou moeten
worden afgezien van bebouwing in dit gebied. Tevens zal de hier gelegen
corridor te smal worden.
Antwoord
Bovenstaand is reeds aan de orde gekomen dat deze
wijzigingsbevoegdheden zijn geschrapt.
Art. 26 Aanlegvergunningstelsel
- In de tabel art. 26, lid 1, zou ook voor het aanbrengen van
diepwortelende beplanting een aanlegvergunning nodig zijn binnen de
dubbelbestemming ‘Waarde-cultuurhistorie 2’.
- Voorwaarde opnemen dat de aanlegvergunningen, die betrekking hebben
op de in het plangebied aanwezige monumentale structuren, eerst aan de
gemeentelijke Monumentencommissie moeten worden voorgelegd,
alvorens daaraan medewerking wordt verleend.
Antwoord
De vereiste van een aanlegvergunning voor het aanbrengen van
diepwortelende beplanting is naar de mening van de gemeente niet
nodig. Voor laanbomen is namelijk juist gewenst dat ze diepwortelen
en niet in de breedte waarbij ze de wegverharding opduwen.
Bovendien wordt er geen afbreuk mee gedaan aan de
cultuurhistorische waarden, want deze bevinden zich bovengronds en
niet ondergronds. Naar aanleiding van de zienswijze is gebleken dat in
het aanlegvergunningenstelsel van het ontwerpbestemmingsplan
abusievelijk was opgenomen dat in de bestemming verkeer ter plaatse
van de aanduiding landschapswaarden een aanlegvergunning vereist
was voor het aanbrengen van diepwortelende beplanting. Deze zal
worden geschrapt. Immers, ook hier geldt dat de landschapswaarden
bovengronds aanwezig zijn en niet ondergronds.
Het bestemmingsplan zal zodanig worden aangepast dat
aanlegvergunningen die betrekking hebben op monumentale
structuren, te weten binnen de bestemming ‘Waarde cultuurhistorie 2’,
eerst aan de gemeentelijke monumentencommissie moeten worden
voorgelegd.
3. Conclusie
Gezien het kwetsbare karakter van het gebied heeft inspreker bezwaren met
name tegen de voor het deelgebied Kerckebosch opgenomen
stedenbouwkundige ontwikkelingen.
Niet alleen zou uitgegaan moeten worden van een model van max. 150 extra
woningen, maar ook van een verkaveling waarbij structuur van het binnenbos
grotendeels behouden blijft en de relatie met het buitenbos wordt versterkt.
Conclusie
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De zienswijze is deels gegrond en deels ongegrond. De zienswijze leidt
tot aanpassing van het bestemmingsplan in die zin dat:
o de afbeelding op pagina 23 uit de toelichting zal worden verwijderd;
o aan het perceel van Hotel Kerckebosch de dubbelbestemming
‘Waarde-cultuurhistorie’ zal worden gegeven;
o de bestemmingsomschrijving van de dubbelbestemming ‘Waarde
cultuurhistorie 2’ zal worden aangepast t.b.v. de plantsoenen aan
Julianaplein en Oranje Nassauplein;
o de vereiste van een aanlegvergunning voor het aanbrengen van
diepwortelende beplanting ter plaatse van de bestemming Verkeer,
landschapswaarden, zal worden geschrapt.
o aanlegvergunningen die betrekking hebben op monumentale
structuren, binnen de bestemming ‘Waarde cultuurhistorie 2’, eerst
aan de monumentencommissie moeten worden voorgelegd;
o de aanduiding ‘bos’ zal worden gegeven aan de stroken met de
bestemming Groen achter de Graaf Janlaan vanwege de
afschermende werking die deze stroken hebben en de groene buffer
die zij vormen, tussen de bestaande wijk en de achtergelegen
voorzieningen en nieuwe ontwikkelingen.
7. Arag Rechtsbijstand, mr. M.M. de Roon, Kastanjelaan 2, 3833 AN
Leusden
Namens: Fam. Van der Schrier, Prinses Irenelaan 71a, Zeist
Cliënten zijn van mening in hun belang geschaad te worden door het ontwerp
bestemmingsplan. Cliënten verzoeken de inspraakreactie als herhaalt en
ingelast te beschouwen.
Cliënten hebben de volgende bezwaren.
Mogelijke alternatieven, t.a.v. het compromisvoorstel van cliënten m.b.t. de
te bouwen flatgebouwen zijn onvoldoende onderzocht. Er is een alternatief
voorhanden dat naar mening van cliënten een beter resultaat biedt.
De gemeente heeft veel aandacht verleend aan de ecologische waarde van de
natuurlijke verbinding en de gevolgen die nieuwbouw zal hebben op de
natuurlijke verbinding. Cliënten zijn echter van mening dat ten onrecht een
wijzigingsbevoegdheid wordt vastgelegd in het ontwerpplan.
Nu de gemeente de mogelijkheid gaat onderzoeken of nieuwbouw binnen de
rode contour gesitueerd kan worden, is het opnemen van een
wijzigingsbevoegdheid niet noodzakelijk.
Antwoord
Inmiddels is, los van deze zienswijze, reeds besloten om alle nieuwe
bebouwing binnen de bestaande rode contour te realiseren. De
bebouwing die voorzien was buiten de rode contour wordt daardoor op
een alternatieve locatie binnen de rode contour gerealiseerd. De
wijzigingsbevoegdheden die opgenomen waren om buiten de rode
contour te bouwen zijn dan ook vervallen en uit het bestemmingsplan
geschrapt. Hierdoor blijft de natuurlijke verbinding die door reclamant
wordt aangehaald, gehandhaafd.
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De opmerking van reclamanten over het onvoldoende onderzoeken
van alternatieven doet nu in feite niet meer terzake, daar de
bebouwing op een alternatieve locatie wordt gerealiseerd. Immers, alle
bebouwing zal binnen de rode contour worden gerealiseerd, wat
betekent dat de bebouwing die achter en naast het perceel van
reclamant was voorzien, op een alternatieve locatie binnen de rode
contour zal worden gesitueerd.
Ten aanzien van het verzoek van reclamanten om de eerdere
inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan als herhaalt en
ingelast te beschouwen wordt het volgende overwogen. Deze
inspraakreactie ziet vrijwel uitsluitend op de (gevolgen van de)
bebouwing die gerealiseerd zou worden achter en naast het perceel
van reclamant. Nu er buiten de rode contour geen nieuwe bebouwing
zal worden opgericht en de wijzigingsbevoegdheden die daartoe
dienden zijn geschrapt, voorziet het bestemmingsplan niet langer in
nieuwe bebouwing achter en naast de woning van reclamant, en is de
inhoud van de eerdere inspraakreactie niet meer relevant voor het
bestemmingsplan. Rondom de woning van reclamant is uitsluitend de
bestaande situatie positief bestemd. Voorzover de inspraakreactie niet
ziet op de bebouwing die gerealiseerd zou worden achter en naast het
perceel van reclamant, wordt verwezen naar de beantwoording van de
inspraakreactie in de Nota beantwoording Inspraakreacties.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.

8. Stichting Beter Zeist, drs. E.P. Visscher, P.C. Hooftlaan 31, 3705 AE
Zeist
De Stichting heeft kennis genomen van de zienswijze van de Stichting
Milieuzorg Zeist en van mr. A. van Balen. De stichting voegt beide zienswijzen
bij haar eigen zienswijze in en beschouwt deze als integraal onderdeel
daarvan.
Antwoord
Voor de beantwoording van de zienswijze van de Stichting Milieuzorg
Zeist wordt verwezen naar de beantwoording van zienswijze nummer 6
van hoofdstuk 2.3. Voor de beantwoording van de zienswijze van mr.
A. van Balen wordt verwezen naar de beantwoording van zienswijze
nummer 4 van hoofdstuk 2.3.
De Stichting is voor het investeren in de buurt Kerckebosch mits aan
voldoende kwaliteitseisen wordt voldaan.
De Stichting heeft een aantal bezwaren tegen het ontwerpplan.
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De gemeente houdt onvoldoende rekening met de landelijke, provinciale en
gemeentelijke beleidskaders. Hetzelfde geldt voor de belangen van de
bewoners, de natuur en het milieu. Tevens zijn de consequenties van het plan
onvoldoende doordacht.
De stichting constateert dat de beantwoording van de inspraakreacties slechts
summier is en niet heeft geleid tot wijziging van betekenis van het
ontwerpplan.
Belangrijk basisonderdeel van het ontwerpplan blijft het Masterplan. In dat
verband leidt het plan tot een uitbreiding van het aantal woningen van meer
dan 544 (77%). Tevens gaat het om zes hoge wooncomplexen van 10
verdiepingen, die in de omtrek te zien zullen zijn. Als gevolg van de bouw
moet de helft van de bossen binnen de rode contour wijken. De stichting acht
deze verdichting en hoogbouw niet aanvaardbaar, omdat hiermee het unieke
karakter van Kerckebosch inclusief het binnenbos wordt aangetast.
Antwoord
Bij de beantwoording in hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3 wordt ingegaan
op de aantasting van het unieke karakter. Hier wordt dan ook naar
verwezen. Voor een uitgebreide motivatie ten aanzien van de
bouwhoogte wordt verwezen naar de beantwoording van zienswijze
nummer 9 van hoofdstuk 2.1.
1. Landelijk Beleidskader
1.1 Wro en wijzigingsbevoegdheden
Het plan is opgedeeld in twee deelgebieden: Hoge Dennen en Kerckebosch.
Voor Hoge Dennen wordt voornamelijk een conserverende bestemming
aangehouden. Voor Kerckebosch zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen.
Het gaat daarbij om het planologisch juridisch verankeren van het Masterplan
Kerckebosch, een zestal wijzigingsbevoegdheden en de mogelijkheden al dan
niet bouwen buiten de rode contour van het Streekplan. Het betreffen
wijzigingen die grote gevolgen hebben voor ruimtelijke inrichting van het
gehele gebied.
Het bestemmingsplan valt onder het regiem van de nieuwe Wro. Een
vastgesteld bestemmingsplan dient voldoende inzicht te geven in de
toekomstige ontwikkelingen van de ruimtelijke ordening van een plangebied
en in de uitvoerbaarheid van het plan.
Bij het in ruimte mate gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheid is sprake
van handelen in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur en het
naar de hand zetten van regels. Het kan niet de bedoeling van de Wro zijn
wanneer een gemeente steeds opnieuw zaken in een bestemmingsplan
wijzigt, zonder dat belanghebbenden over het geheel kunnen oordelen.
Antwoord
Het opnemen van wijzigingsbevoegdheden in een bestemmingsplan, is
niet in strijd met de Wet ruimtelijke ordening (Wro), noch met
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De Wro maakt het
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opnemen van wijzigingsbevoegdheden immers expliciet mogelijk en
stelt geen grenzen aan het aantal wijzigingsbevoegdheden in een plan.
Van een aantasting van de rechtszekerheid van burgers is met het
opnemen van wijzigingsbevoegdheden geen sprake. Voordat een
wijzigingsplan rechtskracht verkrijgt, moet het namelijk een aparte
procedure doorlopen, waarbij het ter inzage moet worden gelegd en
waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend. Vervolgens staat er
tegen een wijzigingsplan ook beroep open. Burgers en andere
belanghebbenden worden dus goed in staat gesteld om over een
wijzigingsplan, in relatie tot de rest van het plangebied, te oordelen.
Daarnaast is het zo dat de grenzen van de wijziging zijn bepaald in het
‘moederplan’, het bestemmingsplan Hoge Dennen – Kerckebosch. Dit
betekent dat een wijzigingsplan zal moeten voldoen aan de
voorwaarden die daarvoor zijn opgenomen in het bestemmingsplan
Hoge Dennen – Kerckebosch. Er bestaat bij het maken van een
wijzigingsplan daardoor geen beleidsvrijheid voor de gemeente.
1.2 Wettelijke kaders voor natuur en milieu
Het plan moet voldoen aan wettelijke kaders op het gebied van natuur en
milieu.
Natuurtoets/EHS toets
Uit de natuurtoets kan worden geconcludeerd dat qua ruimtebeslag met name
het deel van scheg 1 dat buiten de rode contour is gelegen tot een significant
negatief effect op de enige corridor voor grotere diersoorten zal leiden. Van
de deze ontwikkeling zou moeten worden afgezien.
Het groot openbaar belang is onvoldoende overtuigend aangetoond.
Daarnaast bestaan er voldoende alternatieven voor bouwen in Zeist. Gezien
de beschikbare alternatieven heeft de provincie negatief geoordeeld over deze
aantasting van de EHS.
Antwoord
Inmiddels is, los van deze zienswijze, reeds besloten om alle nieuwe
bebouwing binnen de bestaande rode contour te realiseren. De
bebouwing van scheg 1 en 2 die voorzien was buiten de rode contour
en in de EHS wordt daardoor op een alternatieve locatie binnen de
rode contour gerealiseerd. De wijzigingsbevoegdheden die opgenomen
waren om buiten de rode contour en in de EHS te bouwen zijn dan ook
vervallen en uit het bestemmingsplan geschrapt. Voor de aanpassing
van het plan is een aanvullende ‘Nee-tenzij’ toets uitgevoerd. Hieruit
blijkt dat er ten gevolge van het plan geen significante negatieve
effecten meer zijn op de EHS. Het is daardoor niet meer nodig om aan
te tonen dat ‘er geen reële alternatieven mogelijk zijn’ en er sprake is
van ‘redenen van groot openbaar belang’.
Lichtonderzoek
Onderzoek heeft ook uitgewezen dat met name van de hoge woontoren in
scheg 2 een negatief lichteffect zal uitgaan. Hiervoor is in het plan alsnog een
ontheffing opgenomen.
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Tevens zal door de hoogte van de woontorens een effect naar de omgeving
uitgaan.
De stichting deelt niet de conclusie uit het onderzoek dat langs de oostrand
van Kerckebosch geen negatief lichteffect zou zijn. De accentgebouwen die
boven de boomgrens uitsteken zorgen wel degelijk voor een significant
negatief effect op de
omringende EHS.
Antwoord
Voor een uitgebreide motivatie ten aanzien van de bouwhoogte,
waaronder de hoogte/plaatsing van de accentgebouwen, wordt
verwezen naar de beantwoording van zienswijze nummer 9 van
hoofdstuk 2.1 van deze Nota. In de ‘Nee-tenzij’ toets is geconstateerd
dat er aan de noordrand van het plangebied negatieve effecten op de
EHS optreden als gevolg van verlichting. Om de negatieve effecten hier
te beperken is bouwen boven 6 bouwlagen hier bij recht niet
toegestaan. Ten aanzien van de opmerking van reclamant dat de
conclusie van het lichtonderzoek niet wordt gedeeld, kan het volgende
worden opgemerkt. Het onderzoek is uitgevoerd door een deskundig
adviesbureau op het gebied van ecologie. De gemeente heeft dan ook,
naar aanleiding van de opmerkingen van reclamant, geen enkele reden
om te twijfelen aan de opzet, uitvoering, inhoud en conclusies van het
onderzoek.
Flora en Fauna Wet en concrete richtlijnen
Voor wat betreft de toetsing aan de eisen die de FFW aan bepaalde soorten
stelt, is het nog onduidelijk of de plannen wat dat betreft aanvaardbaar zijn.
Een nader onderzoek moet plaats vinden om ook daadwerkelijk aan te
kunnen tonen dat de opgenomen ontwikkelingen de vereiste gunstige staat
van instandhouding van de betreffende soorten niet in gevaar komt.
Ook de FFW-toets door Buro Zoon geeft onvoldoende duidelijkheid of aan de
vereisten van die wet kan worden voldaan. Verder blijft het onduidelijk voor
welke specifieke soorten de vereiste ontheffing kan worden verkregen.
Uit de beschikbare stukken heeft de stichting op geen enkele wijze op kunnen
maken dat de ontheffing ook daadwerkelijk verleend wordt.
Een ontheffing ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen is in strijd met
Europese Regelgeving. Uit eerder uitspraken kan worden geconcludeerd dat
de ontheffingsgrond van art. 2 lid 3 sub j van het Vrijstellingsbesluit in strijd
is met de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn.
Ook het verlenen van een ontheffing in verband met ‘dwingende redenen’ ten
aanzien van vogels is in strijd met de Vogelrichtlijn.
Het ontwikkelen van woningbouw kan plaatsvinden om ‘dwingende redenen’.
Geëist wordt dat genoegzaam blijkt dat er behoefte bestaat om nieuwe
woningen te realiseren. Echter de gemeente heeft niet genoegzaam doen
blijken dat de geplande woningbouw nodig is in verband met
woningschaarste.
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Door de toename van het aantal woningen, 77%, zal de recreatieve druk en
verkeersdrukte een significantie negatieve invloed hebben op de stand van
flora en fauna in het plangebied.
De stichting concludeert dat de ontheffing van Flora en Fauna Wet niet kan
worden verleend.
Antwoord
Er is voldoende natuuronderzoek uitgevoerd. In een aanvullende
Natuurtoets is gekeken naar de gevolgen van het niet meer kunnen
verkrijgen van ontheffingen voor vogels en bijlage IV soorten van de
Habitatrichtlijn, als gevolg van de uitspraken van de Raad van State.
De conclusie van de natuurtoets is dat er op dit moment geen reden is
om aan te nemen dat de Flora en faunawet aan de uitvoering van het
plan in de weg staat. Van de Habitatrichtlijn bijlage IV soorten heeft
namelijk alleen de gewone grootoorvleermuis een verblijfplaats in het
plangebied en deze wordt geheel ontzien. Vleermuizen van andere
verblijfplaatsen buiten het plangebied zullen door het plan nog steeds
een waardevol voedselgebied aantreffen, zodat geen andere
verblijfplaatsen in gevaar komen. Van de jaarrond beschermde vogels
komt er geen in het plangebied voor. Voor andere vogelsoorten is voor
het verstoren van de nesten buiten de broedtijd geen ontheffing nodig.
De ingreep zal dus buiten de broedtijd plaatsvinden. Verder moet
opgemerkt worden dat recreatieve druk en verkeer reeds meegewogen
zijn in de natuurtoetsen. Zie ook hoofdstuk 1.3 van de Nota.
Wet Luchtkwaliteit
In de paragraaf wordt nog steeds niet ingegaan op de nieuwe Wet
Luchtkwaliteit. Het plan dient aan de nieuwe wet te worden getoetst.
Antwoord
In hoofdstuk 5 van het bestemmingsplan wordt voldoende ingegaan op
het aspect luchtkwaliteit. Hierbij komt onder andere de Wet
Luchtkwaliteit en de toetsing daaraan aan de orde. Het in deze
paragraaf wederom aanhalen van de Wet Luchtkwaliteit wordt niet van
toegevoegde waarde geacht en daarmee niet zinvol geacht.
Waterkwaliteit en waterhuishouding
De gemeente concludeert dat het plangebied licht in het infiltratiegebied van
de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied geldt het ‘standstill-beginsel’. Binnen
het plangebied zijn functiewijzigingen, anders dan naar natuur, niet
toegestaan. In de toelichting staat dat in het bestemmingsplan geen
ontwikkelingen zijn voorzien waarbij het gebruik van het plangebied wijzigt.
Er wordt heringericht.
De stichting is van mening dat het plangebied fors intensiever wordt gebruikt
door de toename van het aantal woningen. De bebouwing gaat ten kosten
van het bestaande bos. Er is wel degelijk sprake van functiewijziging anders
dan naar natuur. Deze wijziging is in strijd met het stand-still beginsel.
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Jarenlange bronbemaling ten behoeve van het bebouwen van het bosgebied
heeft desastreuze gevolgen voor het omliggende bos, de omliggende tuinen
en de EHS.
Antwoord
Volgens het provinciale beleid valt het huidige plan voor Kerckebosch,
net als de huidige bebouwing van Kerckebosch, geheel binnen de rode
contour waar verdere stedelijke ontwikkeling mag plaatsvinden. Over
de wateraspecten van deze verdere stedelijke ontwikkeling heeft
overleg plaatsgevonden met het Waterschap en is er getoetst aan het
‘waterbeleid’. Het plan behelst een herinrichting en uitbreiding van de
bestaande woonfunctie en een herinrichting van het bos. Er worden
geen nieuwe functies toegevoegd die zich niet verdragen met het
infiltratiegebied.
Bij de inrichting van de nieuwe wijk krijgt het wateraspect de nodige
aandacht. Het regenwater van daken en verhardingen wordt in de
huidige situatie niet geïnfiltreerd en rechtstreeks afgevoerd naar het
riool. Dat zal in de nieuwe wijk veranderen. Het regenwater van daken
en verhardingen zal niet naar het riool worden afgevoerd, maar zal
zoveel mogelijk in de omgeving worden geïnfiltreerd. Bij de inrichting
zullen waar mogelijk halfverhardingen voor wegen en
parkeervoorzieningen worden toegepast. De beoogde ontwikkelingen
omvatten wat dat betreft nieuwe kansen en nieuwe investeringen in de
infiltratiemogelijkheden van het gebied. Daarover heeft in het kader
van dit bestemmingsplan al overleg met het waterschap
plaatsgevonden en zal ook bij de inrichting van het gebied overleg
blijven plaatsvinden met het waterschap.
Voor (jarenlange) bronbemaling is een apart vergunningenstelsel op
basis van de Grondwaterwet van kracht. Bij vergunningverlening
worden integraal de diverse grondwaterbelangen afgewogen,
waaronder ook die van groen en natuur. Aan de vergunning kunnen
ook voorschriften worden verbonden ter bescherming van de
grondwaterbelangen, zoals maatregelen om eventuele nadelige
effecten te voorkomen. Nadelige effecten kunnen bijvoorbeeld
eenvoudig voorkomen worden door het toepassen van retourbemaling;
het water wordt dan weer teruggebracht in de bodem, waardoor er
netto geen wateronttrekking plaatsvindt.
1.3

Monumentale structuren

Rijksmonument ’t Kerckebosch
Het perceel maakt deel uit van een monumentale structuur en zou de
dubbelbestemming ‘Waarde-cultuurhistorie’ moeten krijgen.
Antwoord
Naar aanleiding van een andere zienswijze is al besloten om het
bestemmingsplan aan te passen door aan het perceel van Hotel
Kerckebosch de dubbelbestemming ‘Waarde-cultuurhistorie 2’ te geven.
Hierdoor worden de cultuurhistorische waarden op het perceel nader
beschermd. Verder wordt de bestemming Groen op een deel van het
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perceel passend geacht voorde bescherming van het groen op dit perceel,
omdat het perceel behoort tot het horecabedrijf dat hier gevestigd is en
hier ruimtelijk functioneel deel van uitmaakt, het perceel grotendeels met
een hek is omgeven, het perceel intensief gebruikt wordt ten gevolge van
het horecabedrijf en ook een ontsluiting van het perceel door het groen
loopt. Binnen de bestemming Groen is het goed mogelijk de huidige
groenstructuur hier te behouden en beheren. Dit geldt ook binnen de
bestemming Horeca, omdat hier ook groenvoorzieningen toegestaan zijn.
Het terrein om de bebouwing van Kasteel Kerckebosch is in het geldende
bestemmingsplan bovendien ook niet groen bestemd, maar is in zijn
geheel bestemd voor hotels, cafés en restaurants. De bestemming groen
die nu is opgenomen op delen van het perceel betekent derhalve veel
meer bescherming voor het groen dan nu het geval is. Door het opnemen
van de dubbelbestemming ‘waarde-cultuurhistorie 2’ op dit perceel wordt
ook bescherming geboden aan het groen op het gehele perceel. Immers
hiervoor geldt ook een uitgebreid aanlegvergunningenstelsel, waaronder
voor het vellen en rooien van bomen. Omdat het aanwezige groen
onlosmakelijk verbonden is met het buitenplaatsachtige karakter van het
perceel, wordt het groen, dan ook nadrukkelijk al beschermd door de
dubbelbestemming ‘waarde-cultuurhistorie 2’.
Door de opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor het perceel Oranje
Nassaulaan 2 ontstaat een te grote druk op de ruimte. Dit betekent een
verdere aantasting van de Stichtse Lustwarande wat in strijd is met het
provinciaal beleid.
Antwoord
Doordat het complex moet worden gebouwd binnen het bouwvlak,
waar nu ook de bestaande woning aanwezig is, wordt zoveel mogelijk
groen/bos gespaard. Hier is immers al bestaande bebouwing aanwezig.
Het bouwvlak in het bestemmingsplan stemt overeen met het
bouwvlak uit het geldende bestemmingsplan Molenbosch. Op deze
plaats kan daarom al worden gebouwd. Ook kunnen op grond van het
vigerende bestemmingsplan op het terrein rond de villa bijgebouwen
worden opgericht en mag de ruimte rondom de villa worden ingericht
als erf en tuin. Daarmee maakt het vigerende bestemmingsplan het al
mogelijk om bomen te kappen en in de plaats daarvan verharding aan
te leggen. Verder kent het bestemmingsplan nu een groene
bestemming toe aan een deel van het perceel. Dit voorziet in meer
bescherming van het groen dan het vigerende bestemmingsplan deed.
Bij de vormgeving van het complex zal uiteraard rekening worden
gehouden met de omgeving, waaronder het monumentale karakter
van hotel Kerckebosch. Dit komt voort uit de dubbelbestemming
‘waarde cultuurhistorie 2’ die tevens op dit perceel gelegd zal worden
(zie boven). Verder is de voorgestane bouwmassa hier, gelet op de
bouwhoogten in de directe omgeving stedenbouwkundig
aanvaardbaar. Daarnaast kenmerkt het gebied zich nu ook niet als een
rustig gebied, gezien de aanwezigheid van het hotel, het
appartementengebouw naast het hotel en de appartementengebouwen
langs de Prinses Marijkelaan en Sophialaan. Derhalve wordt er geen
onevenredige afbreuk gedaan aan de kenmerken van dit gebiedje met
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de komst van een appartementengebouw. Van onevenredige
aantasting van de Stichtse Lustwarande en strijd met het provinciaal
beleid is geen sprake, daar dit gebied is gelegen binnen de rode
contour, de bouwmassa al toegestaan is op basis van het geldende
bestemmingsplan en er middels de dubbelbestemming ‘waardecultuurhistorie’ rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische
waarden van het hotel Kerckebosch.
Buurt Kerckebosch landelijk cultuurhistorisch uniek
In het stedenbouwkundig onderzoek staat dat de buurt Kerckebosch vanwege
het unieke karakter van cultuurhistorische betekenis is. In plaats van een
toekomstige afbraaklocatie zou de wijk als geheel een beschermd dorps- of
stadsgezicht moeten worden.
Antwoord
De cultuurhistorische waarde van Kerckebosch is niet van dien aard
dat deze aan de realisatie van het voorgestane plan in de weg staat.
Kerckebosch is immers niet aangewezen als monument, het is geen
monumentale structuur en is eveneens geen beschermd stads- of
dorpsgezicht. Voorts wegen de belangen die gediend zijn bij de
vernieuwing van Kerckebosch, waaronder het realiseren van een meer
gedifferentieerde en kwalitatief hoogwaardigere woningvoorraad, het
mogelijk maken van woningbouw, het realiseren van een
levensloopbestendige wijk, het verbinden van het binnenbos met het
buitenbos, etcetera, zwaarder dan het ongewijzigde behoud van de
stedenbouwkundige structuur. Overigens kan een aanwijzing tot
beschermd stads- of dorpsgezicht in het kader van de onderhavige
bestemmingsplanprocedure niet aan de orde komen, daar hiervoor een
aparte procedure op grond van de Monumentenwet van toepassing is.
2.

Provinciaal beleidskader en BRU

Provinciaal Streekplan
Het provinciaal kader is het Provinciale Streek Plan.
In 2005 heeft het BRU zijn eigen Regionale Streek Plan vastgesteld. In 2006
is door Provincie goedkeuring onthouden aan het plan. BRU heeft beroep
aangetekend bij de RvS. Dit beroep is niet ontvankelijk verklaard.
Belangrijkste reden was dat een totaalvisie met betrekking tot woningbouw in
het BRU-plan ontbreekt, in het bijzonder ook voor de bebouwing buiten de
rode contour.
De uitleg van de gemeente dat het alleen betrekking heeft op het bouwen
buiten de rode contour is onjuist. Nu is geoordeeld dat het RSP geen
totaalvisie bevat van het aantal woningen dat binnen onderscheidelijk buiten
de rode contour is voorzien, kan de gemeente zich bij de vaststelling van het
plan niet op de RSP beroepen daar waar het gaat om de noodzaak van
woningbouw.
De gemeenteraad is niet op de hoogte gesteld van het verloop van de
procedure over het RSP en de uitspraak van de RvS.
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Essentiële informatie is onthouden aan het publiek en ook de raadsleden.
Antwoord
De provincie Utrecht heeft goedkeuring onthouden aan een beperkt
aantal onderdelen van het RSP. Het BRU heeft tegen deze gedeeltelijke
onthouding van goedkeuring beroep ingesteld. De Raad van State
heeft dit beroep ongegrond verklaard. Argument daarvoor is het
gebrek aan concreetheid van het RSP. Het BRU heeft niet voldoende
kunnen aantonen dat de provincie het streekplan niet als
toetsingskader had mogen gebruiken. Daarbij overwoog de Raad dat
de provincie daarbij van belang had kunnen achten dat een totaalvisie
met betrekking tot woningbouw ontbreekt. Het RSP bevat namelijk
geen overzicht waarin een totaalbeeld wordt gegeven van het aantal
woningen dat binnen onderscheidenlijk buiten de rode contour is
voorzien. Tegen die achtergrond heeft de Raad van State het primaat
voor de ruimtelijke ontwikkelingen bij het streekplan gelegd en dus
geoordeeld dat de provincie terecht goedkeuring aan een aantal delen
van het RSP onthouden heeft. Deze onthouding van goedkeuring
betrof met name locaties die niet in overeenstemming waren met het
provinciale streekplan. Door de uitspraak van de Raad van State blijft
het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten, waarin aan diverse
onderdelen van het RSP goedkeuring is onthouden, van kracht. Voor
de onderdelen van het RSP waaraan geen goedkeuring is onthouden
blijft het RSP geldig. Tegen de herstructurering en nieuwbouw in
Kerckebosch zijn door de provincie bij de goedkeuring van het RSP
geen voorbehouden gemaakt.
Voor de uitvoering van het RSP hebben de gemeenten onderling
gemaakte afspraken vastgelegd in het uitvoeringscontract. De
uitspraak van de Raad van State heeft daarop geen invloed. Het
maken van afspraken is namelijk een autonome bevoegdheid.
Het op de hoogte houden van raadsleden omtrent de procedure van
het RSP is in het kader van de onderhavige
bestemmingsplanprocedure niet relevant. De RSP procedure staat
immers volledig los van de bestemmingsplanprocedure.
Bouwen buiten de rode contouren niet acceptabel
Het plan geeft een wijzigingsbevoegdheid aan terreinen buiten de rode
bebouwingscontouren. Ondanks dat nog geen goedkeuring is verkregen,
wordt hiervoor de ‘touwtjesmethode’ toegepast. Dit is in strijd met het
provinciale kader.
Deze wijzigingsbevoegd dient te worden geschrapt.
De gemeente wil de ruimtelijke mogelijkheden onderzoeken het gehele
Masterplan binnen de rode contour te realiseren. De stichting is van mening
dat het schrappen van het bouwen buiten de rode contour niet moet worden
gecompenseerd door het nog meer bouwen daarbinnen wat zal leiden tot een
nog grotere druk op de ruimte.
Antwoord
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Zoals reeds aan de orde gekomen is, is besloten om alle nieuwe
bebouwing binnen de bestaande rode contour te realiseren. De
bebouwing van scheg 1 en 2 die voorzien was buiten de rode contour
en in de EHS wordt daardoor op een alternatieve locatie binnen de
rode contour gerealiseerd. De wijzigingsbevoegdheden die opgenomen
waren om buiten de rode contour en in de EHS te bouwen zijn dan ook
vervallen en uit het bestemmingsplan geschrapt. Herbegrenzing van
de EHS en verlegging van de rode contour middels een herziening van
de Provinciale Structuurvisie is dus niet meer aan de orde.
Het gehele Masterplan zal binnen de rode contour worden gerealiseerd.
Dit leidt slechts tot een zeer geringe toename van de
bebouwingsdichtheid, omdat het gebied dat buiten de rode contour
gelegen was, maar een geringe oppervlakte had, in relatie tot de
oppervlakte van het totale plangebied. Hierdoor is er geen sprake van
een onevenredige toename van de druk op de ruimte. Daarnaast wordt
ook bij de realisatie van het gehele plan binnen de rode contour
vastgehouden aan dezelfde scheggenstructuur, waardoor er veel bos
kan worden behouden en het bos tot ver in het nieuwe Kerckebosch
blijft doordringen. De weinige bebouwing die niet binnen de
scheggenstructuur geplaatst zal worden, wordt gerealiseerd op een
locatie waar ook al bebouwing aanwezig is.
Volgorde: herstructurering/revitalisering – inbreiding/intensivering –
uitbreiding
Volgens het Provinciaal Streek Plan dient bij nieuwbouw van woningen en bij
bedrijventerreinen prioriteit te worden gegeven aan herstructurering en
revitalisering. Daarna komen inbreiding en intensivering in beeld. Daarna kan
gekozen worden voor uitbreiding.
In het voortraject is bewust aangestuurd op het vooraf vastleggen van het
aantal woningen. Daarbij was ook uitbreiding naar het binnenbos en buiten de
rode contour aan de orde.
De stichting constateert dat daarmee in strijd is gehandeld met het
provinciale kader. Het gehele proces is vooraf kwantitatief vastgelegd en
relevant onderzoek is pas in laatste instantie uitgevoerd toen de kaders al
waren vastgelegd.
Herstructureringsplannen en intentieverklaringen zijn getekend met de
ontwikkelaars. Vervolgens is een communicatieplan gemaakt en zijn achteraf
de plannen afgedekt met nota’s, ontwikkelvisies en plannen. Het ontwerpplan
is daarna aan de gemeentelijke ambities en plannen aangepast en ligt nu ter
inzage.
Antwoord
De nieuwbouw in Kerckebosch bestaat uit herstructurering, inbreiding
en intensivering. Met inbreiding en intensivering wordt bedoeld het
bouwen van woningen in bestaand stedelijk gebied. Op de
streekplankaart wordt het plangebied aangeduid als bestaand stedelijk
gebied. Met uitbreiding wordt gedoeld op uitbreiding van het stedelijk
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gebied, dus bebouwing in nieuwe uitleggebieden. Daar is hier geen
sprake van; de bebouwing buiten de rode contour is immers geschrapt
en het binnenbos wordt reeds gerekend tot stedelijk gebied. Derhalve
is het plan in overeenstemming met de genoemde provinciale
beleidsdoelstelling. Ook al omdat deze doelstelling een combinatie van
herstructurering, inbreiding en intensivering niet uitsluit. Verder staat
deze doelstelling niet aan het vastleggen van een woningaantal in de
weg. De opmerking dat het gehele proces vooraf kwantitatief is
vastgelegd los van de vereiste zorgvuldigheid zoals ten aanzien van
het behoud van de specifieke waardevolle kwaliteiten, doet geen recht
aan de situatie. Immers, vanaf het begin van de planvorming is het
behoud van het bosrijke karakter van de wijk en ‘wonen in het bos’,
(één van de belangrijkste waardevolle kwaliteiten van de wijk) een
belangrijk uitgangspunt geweest. De scheggenstructuur houdt
nadrukkelijk rekening met deze waardevolle kwaliteiten. Hierdoor kan
immers veel bos gehandhaafd blijven en nieuw bos ontwikkeld worden
op locaties waar nu wegen zijn en bebouwing is. De boswiggen komen
daardoor in directe verbinding te staan met het buitenbos, hetgeen
een positief effect is voor de natuur.
Provinciale bouwambitie
Het BRU noemt voor Zeist in het RSP een veel hoger aantal extra woningen
nl. ca. 3.300 dan genoemd in het PSP.
Voor Kerckebosch is het van belang dat de provincie de extra woningen boven
de 1700 niet nodig acht voor de woningvoorraad van het stadsgewest
Utrecht.
In de Structuurvisie van de Provincie wordt Zeist niet als groeigemeente
aangeduid.
Naast de 1700 woningen uit de Structuurvisie bestaat voor Zeist de
mogelijkheid voor nog ca. 1500 woningen en 7 ha nieuw bedrijventerrein. Of
de 1500 woningen ook gebouwd moeten worden hangt af van het project Hart
van de Heuvelrug.
Ten onrecht doet de gemeente voorkomen dat het Structuurplan uitgaat van
1700 + 1500 woningen voor de gemeente zelf. Het aantal van 1500 is
afhankelijk van de omstandigheden. Het belang van dit aantal moet worden
afgewogen tegen de groene kwaliteit in Zeist. Bij een dergelijke afweging kan
het project Kerckebosch geen doorgang vinden.
Antwoord
Bij de beantwoording in hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3 wordt uitgebreid
ingegaan op het aantal te bouwen woningen en het volkshuisvestelijk
belang. Hier wordt dan ook naar verwezen.
Aanvullend kan het volgende worden vermeld. De provincie stuurt
binnen de rode contour niet op aantallen, waardoor het aantal te
realiseren woningen hier feitelijk niet aan een maximum is geboden. In
Kerckebosch worden alle nieuwe woningen binnen de rode contour
gerealiseerd. Juist deze rode contouren, die in Zeist strak getrokken
zijn om het bestaand stedelijk gebied, zijn erop gericht om de
verstedelijking bij Zeist te beperken en groene kwaliteiten te
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beschermen. Bij het trekken van de rode contouren heeft dus de
afweging plaatsgehad om te bepalen waar verstedelijking plaats kan
vinden in Zeist en waar niet. De verstedelijkingsambities moeten
plaatsvinden binnen de rode contouren, aldus de provinciale
Structuurvisie. Daarmee is het plan voor Kerckebosch geheel in
overeenstemming met het verstedelijkingsbeleid van de provincie.
3.

Gemeentelijk beleidskader

Een nieuw bestemmingsplan zou moeten corresponderen met het vigerende
Structuurplan Zeist 2001 dat nu als structuurvisie fungeert. Het Structuurplan
geldt als kader voor het ruimtelijk beleid in Zeist.
Gemeentelijk Structuurplan
Overeenkomstig de kaders van het Structuurplan zou eerst een 150 tal extra
woningen binnen het deelgebed Kerckebosch worden bijgebouwd. Volgens het
structuurplan verdraagt het woongebied geen ingrepen van enige omvang.
Het genoemde aantal woningen van 150 zou het mogelijk maken een
belangrijk deel van het binnenbos kunnen besparen. Dit is geheel anders dan
het aantal 544 extra woningen in het ontwerp. De gemeente beschouwt het
structuurplan niet meer als geldend. Wanneer dat niet zo is, kan pas na het
vaststellen van een nieuwe structuurvisie een dergelijke uitbreiding zoals
voorgesteld worden aangenomen.
Antwoord
Met betrekking tot het structuurplan moet opgemerkt worden dat dit
niet meer actueel is en daarmee een gedateerd toetsingskader is voor
dit ontwikkelingsplan. Niet voor niets is een nieuwe structuurvisie in
voorbereiding. Vooruitlopend hierop is voor Kerckebosch met de
vaststelling van het Masterplan Kerckebosch in 2009 – en eerder al de
vaststelling van het ontwikkelingsprogramma voor Kerckebosch in
2005 en de Ontwikkelingsvisie in 2007 - door de gemeenteraad,
voorzien in een nieuwe visie met nieuwe inzichten ten aanzien van de
ruimtelijke ontwikkeling van Kerckebosch. De ruimtelijke visie uit het
vastgestelde Masterplan is dan ook richtinggevend voor de ruimtelijke
ontwikkeling van Kerckebosch en moet gezien worden als een
alternatief voor het structuurplan. Daarbij komt dat het structuurplan
een indicatief plan is, dat geen (juridisch) bindende werking heeft. Tot
slot is het zo dat aan het structuurplan geen blijvende rechten kunnen
worden ontleend en dat de raad, op grond van gewijzigde
planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen,
een bestemmingsplan kan vaststellen dat voorziet in een andere
inrichting van het gebied. Verder is, in tegenstelling tot wat reclamant
veronderstelt, het niet vereist om een nieuwe structuurvisie vast te
stellen voordat een bestemmingsplan kan worden vastgesteld.
Immers, zoals boven al genoemd, kan de raad, op grond van
gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken
belangen, een bestemmingsplan vaststellen dat voorziet in een andere
inrichting van een gebied.
Nieuwe Structuurvisie?
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In een nieuwe structuurvisie zullen niet alleen bouwnota’s maar ook andere
deel- of sectorbeleidsvisies worden geïntegreerd. Het is dan ook beleidsmatig
onjuist alleen bouwnota’s en het Masterplan als uitgangspunt te nemen voor
het gemeentebeleid en voor de vaststelling van het bestemmingsplan.
Antwoord
Zoals al gezegd, is het niet vereist om een nieuwe structuurvisie vast
te stellen voordat een bestemmingsplan kan worden vastgesteld.
Immers, zoals boven al genoemd, kan de raad, op grond van
gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken
belangen, een bestemmingsplan vaststellen dat voorziet in een andere
inrichting van een gebied. Verder voorziet het Masterplan in een
integrale visie op het gebied: er wordt niet alleen aandacht besteed
aan woningbouw, maar ook aan de groenstructuur, verkeer,
voorzieningen, etc. Van een eenzijdige visie op het plangebied is
derhalve dan ook geen sprake.
Groenstructuurplan
Enkele jaren geleden is begonnen met het opstellen van een nieuw
Groenstructuurplan. Een concept is nog niet ter behandeling aangeboden aan
de Raad. Een conceptversie kan dan ook niet gelden als sectorbeleidskader
voor Kerckebosch. Bijgevolg geldt het bestaande plan nog.
Antwoord
Het Groenstructuurplan is niet meer actueel en daarmee een
gedateerd toetsingskader voor dit ontwikkelingsplan. Niet voor niets is
een nieuw groenstructuurplan in voorbereiding. Daarbij komt dat het
groenstructuurplan een indicatief plan is, dat niet (juridisch) bindend
is. Voor Kerckebosch is met de vaststelling van het Masterplan
Kerckebosch in 2009 – en eerder al de vaststelling van het
ontwikkelingsprogramma voor Kerckebosch in 2005 en de
Ontwikkelingsvisie in 2007 - door de gemeenteraad, voorzien in een
nieuwe visie met nieuwe inzichten ten aanzien van de ruimtelijke
ontwikkeling en groenstructuur van Kerckebosch. In het Masterplan is
ook nadrukkelijk een visie en uitgangspunten opgenomen voor de
groenstructuur in Kerckebosch. De visie uit het vastgestelde
Masterplan is dan ook richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling
en ontwikkeling van de groenstructuur van Kerckebosch en moet
gezien worden als een alternatief voor het groenstructuurplan. Tot slot
is het zo dat aan het groenstructuurplan geen blijvende rechten
kunnen worden ontleend en dat de raad, op grond van gewijzigde
planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen,
een bestemmingsplan kan vaststellen dat voorziet in een andere
inrichting van het gebied.
Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030
Het Ontwikkelingsperspectief is geen beleidskader. Het is een soort input om
te komen tot de Structuurvisie 2020. Al zou het perspectief worden omgezet
in een beleidskader, dan is bebouwing van groen aan strikte voorwaarden
gebonden en niet afhankelijk van de bouwambitie.
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Antwoord
Reeds aan de orde is gekomen dat er geen nieuwe bebouwing meer zal
worden gerealiseerd buiten de rode contour, waardoor er niet meer in
de EHS wordt gebouwd. Ook is reeds aan de orde gekomen dat er
geen significante negatieve effecten op de EHS meer zijn door deze
aanpassing van het plan. Verder wordt er in het plan nadrukkelijk
ingespeeld op de aanwezige ruimte en kwalitatieve doelstellingen. Zo
zorgt het gekozen stedenbouwkundige model er bijvoorbeeld voor dat
er veel groen wordt gehandhaafd en dat het binnen en buitenbos met
elkaar in verbinding komen, wat een positief effect is voor de natuur.
Verder moet nadrukkelijk worden opgemerkt dat in het
Ontwikkelingsperspectief tevens wordt gesteld dat het door reclamant
aangehaalde citaat niet betekent dat de gemeente Zeist daarmee op
slot gaat of dat bouwen niet meer mogelijk is. Kiezen voor kwaliteit
kan ook betekenen dat de gemeente op bepaalde locaties kiest voor
sloop en vervolgens nieuwbouw. De nieuwbouw kan dan eventueel
dichter bebouwd zijn, dan het gesloopte. Ook wordt in het perspectief
genoemd dat bestaande woningen die niet meer voldoen aan de eisen
van deze tijd, in de nabije toekomst kunnen worden veranderd of
herbouwd. De wijk Kerckebosch wordt daarbij als voor de hand liggend
voorbeeld genoemd.
Woonvisie Zeist
De gemeente heeft een Woonvisie vastgesteld waarbij uit wordt gegaan van
3.300 extra woningen. Per jaar zijn dit 300-400 extra nieuwe woningen. Dit is
in tegenspraak met de voorgenomen bouwambities van de gemeente. De
woonvisie is een sectorbeleidsstuk en nog niet afgestemd op andere
sectorplannen en niet geïntegreerd in nieuwe structuurvisie.
Antwoord
De Woonvisie gaat uit van de realisatie van 3.000 extra nieuwe
woningen in de periode tot 2020 en dus niet tot 2015. Hierdoor is het
de bedoeling dat de netto woningbouwproductie (dus exclusief sloopnieuwbouw) gemiddeld 200 woningen per jaar bedraagt
(15*200=3000). Dat de Woonvisie een sector beleidsstuk is, doet niets
af aan het feit dat het een vastgesteld beleidsstuk is en betekent ook
niet dat het niet ten grondslag aan een bestemmingsplan gelegd zou
mogen worden.
Onderzoek bouwopgave Zeist
Deskundigen hebben aangegeven dat 100 extra woningen per jaar voldoende
zijn om Zeist op het huidige aantal van ruim 60.000 inwoners te houden. De
gemeente heeft aangegeven dat het uitgangspunt voor het bouwen is het
stabiliseren van de Zeister bevolking op 60.000 inwoners.
Aanpassing argumenten voor de bouwambitie
In de gemeentelijk woonvisie wordt geen onderbouwing van de kwantitatieve
bouwopgave van de gemeente gegeven. De Rekenkamer Zeist heeft reeds
eerder geconstateerd dat geen onderzoek is gedaan naar de relatie tussen het
aantal en de aard van de te bouwen woningen en de op te lossen problemen.
Aanpassing argumenten voor de bouwambitie
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In de Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030 wordt het behoud van
voorzieningen niet meer als argument gebruikt. Nu gaat het om het bereiken
van een evenwichtige bevolkingsopbouw met nadruk op het bouwen voor
jongeren, starters en lagere en middeninkomens. Dit is een verkapte reden
om steeds meer te bouwen.
De gemeente is vanouds een gemeente waar mensen zich vestigen zodra zij
gesetteld zijn. Ook kent de gemeente weinig hogere opleidingen die jongeren
trekken of vasthouden. Gezien de omgeving en ligging van de gemeente zijn
huizen in Zeist voor starters moeilijk betaalbaar en die ligging verandert niet.
Groei als ambitie
In de eigen prognoses en opgaven van de gemeente wordt gedurende de
periode 2008-2025 gesproken over een bevolkingstoename van 3-6%. Het is
duidelijk dat het niet gaat om het vervullen van een Zeister behoefte maar
het voorzien in een regionale opvang. Volgens haar eigen opgave zou Zeist
groeien tot 2025 met 5,4%. Dit is viermaal zo grote groei als landelijk wordt
verwacht. Zeist wordt dan feitelijk een groeikern.
In de maand november 2009 komt de gemeente met een lijst van
bouwlocaties en bouwvolumes waardoor tot 2020 het aantal woningen zou
toenemen met nog veel hogere aantallen dan eerst genoemd.
Antwoord
Bij de beantwoording in hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3 wordt uitgebreid
ingegaan op het volkshuisvestelijke aspecten, waaronder
woningbouwaantallen e.d.. Hier wordt dan ook naar verwezen.
Bouwvisie Zeist
De bouwvisie van Zeist gaat over activeren, aanhelen, verdichten en
profileren. Er is geen onderzoek bekend waarin de mogelijkheden en
wenselijkheden van hoogbouw gedegen en onderling afgewogen wordt. De
hoogte accenten van max. 10 lagen die gerealiseerd worden, passen totaal
niet in de bestaande opzet van de wijk en tasten de beeldkwaliteit en het
milieu (flora en fauna) aan.
Antwoord
Het algemene uitgangspunt van de Bouwvisie is dat in beginsel niet
hoger dan de omgeving mag worden gebouwd (daarvoor zijn geen
onderzoeken nodig). Dit uitgangspunt is niet verlaten bij de bouw in
Kerckebosch waarbij ook hoogteaccenten van 10 lagen hoog worden
gerealiseerd. Immers, de huidige Anna Paulownaflat die ook in de wijk
Kerckebosch is gelegen, en die zal worden gehandhaafd, is ook 10
lagen hoog. Gezien het feit dat het plan de herstructurering van vrijwel
een gehele wijk behelst, dient immers ook op wijkniveau naar de
bouwhoogte te worden gekeken. Daarnaast heeft de gemeenteraad
ingestemd met het Masterplan en daarmee met de stedenbouwkundige
uitgangspunten, waaronder de bouwhoogte, voor de herontwikkeling
van de wijk Kerckebosch. Alleen op de ‘koppen’ van de scheggen wordt
uitgegaan van een gebouw van 10 lagen. Dit wordt niet gezien als een
onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat en wordt zeker
ook stedenbouwkundig verantwoord geacht. Voor een uitgebreide
motivatie ten aanzien van de bouwhoogte, waaronder de
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hoogte/plaatsing van de accentgebouwen, wordt ook verwezen naar de
beantwoording van zienswijze nummer 9 van hoofdstuk 2.1 van deze
Nota. Zoals reeds gemeld, is in de ‘Nee-tenzij’ toets geconstateerd dat
er aan de noordrand van het plangebied negatieve effecten op de EHS
optreden als gevolg van verlichting. Om de negatieve effecten hier te
beperken is bouwen boven 6 bouwlagen hier bij recht niet toegestaan.
Onvoldoende verwerking van inspraak
De huidige plannen hebben al tot veel commentaar geleid met vertraging als
gevolg. De stichting is van mening dat het bij de beleidsvoorbereiding vooral
gaat om ambities van bestuurders en politici en belangen van
projectontwikkelaars.
De conclusie uit het rapport van bemiddelaar mr. A.F. Verstand is dat het
conflict zal verharden wanneer de plaatselijke overheid geen beleidsopening
wil of kan bieden.
De gemeente heeft inmiddels dit rapport ter zijde gelegd en accepteert de
samenwerkende buurtorganisaties formeel niet als betrokkenen in de
beleidsvoorbereiding.
De stichting is van mening dat bij de voorbereiding onvoldoende is geluisterd
naar de inwoners. In 2007 is een referendum is door de gemeente
afgewezen.
Antwoord
De gemeente betreurt de reactie van reclamant ten aanzien van de
inspraak. De gemeente is namelijk van mening dat er zorgvuldig naar
alle eerdere inspraakreacties is gekeken. Ook is op een aantal punten
aan de inspraakreacties tegemoet gekomen. Naar de inspraak is dus
wel degelijk geluisterd. Feit blijft echter dat er verschillen van inzicht
blijven bestaan, maar dat betekent niet dat er niet zorgvuldig naar de
inspraakreacties is gekeken of dat er niets mee gedaan is.
Conclusie gemeentelijk beleidskader
De huidige plannen, visies e.d. vormen geen vervanging van het vastgestelde
vigerende kader. Het verwijzen hiernaar zorgt voor onnodige verwarring.
Oude plannen worden afgedaan als niet meer bindend terwijl nieuwe
beleidsstukken nog niet zijn opgenomen in het wettelijk verplichte
beleidskader van een structuurvisie.
De stichting acht het beleidsproces van de gemeente ondoorzichtig en
amateuristisch qua opzet en uitvoering.
Nog steeds is het vigerende Structuurplan van Zeist 2001 geldend en is het
gemeentelijk Groenstructuurplan 1992 van toepassing.
Het huidige plan bestemmingsplan voldoet niet aan de vigerende kaders.
De gemeente zal eerst haar kaders moeten bijstellen om het beleid op de nu
voorgestelde wijze te kunnen funderen, middels het vaststellen van een
Structuurvisie.
Eigenlijk is nu alleen een conserverend bestemmingsplan mogelijk.
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Het zomaar afwijken van het vastgestelde kader schaadt de rechtszekerheid
en negeert de grondslag voor een zorgvuldige belangenafweging.
Antwoord
Bovenstaand is reeds ingegaan op het Structuurplan 2001 en het
Groenstructuurplan. Voor de beantwoording ten aanzien hiervan wordt
dan ook daarnaar verwezen.
In tegenstelling tot wat reclamant beweert, is het niet vereist om eerst
een nieuwe structuurvisie vast te stellen voordat het bestemmingsplan
Hoge Dennen - Kerckebosch kan worden vastgesteld. Immers, de raad
kan op grond van gewijzigde planologische inzichten en na afweging
van alle betrokken belangen, een bestemmingsplan vaststellen dat
voorziet in een andere inrichting van een gebied. In dit geval is dat de
inrichting van het plangebied conform het door de raad vastgestelde
Masterplan. Dit schaadt de rechtszekerheid niet. Voordat een
bestemmingsplan rechtskracht verkrijgt, doorloopt het namelijk een
wettelijk geregelde procedure, waarbij zienswijzen kunnen worden
ingediend. Er is dus nadrukkelijk sprake van rechtsbescherming voor
burgers en andere belanghebbenden. Ook wordt een zorgvuldige
belangenafweging niet genegeerd. In het kader van het
bestemmingsplan vindt immers een zorgvuldige belangenafweging
plaats. Deze heeft in het kader van het onderhavige bestemmingsplan
ook plaatsgevonden. Daarnaast is het zo dat het bestemmingsplan het
enige burgerbindende plan is in de ruimtelijke ordening. Een
structuurvisie is dat nadrukkelijk niet. Een structuurvisie biedt dan ook
geen rechtszekerheid aan burgers.
4.

Gevolgen van uitvoering van het bestemmingsplan

4.1

Ingrijpende aantasting van de huidige, unieke waarde van het
binnenbos
Het binnenbos in feitelijk een uitloper van het Zeisterbos en heeft een unieke
ecologische waarde.
De gemeentelijke plannen hebben tot gevolgd dat een groot deel van het bos
zal worden gekapt en bouwrijp gemaakt. Het huidige groen zal verdwijnen en
het gebied zal worden versteend. Het unieke karakter van de wijk zal
verdwijnen. De uitvoering van de plannen zal ten koste gaan van de
leefbaarheid en natuur in de buurten Hoge Dennen en Kerckebosch.
Het zal jaren duren voordat sprake is van bos met een vergelijkbare
ecologische waarde. De verstedelijking betekent een aanzienlijk verlies aan
kwaliteit.
Antwoord
Erkend moet worden dat de realisatie van het plan ervoor zorgt dat er
groen in het binnenbos verdwijnt. Tegelijkertijd zal er nieuw groen
worden aangelegd op plaatsen waar nu wegen en bebouwing zijn.
Bovendien blijft het waardevolle buitenbos behouden. De
stedenbouwkundige opzet met het scheggenmodel zorgt er voor dat er
veel groen behouden blijft en dat het bos middels ‘boswiggen’ tot diep
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in het nieuwe Kerckebosch doordringt. Doordat tegelijkertijd de
verkeersweg aan de rand van de wijk wordt opgeheven en de rand van
flats wordt afgebroken, zal er een grotere mate van
aaneengeslotenheid van natuur ontstaan. Dit is een positief effect voor
de natuur. In de beantwoording in hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3 wordt
ingegaan op het unieke karakter. Hier wordt dan ook verder naar
verwezen. De opmerking dat het lang zal duren voordat er sprake is
van bos met een vergelijkbare ecologische betekenis als het huidige
bos en dat de nieuw te ontwikkelen boselementen moeilijk zullen
aanslaan, doet geen recht aan de opzet van het plan. Immers, deze
opzet is er nadrukkelijk op gericht om verhoging van de
natuurwaarden te faciliteren, middels het in verbinding brengen van de
boswiggen van het binnenbos met het buitenbos. Volgens het
ecologisch onderzoek worden de potenties van de biotopen in het
binnenbos op dit moment ook nauwelijks door soorten benut, als
gevolg van de huidige opbouw van de wijk. Door het plan wordt het
plangebied geopend voor planten en dieren. De negatieve effecten van
het plan worden blijkens het ecologisch onderzoek ruimschoots
gecompenseerd door de positieve ontwikkelingen voor andere
soortgroepen.
Ten aanzien van de opmerking van reclamant dat de plannen ten koste
gaan van de leefbaarheid, wordt overwogen dat bij de realisatie van
het Masterplan voor Kerckebosch niet kan worden voorkomen dat er
bos en groen of open uitzicht verloren gaat, dat er meer verkeer zal
komen en dat het gevoel van privacy hier en daar zal verminderen,
maar dat tegelijkertijd opgemerkt dient te worden dat het plan ook een
aanzienlijke investering is in de toekomst van Zeist, in winkel- en
maatschappelijke voorzieningen, in voldoende woningaanbod, in
levensloopbestendige woningen en in een meer gedifferentieerde
woningvoorraad. ‘Wonen in het bos’ wordt voor meer mensen
mogelijk. Naar het plan is naar aanleiding van de zienswijzen
nogmaals zorgvuldig gekeken, maar de gemeente is van mening dat
nergens de aantasting van het leefmilieu zodanig is dat van de
uitvoering van het Masterplan moet worden afgezien.
In het ontwerpplan wordt op geen enkele wijze aandacht besteed aan de
compensatie van het verlies van natuurwaarden. Bij de planontwikkeling zal
moeten worden voldaan aan het bepaalde in de gemeentelijke
‘Bomenverordening 2005’, waarbij voor gebieden gelegen binnen de zone N1,
het binnenbos maakt hier deel van uit, bomen met een diameter groter dan
20 cm dienen te worden gecompenseerd.
Antwoord
Zoals gezegd zijn de ontwikkelingen in de EHS geschrapt en zijn er
geen significante negatieve effecten meer. Compensatie in het kader
van de EHS is dus niet aan de orde. Voor het kappen van een deel van
de bomen in het binnenbos, is alleen compensatie vereist vanuit de
bomenverordening. Deze compensatie komt concreet aan de orde bij
de verlening van de kapvergunning(en). De bomenverordening
waarborgt de compensatie op deze wijze dan ook. Tegen de verlening
van kapvergunningen staat een apart bezwaar- en beroepstraject
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open. Uitgangspunt is dat de te kappen bomen in beginsel binnen het
plangebied worden gecompenseerd. Mocht dit niet mogelijk blijken dan
zal op een andere wijze worden gecompenseerd.
4.2
Ongewenste verkeersafwikkeling
Zowel het Masterplan als het bestemmingsplan bieden een ongewenste
oplossing op het gebied van verkeersinfrastructuur. Tijdens de spitsuren
wordt nu al veel hinder ondervonden van het verkeer. Met de toename van
het aantal woningen en daarmee het aantal verkeersbewegingen, zal deze
problematiek alleen maar toenemen.
De Graaf Janlaan staat in het verkeersonderzoek 2008 genoemd als
erftoegangsweg. De laan kent een max. snelheid van 30 km/uur. Ook de
Oranje Nassaulaan kent sinds enkele jaren een max. snelheid van 30 km/uur
wat betekent dat het ook een erftoegangsweg is. Nu beide wegen
erftoegangswegen zijn, betekent dit dat er in het plangebeid geen
gebiedsontsluitingswegen meer aanwezig zijn, hetgeen bezwaarlijk is.
De autoluwe zone Graaf Lodewijklaan zal in het nieuwe bestemmingsplan
gedeeltelijk verdwijnen. De Graaf Lodewijklaan wordt aan de Prinses
Irenelaan opengesteld voor verkeer en aangesloten op een nieuwe
hoofdontsluitingsweg. De stichting verzoekt de gemeente af te zien van deze
wijziging een naar alternatieven te zoeken.
Als alternatief geeft de stichting aan om de bestaande infrastuctuur (Prinses
Margrietlaan) te handhaven.
Het beleid voor de rijzende problemen rondom het winkelcentrum
Kerckebosch is voor de burgers onduidelijk. Zonder duidelijkheid te geven
hierover kan het plan niet definitief worden vastgesteld. De ontwikkelingen in
de buurt hebben immers nadrukkelijk met elkaar te maken.
Antwoord
Bij de beantwoording in hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3 wordt uitgebreid
ingegaan op verkeersaspecten, ook bij het winkelcentrum. Hier wordt
dan ook naar verwezen.
Aanvullend kan nog het volgende worden opgemerkt ten aanzien van
het winkelcentrum. Uitbreiding van het winkelcentrum is op grond van
het bestemmingsplan nog niet direct mogelijk. In het bestemmingsplan
is wel een wijzigingsbevoegdheid voor het winkelcentrum opgenomen.
Om toepassing te kunnen geven aan de wijzigingsbevoegdheid zal er
minimaal voldaan moeten worden aan de voorwaarden die daarvoor
zijn opgenomen in het bestemmingsplan Hoge Dennen-Kerckebosch.
In die voorwaarden is het maximum aantal vierkante meters
opgenomen voor het nieuwe winkelcentrum. Hiermee geeft het
bestemmingsplan duidelijk aan in welke mate het winkelcentrum kan
worden uitgebreid. Op welke wijze dit precies gebeurd zal uitgewerkt
worden in het wijzigingsplan. Dit plan zal zijn eigen ruimtelijke
procedure doorlopen. Derhalve is er geen strijd met de eis van een
zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming.
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4.3
Jarenlange bouwoverlast en planschade
De bewoners, grenzend aan het exploitatiegebied, zullen te maken krijgen
met jarenlange bouwoverlast, onveiligheid, planschade en procedures
daarover.
Antwoord
Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden zal er mogelijk
enige overlast optreden voor wijkbewoners. Dit is echter van tijdelijke
aard en niet zodanig dat daardoor het plan niet ten uitvoer kan worden
gebracht. Daar komt bij dat de bouwwerkzaamheden ook niet de hele
tijd op één locatie zullen plaatsvinden, maar opschuiven naarmate de
realisatie van het plan vordert. Er wordt naar gestreefd om de overlast
tijdens de bouwperiode zoveel mogelijk te beperken.
Als het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, dan bestaat de
mogelijkheid tot indienen van een verzoek om planschadevergoeding.
4.4
Aanlegvergunning monumentale structuren
De stichting is van mening dat bij het vertrekken van gemeentelijke
aanlegvergunningen m.b.t. monumentale structuren eerst de
Monumentencommissie moet worden geraadpleegd. Dit zou als voorwaarde in
het ontwerpplan moet worden opgenomen.
Antwoord
Naar aanleiding van een andere zienswijze is al besloten dat het
bestemmingsplan zodanig zal worden aangepast dat
aanlegvergunningen die betrekking hebben op monumentale
structuren, te weten binnen de bestemming ‘Waarde cultuurhistorie 2’,
eerst aan de gemeentelijke monumentencommissie moeten worden
voorgelegd.
4.5
Risicovolle financiële aspecten
De financiële exploitatie is boven de belangen van bewoners en omwonenden
gesteld. Er dreigen grote financiële tekorten ontstaan. De gemeente neemt
samen met de Seyster Veste onvoorzienbare grote financiële risico’s die voor
de gemeentefinanciën slecht kunnen uitpakken met gevolgen voor de
burgers.
Antwoord
Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat er een
financieel tekort zal ontstaan. Het huidige plan is economisch haalbaar.
Bij berekeningen die aan bouwplannen ten grondslag liggen wordt
bovendien altijd rekening gehouden met een onzekerheidsmarge om
eventuele tegenvallende opbrengsten en extra kosten op te kunnen
vangen. Het meer betalen door burger, dan wel dat zij genoegen
moeten nemen met minder voorzieningen, is dus niet aan de orde.
4.6

Ontwikkelingconstructie WijkOntwikkelingsMaatschappij
Kerckebosch
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De stichting vraagt zich af hoe de gekozen ontwikkelconstructie met de
Seyster Veste zich verdraagt met de Europese regelgeving en in hoeverre de
gekozen samenwerkingsconstructie zich verdraagt met de nieuwe nationale
regels t.a.v. de activiteiten van woningcorporaties.
Antwoord
Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de gekozen
ontwikkelconstructie zich niet goed zou verdragen met Europese
regelgeving, dan wel met de regelgeving waaraan corporaties zich
moeten houden. Een Europese aanbesteding is niet aan de orde. Voor
de gemeente Zeist bestaat er namelijk geen keuzevrijheid ten aanzien
van de samenwerkingspartner, omdat woningcorporatie De Seyster
Veste in de wijk Kerckebosch een strategische eigendomspositie, zowel
voor wat betreft de grond als de opstal, heeft. Via de op te richten
Wijk Ontwikkelingsmaatschappij (WOM Kerckebosch) worden zaken als
bouwrijp en woonrijp maken Europees aanbesteed.
5.

Ten slotte

De stichting kan instemmen met kleinschalig bouwen voor de autonome groei
van Zeist. De grootschalige uitbreiding van het dorp t.b.v. regionale opvang
wordt onwenselijk geacht.
De gemeente blijft echter door voor een aan de Zeister behoefte aangepaste
bouwopgave die harmonieert met de behoefte aan groen en ruimte.
Antwoord
Voor de beantwoording ten aanzien van het unieke karakter en
volkshuisvestelijke aspecten (bouwopgave) wordt verwezen naar de
beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
De stichting verzoekt de gemeente rekening te houden met deze zienswijzen.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
9. M.J.H.A. Van der Linden, Graaf Janlaan 66, 3708 GP Zeist
Zienswijze
 De inspraakreactie van reclamant heeft de gemeente in ingekorte vorm
bereikt. Bezwaren en toelichting zijn geschrapt en noch door de
gemeente, noch door mede-insprekers gezien. Reclamant is van mening
dat dit strijdig is met een open en eerlijke inspraakprocedure.
Reclamant verklaart dat de inspraakreactie (bijlage) nog steeds van
kracht is.
 Het plan geeft geen onderbouwing voor de uitbreiding van 540 woningen
extra. De gemeente zou de beslissing ook minstens 10 jaar kunnen
uitstellen en laten afhangen van de woningbehoefte dan.
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Er lijkt ruim voldoende verbinding te zijn tussen binnen- en buitenbos. Het
is dan ook twijfelachtig of de voorgestelde scheggenstructuur een
verbetering is.
Om natuur te behouden en te ontwikkelen, zal op zijn minst schegge 1
moeten vervallen om de verbinding tussen het Zeisterbosch met het
binnenbos te verbeteren. Ook de bouw van een ecoduct behoort tot de
mogelijkheden indien afgezien wordt van de 540 extra woningen.
De 15 meter brede strook achter de Graaf Janlaan heeft de bestemming
onaantastbaar bos gekregen. Het blijkt echter dat overwogen wordt deze
toe te voegen aan de uit te geven woningpercelen langs de Graaf Janlaan.
De vraag is of het behoud van het boskarakter dwingend opgelegd kan
worden en te handhaven in geval van privaat eigendom.
Antwoord
De inspraakreactie heeft de gemeente niet in ingekorte vorm bereikt. In
de ‘Nota beantwoording inspraakreacties’ zijn de inspraakreacties
samengevat. Dat dit is gedaan is op pagina 8 van de Nota duidelijk
verwoord. Dit is de reden dat reclamant zijn inspraakreactie niet letterlijk
heeft kunnen terugvinden in de Nota. Het samenvatten is de gebruikelijke
gang van zaken in dit soort procedures en niet in strijd met de wettelijke
bepalingen. De gehele inspraakreactie is wel door de gemeente gezien en
als uitgangspunt genomen bij de beantwoording. Bij de beantwoording is
dus de gehele inspraakreactie in de overwegingen betrokken. Ook is bij de
beantwoording verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in de
Nota. In deze beantwoording in Hoofdlijnen ligt een groot deel van de
beantwoording van de inspraakreactie besloten. Voor de beantwoording
van de opmerking van reclamant dat zijn inspraakreactie nog steeds van
kracht is, wordt verwezen naar de beantwoording van zijn inspraakreactie
in de Nota beantwoording inspraakreacties.
Voor de beantwoording ten aanzien van de onderbouwing van de extra
woningen wordt verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in
hoofdstuk 1.3.
In het kader van het bestemmingsplan is ecologisch onderzoek
uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt het volgende. In het plangebied, in het
binnenbos, is redelijk goed ontwikkeld bos aanwezig en lokaal restanten
van heide en schraalgrasland. De potenties van deze biotopen worden op
dit moment echter nauwelijks door soorten benut. De huidige opbouw van
de wijk is hiervoor de oorzaak. Door het plan wordt het plangebied
geopend voor planten en dieren van bos en heide. Vooral in de buitenrand
van het plangebied ontstaan veel kansen voor planten en dieren.
Daardoor heeft het plan een positieve invloed op beschermde soorten. Ten
aanzien van vleermuizen meldt het onderzoek dat het ontwikkelen van
nieuwe bosranden langs de woonscheggen gunstig is voor vleermuizen.
Overigens blijft de verblijfplaats van de kolonie grootoorvleermuizen bij
uitvoering van het plan gehandhaafd.
Inmiddels is, los van deze zienswijze, reeds besloten om alle nieuwe
bebouwing binnen de bestaande rode contour te realiseren. De
wijzigingsbevoegdheden die opgenomen waren om buiten de rode contour
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te bouwen zijn dan ook vervallen en uit het bestemmingsplan geschrapt.
Hierdoor blijft de verbinding tussen het Zeisterbosch en Heidestein
gehandhaafd. Ook is er hierdoor een verbinding tussen het Zeisterbosch
en de boswiggen van het binnenbos tussen de scheggen. Het vervallen
van scheg 1 en de aanleg van een ecoduct is dus niet nodig voor een
verbinding tussen de boswiggen van het binnenbos en het Zeisterbosch.
Het plan in de huidige vorm betekent een forse verbetering van de
verbinding tussen het Zeisterbosch en (de boswiggen van) het binnenbos.
Verder wordt verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in
hoofdstuk 1.3.
Voor de beantwoording ten aanzien van de circa 15 meter brede strook
bos achter de Graaf Janlaan, wordt verwezen naar de beantwoording van
zienswijze 1 t/m 14 in hoofdstuk 2.2, onder het kopje ‘Secundair: strook
bostuin’. Hier wordt uitgebreid ingegaan op deze strook bos die de
bestemming Tuin met de aanduiding ‘specifieke vorm van tuin – bos’ ,
oftewel ‘bostuin’ gekregen heeft.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
10.Mr.dr. F.H. Kistenkas, Prinses Irenelaan 10, 3708 EL Zeist
Zienswijze
Juridische onhoudbaarheid bouwen in en tegen de EHS
1. Het plangebied ligt midden in de begrensde provinciale EHS. Een
Herbegrenzing van de provinciale EHS zal nog plaats moeten vinden nu er
woon- en verkeersbestemmingen binnen de pEHS gepland blijven staan. Er
wordt dus ook in de pEHS gebouwd (Scheg 1 en 2).
Reeds eerder werd al een rode bestemming gegeven zonder dat van te voren
getoetst was aan het nee-tenzij-regime van de EHS.
De Natuurtoets van buro Zoon concludeert dat het plan significant negatieve
gevolgen op de EHS heeft vergeleken met de huidige situatie.
Dit betekent dat de EHS nee-tenzij-toets van de Nota van Ruimte verder zal
moeten worden doorlopen.
De gemeente moet eerst aantonen dat er geen alternatieve
bouwmogelijkheden zijn, dat sprake is van groot openbaar belang en er zal
natuurcompensatie veiliggesteld moeten worden.
2. De juridische relevantie van de nee-tenzij-toets is door de gemeente pas
erkend n.a.v. de inspraak en werd pas in een te laat stadium advies
gevraagd.
Ondanks het negatieve advies m.n. tot betrekking van Scheg 1, zet de
gemeente toch door. Nu de touwtjesmethode door de provincie is afgewezen,
wordt geprobeerd alsnog bebouwing in de EHS door te voeren via een
wijzigingsbevoegdheid en aanpassing van de provinciale rode contour.
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Scheg 1 knelt de ecologische en recreatieve doorgang af en ligt pal tegen het
meest hoogwaardige natuurgebied aan. De vernauwing van de doorgang
levert significante negatieve gevolgen voor de waarden en kenmerken van de
EHS in dit gebied.
Niet alleen de hoogbouw in de EHS aan de kop van Scheg 1 en 2, maar de
gehele Scheg 1 is in strijd met het natuurbeschermingsrecht.
Scheg 1 en de hoge bebouwing in de EHS van Scheg 2 zouden geschrapt
dienen te worden en onmogelijk moeten worden gemaakt als gevolg van het
nee-tenzij-regime en de planologische uitvoerbaarheidstoets uit de gevestigde
natuurjurisprudentie.
3. Reclamant heeft reeds in de inspraakreactie (bijgevoegd en integraal
onderdeel van deze zienswijze) aangegeven dat niet bestemd kan worden
zonder tijdig en deugdelijk ecologisch onderzoek en nee-tenzij-regime
toetsing.
4. Het aantal woningen wordt bijna verdubbeld terwijl daar geen redenen van
groot openbaar belang voor zullen zijn.
Het ecologisch advies van buro Zoon wijst ook nog op de reeds te hoge
recreatiedruk en de significante effecten van verlichting door nieuwe
gebouwen en hoogbouw.
Om alsnog rode bestemmingen in de groene contour op te nemen, wordt toch
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.
Bestemmen en wijzigingsbestemmingen opnemen kan alleen als deugdelijk
onderzoek is afgerond en de nee-tenzij-toets is verricht.
5. Omdat het plan pal tegen de pEHS aanligt, moet ook worden gekeken naar
de externe effecten op EHS-waarden.
Onduidelijk is waarom niet is overwogen om uit te gaan van het bestaand
gebruik en het huidige aantal wooneenheden.
6. Het is niet geborgd dat bij bouwvergunningverlening het nee-tenzij-regime
wordt toegepast cq als toegepast kan worden beschouwd wat wel de
bedoeling is van het nieuwe RO recht.
Soortenbescherming Flora- en faunawet
7. Voor de voorgenomen bouwactiviteit en de toename van het bouwvolume
en de 70% meer woningen, kan niet op voorhand Flora- en faunawet
ontheffing worden verleend. Ook hier heeft initiatiefnemer weer de
bestemming toegedeeld voordat onderzoek is verricht.
Reeds in de voorfase is onvoldoende rekening gehouden met de provinciale
EHS, het landschapsbeleid en de natuurwetgeving.
Verkeersstructuur: verkeersdrukte Irenelaan villagedeelte
8. Het oude gedeelte Irenelaan krijgt nu alle verkeer van drie scheggen te
verwerken omdat Hoog Kanjeweg waarschijnlijk wordt afgesloten voor
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autoverkeer. Zowel voor het woonkarakter Irenelaan als ook voor de
bewoners van de scheggen, zou het beter zijn de wegen Margrietlaan en Hoog
Kanje voor alle scheggen open te stellen.
Conclusie
9. Een renovatie van de wijk op basis van gelijkblijvend aantal woningen kan
nog worden toegejuicht. Het voorliggende plan is nu in strijd met het
natuurbeschermingsrecht en het RO-recht. Zou men hiermee rekening
houden dan betekent dat dat scheg 1 in zijn geheel en de hoogbouw in de
EHS van scheg 2 dient te vervallen en de Hoog Kanje weg en Margrietlaan
opengesteld dienen te worden voor verkeer vanuit alle scheggen.
Antwoord
1+2. Inmiddels is, los van deze zienswijze, reeds besloten om alle
nieuwe bebouwing binnen de bestaande rode contour te realiseren. De
bebouwing van scheg 1 en 2 die voorzien was buiten de rode contour
en in de EHS wordt daardoor op een alternatieve locatie binnen de
rode contour gerealiseerd. De wijzigingsbevoegdheden die opgenomen
waren om buiten de rode contour en in de EHS te bouwen zijn dan ook
vervallen en uit het bestemmingsplan geschrapt. Herbegrenzing van
de EHS middels een herziening van de Provinciale Structuurvisie is dus
niet meer aan de orde. Voor de aanpassing van het plan is een
aanvullende ‘Nee-tenzij’ toets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er ten
gevolge van het plan geen significante negatieve effecten meer zijn op
de EHS. Het verder doorlopen van de ‘Nee-tenzij’ toets, zoals
reclamant aangeeft, is daardoor niet aan de orde. Doordat er geen
significante negatieve effecten zijn hoeft het plan binnen de rode
contour verder niet te worden aangepast. Het geheel schrappen van
scheg 1, zoals reclamant stelt, is dus niet aan de orde. Binnen de rode
contour vervangt scheg 1 immers ook bestaande bebouwing. En door
het schrappen van de nieuwe bebouwing buiten de rode contour,
schuift de bestaande stedelijke grens niet meer de natuur in en is er
geen sprake van het vernauwen van de doorgang tussen Zeisterbos en
Heidestein. In scheg 2 zijn binnen de rode contour maatregelen
genomen om de negatieve invloed van de verlichting te beperken,
doordat bouwen boven 6 bouwlagen niet bij recht is toegestaan.
3+4+5 Ten behoeve van het bestemmingsplan heeft ecologisch
onderzoek en toetsing aan het ‘nee-tenzij’ regime plaatsgevonden. Het
werkelijke bestemmen vindt pas plaats als de raad een
vaststellingbesluit van het bestemmingsplan neemt. Zover was het bij
de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan nog niet. Dat is
alleen een onderdeel van de voorbereiding van een vaststelling. Door
de aanpassingen van het plan voor de vaststelling zijn er
natuurbeschermingsrechtelijk en vanuit de Nota Ruimte en Spelregels
EHS geen belemmeringen. Met betrekking tot de opmerking van
reclamant dat zijn eerdere inspraakreactie een integraal onderdeel
vormt van de zienswijze, wordt overwogen dat deze inspraakreactie
dezelfde strekking heeft als de zienswijze en daarom deze
beantwoording ook als integraal moet worden gezien. Zoals reeds
aangegeven onder 1+2 zijn er door de aanpassingen van het plan
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geen significante negatieve effecten op de EHS meer. Het binnenbos
zelf behoort niet tot de EHS. Voor de uitvoering van het plan is het
daardoor in het kader van de EHS niet nodig om te voorzien in een
onderbouwing van ‘redenen van groot openbaar belang’. De
wijzigingsbevoegdheden zijn uit het plan geschrapt en er hoeft geen
herbegrenzing van de EHS meer plaats te vinden. In de ‘nee-tenzij’
toets is ook gekeken naar de indirecte effecten, of ‘uitstraling van
buiten op de EHS’. Dit is gedaan voor verstoring, waarbij o.a. verkeer
en recreatie zijn meegewogen, en verlichting.
6 Er is een ‘nee-tenzij’ toets uitgevoerd. Geconcludeerd is dat er geen
significante negatieve effecten op de EHS zijn ten gevolge van het
plan. Derhalve wordt aan het huidige RO-recht voldaan.
7 Flora en faunaonderzoek heeft plaatsgevonden. Op dit moment is er
geen reden om aan te nemen dat de Flora en faunawet aan de
uitvoering van het plan in de weg staat. Van de Habitatrichtlijn bijlage
IV soorten heeft alleen de gewone grootoorvleermuis een verblijfplaats
in het plan en deze wordt geheel ontzien. Vleermuizen van andere
verblijfplaatsen buiten het plangebied zullen door het plan nog steeds
een waardevol voedselgebied aantreffen, zodat geen andere
verblijfplaatsen in gevaar komen. Van de jaarrond beschermde vogels
komt er geen in het plangebied voor. Voor andere vogelsoorten is voor
het verstoren van de nesten buiten de broedtijd geen ontheffing nodig.
De ingreep zal dus buiten de broedtijd plaatsvinden. Zie ook de
beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3. De uitgevoerde
‘nee-tenzij’ toets, het ecologisch onderzoek en het bouwen binnen de
rode contour geeft aan dat nadrukkelijk rekening is gehouden met
natuurwetgeving en beleid op het gebied van natuur en landschap.
8 Voor de beantwoording ten aanzien van verkeersaspecten wordt
verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
Daar wordt ingegaan op de verkeersstructuur.
9. Zie voor de beantwoording ten aanzien van scheg 1 en 2 de
beantwoording onder 1+2. Zie voor de beantwoording ten aanzien van
verkeer onder 8.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
11.L.J.G. Kroon, Graaf Janlaan 4, 3708 GM Zeist
Zienswijze
Reclamant vindt het een goede zaak dat de oude flatgebouwen verdwijnen en
vervangen worden door moderne bouw en kan zich vinden in het bouwen van
diverse soorten woningen in het tussenliggende bos.
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Reclamant maakt echter bezwaar tegen het aantal van 540. Dit grote aantal
maakt het onmogelijk het boskarakter te handhaven en zal ook leiden tot
verkeersproblemen.
Antwoord
Om het landelijk gebied te beschermen moeten nieuwe mogelijkheden
voor woningbouw in Zeist worden gevonden binnen de rode contour, in
het bestaande stedelijke gebied, en niet daarbuiten in het landelijke
gebied. Kerckebosch maakt deel uit van het stedelijke gebied en is binnen
de rode contour gesitueerd. Hier is de bouw van extra woningen dus
mogelijk. In het plan voor Kerckebosch is de bouw van 542 extra
woningen ingevuld op een wijze waarbij zoveel mogelijk rekening is
gehouden met de belangen van bos en natuur, met de individuele
belangen van de bestaande bewoners en gebruikers en het karakter van
‘wonen in het bos’. Zo wordt het waardevolle buitenbos gespaard en zorgt
de stedenbouwkundige opzet met de scheggenstructuur en deels
gestapelde bouw er niet alleen voor dat er veel bestaand bos in het
binnenbos behouden blijft, maar ook dat het bos middels ‘boswiggen’ tot
diep in het nieuwe Kerckebosch doordringt. Er gaat weliswaar gebouwd
worden in het huidige binnenbos, maar er wordt ook nieuw bos aangelegd
op plaatsen waar nu wegen en bebouwing zijn. Door de sloop van flats en
het verwijderen van wegen langs de randen, wordt bovendien de barrière
tussen het binnen- en buitenbos opgeheven en ontstaat er een groter
aaneengesloten bos- en natuurgebied. Alles bijeen zorgt de opzet van het
plan er naar de mening van de gemeente voor dat ook na realisatie van
het plan er nog steeds sprake is van ‘wonen in het bos’ en voldoende
leefruimte voor de bewoners. Voor de nieuwe bewoners zal in de scheggen
in voldoende parkeerruimte worden voorzien, waardoor de
parkeerbehoefte niet zal worden afgewenteld op de bestaande wijk. Zie
voor het aantal woningen verder de beantwoording van de hoofdlijnen in
hoofdstuk 1.3. Hier wordt ingegaan op de volkshuisvestelijke belangen die
met dit aantal gediend zijn.
Voor de beantwoording ten aanzien van de verkeersaspecten wordt
verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
12.Fam. Ir. L.F.R. Daemen, Willem de Zwijgerlaan 7, 3708 BK Zeist
Antwoord gemeente
De zienswijze van de Fam. Ir. I.F.R. Daemen is op 4 november 2009
22:22 uur per e-mail bij de gemeente binnengekomen. De zienswijze is
alleen per e-mail ingediend.
Ingevolge artikel 2:15, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht kan
een bericht langs elektronische weg worden verzonden naar een
bestuursorgaan voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat
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deze weg is geopend. Vast staat dat in de kennisgeving van de
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan noch anderszins de
mogelijkheid is geopend dat zienswijzen langs elektronische weg bij de
raad kunnen worden ingediend. De Fam. Ir. I.F.R. Daemen kon zijn
zienswijze derhalve niet per e-mail naar voren brengen. De per e-mail
ingekomen zienswijze moet derhalve buiten beschouwing worden gelaten.
Conclusie
De zienswijze van de Fam. Ir. I.F.R. Daemen moet buiten beschouwing
worden gelaten, omdat het niet mogelijk was om zienswijzen per e-mail in
te dienen.
13.Ir. A.G.N. Jansen, Graaf Janlaan 58, 3708 GP Zeist
Zienswijze
Legitimiteit en draagvlak
Reclamant heeft geconstateerd dat met eerdere reacties van
belanghebbenden nauwelijks iets is gebeurd. De bezwaren worden door de
gemeente terzijde geschoven.
Ondanks de aanbevelingen uit het rapport “Democratie is meer dan een
systeem, het is een mentaliteit” dd 26 maart 2008, geeft de gemeente de
voorkeur aan de bouw van ruim extra 540 woningen. De gemeente kiest voor
een plan zonder draagvlak onder de bevolking.
Europese aanbesteding
Reclamant is van mening dat het project voor de ontwikkeling van het
plangebied Europees had moeten worden aanbesteed. Nader onderzoek volgt.
Opmerkingen
Reclamant is voor:
1. Renovatie cq vervanging van de 760 gestapelde woningen in het carré.
2. Behoud van het huidige carré model, hiermee blijft een uniek
bouwconcept van binnen- en buitenbos behouden.
3. Aanleg van een knip op de kruising Graaf Janlaan en Waldeck Pyrmontlaan
om de nu al grote verkeersdruk te verminderen.
Reclamant is tegen:
4. De bouw van 544 extra woningen omdat de onderbouwing voor dit aantal
onjuist is en dit leidt tot verlies van bos en daarmee natuurwaarden en
resulteert tot grote verkeersdrukte.
5. De aanleg van het scheggenmodel. Dit leidt tot verlies van bosareaal en
tot kapitaalvernietiging.
6. De bouw gestapelde woningen hoger dan 4 bouwlagen.
7. Reclamant is door verjaring eigenaar van het perceel dat ligt achter het
pand Graaf Janlaan 58. De begrenzing van het ontwerpplan doorkruist het
terrein van reclamant. Reclamant verzoekt de gemeente om correctie van
de begrenzing.
8. De achtertuin van Graaf Janlaan 58 wordt door reclamant al jaren gebruikt
als achteruitgang. Vanwege deze mogelijkheid heeft reclamant een
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verbouwing aan het pand laten uitvoeren zodat de verbinding tussen vooren achtertuin komt te vervallen. In het ontwerpplan is hiermee geen
rekening gehouden. Reclamant verzoekt de gemeente het plan te
corrigeren.
Antwoord
De gemeente betreurt de reactie van reclamant ten aanzien van de
eerdere inspraakreacties. De gemeente is namelijk van mening dat er
zorgvuldig naar alle eerdere inspraakreacties is gekeken. Ook is op een
aantal punten aan de inspraakreacties tegemoet gekomen. Feit blijft
echter dat er verschillen van inzicht blijven bestaan, maar dat betekent
niet dat er niet serieus naar de inspraakreacties is gekeken of dat er
niets mee gedaan is. Voor een uitgebreide motivatie ten aanzien van
de bouwhoogte wordt verwezen naar de beantwoording op dit punt
van zienswijze nummer 9 van hoofdstuk 2.1. Voor de beantwoording
ten aanzien van verkeer, natuurwaarden en de volkshuisvestelijke
belangen (aantal woningen) wordt verwezen naar de beantwoording
van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3. Overigens zijn op de informatie en
inloopgelegenheden aan het begin van het proces ook veel positieve
reacties gekomen en bestaat er bij de bewoners van de te slopen flats
draagvlak voor de vernieuwing.
Een Europese aanbesteding is niet aan de orde. Voor de gemeente
Zeist bestaat er namelijk geen keuzevrijheid ten aanzien van de
samenwerkingsparter, omdat woningcorporatie De Seyster Veste in de
wijk Kerckebosch een strategische eigendomspositie, zowel voor wat
betreft de grond als de opstal, heeft. Via de op te richten Wijk
Ontwikkelingsmaatschappij (WOM Kerckebosch) worden zaken als
bouwrijp en woonrijp maken Europees aanbesteed.
1+2+5 Met de vaststelling van het Masterplan Kerckebosch heeft de
gemeenteraad gekozen voor sloop van de bestaande woningen
en een andere stedenbouwkundige opzet van Kerckebosch,
middels het scheggenmodel. Het carré model kan derhalve niet
gehandhaafd blijven. Dit is een bewuste en weloverwogen
keuze geweest. Middels het scheggenmodel worden de
belangrijkste nadelen die het carré model heeft, de barrière
tussen het binnenbos en buitenbos ten gevolge van de
bestaande flats en wegen, opgeheven. Door de realisatie van
het plan gaat er groen (bos) verdwijnen. Tegelijkertijd zal er
echter nieuw groen worden aangelegd op plaatsen waar nu
wegen en bebouwing zijn. De stedenbouwkundige opzet met
het scheggenmodel zorgt er echter voor dat er veel groen
behouden blijft en dat het bos middels boswiggen tot diep in
het nieuwe Kerckebosch doordringt. Doordat tegelijkertijd de
verkeersweg aan de rand van de wijk wordt opgeheven en de
rand van flats wordt afgebroken, zal er een grotere mate van
aaneengeslotenheid van natuur ontstaan. Dit is een positief
effect voor de natuur. Verder weegt de door reclamant
aangevoerde kapitaalvernietiging door eerder gedane
investeringen in infrastructuur, voorzover hier al sprake van is,
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zeker niet op tegen de belangen die met het scheggenmodel
gediend zijn.
3. Voor de beantwoording ten aanzien van de verkeersaspecten wordt
verwezen naar de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk
1.3. Daar wordt uitgebreid ingegaan op de wenselijkheid van één of
meer knippen in de wijk.
4. Voor de beantwoording ten aanzien van de volkshuisvestelijke
aspecten (aantal woningen) en de gevolgen voor het verkeer wordt
verwezen naar de beantwoording in hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
Zie voor het verlies van bos onder 1+2+5.
6. Voor de beantwoording ten aanzien van de bouwhoogte wordt
verwezen naar de beantwoording op dit punt van zienswijze
nummer 9 van hoofdstuk 2.1. Aanvullend kan tevens worden
opgemerkt dat om het gewenste aantal woningen te kunnen
realiseren en tegelijkertijd een behoorlijke oppervlakte bos te
kunnen behouden, het noodzakelijk is om op een aantal plaatsen
hoger te bouwen dan 4 bouwlagen. Overigens heeft het huidige
Kerckebosch ook al bebouwing die hoger is dan 4 bouwlagen.
7. Een bestemmingsplan is een document dat met het oog op een
goede ruimtelijke ordening bestemmingen toekent aan gronden in
een gebied. Het bestemmingsplan bepaalt daarmee hoe gronden
mogen worden gebruikt en wat er op mag worden gebouwd. Een
bestemmingsplan(procedure) regelt niet de eigendommen/
eigendomsgrenzen van percelen en bij het leggen van
bestemmingen zijn eigendomsgrenzen niet bepalend. Het
bestemmingsplan is derhalve niet gebonden aan
eigendomsgrenzen. Afgezien van de vraag wie eigenaar is van de
gronden, moet geconcludeerd worden dat de bestemming van deze
gronden, te weten ‘bostuin’, juist is, omdat het ruimtelijk beleid in
het bestemmingsplan erop gericht is het karakter van deze strook,
ongeacht het eigendom, te behouden. Correctie van het plan is
derhalve niet nodig.
8. De gronden achter de Graaf Janlaan tussen de Waldeck
Pyrmontlaan en het gebouw van het Apostolisch Genootschap,
zullen conform het Masterplan verkaveld worden ten behoeve van
de bouw van vrijstaande woningen. Een officiële padenstructuur,
ten behoeve van de ontsluiting van de woningen aan de Graaf
Janlaan, is op deze gronden niet aanwezig en niet nodig. De
woningen beschikken immers over een goede ontsluiting aan de
voorzijde, aan de Graaf Janlaan. Dat er wellicht in de loop der jaren
door toedoen van de bewoners een informele padenstructuur is
ontstaan vanaf de achterzijde van de woningen die gebruikt wordt
als achteruitgang, doet niet af aan het feit dat deze gronden in
eigendom zijn van de gemeente en dat zij deze, na de wijziging
van het bestemmingsplan, uit kan geven voor woningbouw. Aan
het eventueel daarbij verloren gaan van een achteruitgang kunnen

Gemeente Zeist
Bestemmingsplan Hoge Dennen - Kerckebosch
Nota van Zienswijzen
mRO/ 06.111 -1 / december 2009

120

dan ook geen (blijvende) rechten worden ontleend. Bovendien
worden de bewoners hierdoor niet beperkt daar de woningen
beschikken over een uitstekende ontsluiting aan de Graaf Janlaan.
Dat reclamant zijn woning zodanig heeft verbouwd dat de
verbinding tussen voor- en achtertuin is komen te vervallen, is zijn
eigen risico. Van correctie van het bestemmingsplan is dan ook
geen sprake.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
14.W.R. Dorst, Prinses Marijkelaan 19-4, 3708 DA Zeist
Zienswijze
1. Ter inzage legging tijdens lopende inventarisatie/onderzoeken
Het is onduidelijk hoe een bestemmingsplan kan worden vastgesteld
terwijl er nog onduidelijkheid bestaat rondom de infrastructuur. Het
bezwaar van reclamant blijft dan ook ongewijzigd dat met het
toenemende aantal verkeersbewegingen de verkeersproblematiek zal
toenemen.
2. Verkeers-/parkeerdruk Prinses Marijkelaan
Ondanks het bezwaar bij punt 1 maakt reclamant toch de zienswijze
kenbaar. De opmerkingen betreffen de directe omgeving van de Prinses
Marijkelaan ter hoogte van nr.’s 9 t/m 33-4.
De Prinses Marijkelaan wordt een drukke doorgaande route door de wijk,
zo blijkt uit het ‘Verkeersonderzoek Masterplan Kerckebosch’. Opgemerkt
dient te worden dat eventuele varianten met een knip in de nieuwe
ontsluitingsweg de situatie op de Prinses Marijkelaan nog verder zullen
verslechteren.
Hiermee wordt niet meer voldaan aan het Masterplan dat stelt dat er geen
doorgaand verkeer door de wijk zou gaan. E.e.a. is ook niet in
overeenstemming met het beleid zoals is vastgelegd in het GVVP 2001.
Hierin is aangeduid dat de Prinses Marijkelaan zich bevindt in een
Verblijfsgebied waar de woonkwaliteit voorop hoort te staan. Dit wordt nu
losgelaten. Met als gevolg dat het woongenot en de leefbaarheid langs de
Prinses Marijkelaan zal ernstig worden aangetast door een toename van
lawaai, luchtvervuiling en onveiligheid.
Reclamant vindt de verkeersoplossing die nu als uitgangspunt voor het
ontwerpplan onacceptabel.
In de nabije toekomst is ook sprake van een vernieuwd/vergroot
winkelcentrum dat voor een nog grotere verkeerstoename zorgt.
Ook de parkeerdruk op de Prinses Marijkelaan zal toenemen. Een
oplossing hiervoor wordt in het ontwerpplan niet gegeven.
Antwoord
1. Voor de beantwoording ten aanzien van dit punt wordt verwezen
naar de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3. Daar
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wordt uitgebreid ingegaan op alle verkeersaspecten, het
verkeersonderzoek en de procedure daaromtrent.
2. Voor de beantwoording wordt verwezen naar de beantwoording van
de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3. Daar wordt uitgebreid ingegaan op
alle verkeersaspecten, waaronder ook het verkeersituatie en het
parkeren van het winkelcentrum. Aanvullend kan het volgende nog
worden opgemerkt. Met doorgaand verkeer in het Masterplan wordt
uitsluitend verkeer bedoeld dat geen herkomst en bestemming
binnen de wijk heeft. De Prinses Marijkelaan heeft alleen een
functie voor bestemmingsverkeer binnen de wijk. De doelstelling
van het Masterplan om doorgaand verkeer niet door de nieuwe wijk
te laten gaan, is niet verlaten. Middels inrichtingsmaatregelen zal
dit verkeer worden ontmoedigd. Zie ook de beantwoording in
hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3. De ontsluiting van de nieuwe centrale
toegangsweg op de Prinses Marijkelaan zal zodanig worden
vormgegeven en ingericht dat het verkeer als het ware
rechtstreeks naar de Arnhemse Bovenweg wordt geleid. Hierdoor
wordt het verkeer op het deel van de Prinses Marijkelaan waar de
flat zich bevindt zoveel mogelijk geweerd. Het GVVP wordt verder
niet losgelaten omdat de nieuwe wegen ook worden ingericht als
verblijfsgebied en aanvullende maatregelen op bestaande wegen
eveneens gericht zijn op de inrichting als verblijfsgebied. Van een
onevenredige afname van het woongenot op dit deel van de Prinses
Marijkelaan is verder geen sprake. Er wordt namelijk voldaan aan
milieunormen op het gebied van luchtkwaliteit en geluid.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
15.Mr.J.J. Vis, Oranje Nassaulaan 33, 3708 GA Zeist
Zienswijze
De zienswijze heeft betrekking op het deelgebied Hoge Dennen, in het
bijzonder perceel Oranje Nassaulaan 35, Thomaskerk.
Reclamant is van mening dat een beleid gevolgd wordt dat twee aspecten
vertoont:
 Bestemmingen overeenkomstig het bestaande gebruik;
 Gespecificeerde aanduiding van beoogde wijziging.
Bij bestudering van de ontwerp plankaart blijkt dat voor het perceel Oranje
Nassaulaan 35, de Thomaskerk dit beleid niet is gevolgd. De plankaart
vertoont geen enkele overeenkomst met de bestaande situatie ter plaatse.
De voornaamste verschillen met de bestaande situatie zijn als volgt:
 Het bouwvlak is met ca. 45% uitgebreid.
 De toegestane max. hoogte van 9 meter is veel groter. De huidige hoogte
van de bijgebouwen van de kerk is ca. 3 meter. Voor de kerkzaal is het
verschil minder groot. Omdat in een eerdere versie de max. hoogte
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gesteld was op 12 meter en vervolgens in het ontwerpplan verlaagd is tot
9 meter, geeft aan dat het geen simpele onachtzaamheid betreft.
Reclamant merkt nog twee bijzonderheden op:
 Het ontwerp bouwvlak telt drie gevels waarvan er geen conform art. 1.41
is aangeduid als ‘voorgevel’;
 De status van de Thomaskerk als gemeentelijk monument blijkt in de
ontwerp plankaart geen ruimtelijke consequenties te hebben.
Conclusie
 Een aantal zeer substantiële veranderingen ten opzichte van de bestaande
situatie zijn aangebracht waardoor het toegestane bouwvolume meer dan
twee maal zo groot wordt;
 De veranderingen blijken alleen maar uit de ontwerp plankaart;
 De veranderingen worden niet beschreven en gemotiveerd in het
ontwerpplan;
 Degene die te goeder trouw uitgaat van de mededelingen in de brief aan
de bewoners en de tekst van het ontwerpplan bedrogen uitkomt.
Reclamant is van mening dat er sprake is van een onzorgvuldigheid die dient
te worden gecorrigeerd. Veranderingen ten opzichte van de bestaande
situatie moeten gedetailleerd worden gemotiveerd en aangeduid.
In geval de correctie achterwege blijft, is er sprake van rechtsonzekerheid die
voor de huidige of toekomstige eigenaar van het perceel gunstig uitpakken en
voor omwonenden nadelig omdat de planologische onzekerheid het
woongenot en de waarde van hun onroerende goederen zal aantasten. Op het
perceel Oranje Nassaulaan 35 kan vanwege de bestemming ‘maatschappelijke
voorzieningen’ van alles worden gerealiseerd.
Correctie van deze onzorgvuldigheid klemt te meer omdat de planologische
regeling van de Thomaskerk tot dusver onvoldoende is geweest. Het thans
geldende bestemmingsplan biedt geen plaats voor een voorziening als de
Thomaskerk omdat het perceel bestemd was voor wonen. In 1961 is een
vergunning verleend voor de bouw van de kerk. De gemeente heeft bijna een
halve eeuw nagelaten de feitelijke situatie planologisch te codificeren.
Nu er uiteindelijk besloten is om de planologische regeling in
overeenstemming te brengen met de werkelijkheid, gebeurt dat overal in de
Hoge Dennen met uitzondering van het perceel Oranje Nassaulaan 35, de
Thomaskerk.
Was er sprake van een achterstand nu wordt onzekerheid gecreëerd ten
opzichte van de toekomst.
Antwoord
Het vigerende bestemmingsplan Uitbreidingsplan 1937 maakt het ook nu
al mogelijk om te bouwen op de gronden die binnen het bouwvlak in het
bestemmingsplan gelegen zijn. Dit verklaart het feit waarom het bouwvlak
groter is dan de bestaande bebouwing. Er is in planologisch opzicht dus
geen sprake van een uitbreiding van de gronden waarop gebouwd kan
worden. Het vigerende bestemmingsplan Uitbreidingsplan 1937 staat ook
al een bouwhoogte toe van ten hoogste 9 meter. Ook in dit opzicht is er
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dus planologisch gezien geen sprake van een uitbreiding. Daarbij kan ook
worden opgemerkt dat dergelijke bouwmogelijkheden stedenbouwkundigruimtelijk aanvaardbaar zijn op dit perceel, omdat er niet hoger kan
worden gebouwd dan (de toegestane) bouwhoogte van de woningen in de
omgeving, de bestaande rooilijnen van de woningen worden aangehouden
en de bebouwing niet dichterbij de bestaande woningen kan komen. De
gevellijn op de plankaart geeft alleen aan dat andere bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, alleen zijn toegestaan achter deze gevellijn. Dit heeft
geen enkel verband met de in artikel 1.41 genoemde begripsbepaling van
voorgevel. Het is juist dat de monumentenstatus geen consequenties
heeft voor de plankaart. In een bestemmingsplan wordt namelijk alleen
vastgelegd wat vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is. De afweging
wat vanuit cultuurhistorisch oogpunt aanvaardbaar is, vindt plaats bij de
aanvraag om een monumentenvergunning. In het vigerende
bestemmingsplan Uitbreidingsplan 1937 heeft het perceel van de
Thomaskerk de bestemming “open bebouwing en gesloten bebouwing
zonder meer”. Op deze gronden mogen onder meer worden gebouwd
gebouwen voor openbare, sociale en culturele doeleinden zoals kerken,
scholen, leeszalen, verenigingsgebouwen, gebouwen voor de
gezondheidsdienst en daarmee gelijk te stellen gebouwen. Dit is dus al
een zeer brede bestemming, dat nadrukkelijk wel ruimte biedt voor een
kerk. Deze brede bestemming betekent dat alle activiteiten die binnen de
bestemming maatschappelijk toegestaan worden, ook nu al mogelijk zijn
op het perceel van de Thomaskerk. De bestemming maatschappelijk
maakt dus niet meer mogelijk dan de bestaande planologische situatie. Al
met al is er geen sprake van een verruiming van het planologisch regime.
De planologische onzekerheid/onduidelijkheid (en de gevolgen daarvan)
die reclamant vreest doet zich dus niet voor. Gelet op het bovenstaande is
correctie van de plankaart niet nodig.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
16.Dr. T. Trouwborst, Prinses Beatrixlaan 16, 3708 CA Zeist
Zienswijze
De zienswijze heeft betrekking op de bestemming van de kavel Oranje
Nassaulaan 35/Thomaskerk.
Reclamant heeft twee bezwaren:
1. De motivering van de gemeente voor de wijziging van het
bestemmingsplan om voor de kavel de huidige bestemming vast te
leggen.
Reclamant is van mening dat de gemeente op verschillende punten afwijkt
van de huidige situatie:
a. de aangegeven bebouwingsgrenzen van het perceel komen
niet overeen met de bestaande situatie en wijken daar in
belangrijke mate vanaf.
b. de aangegeven bebouwingshoogte (9 meter) komt niet
overeen met de huidige situatie.
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2. De beoogde functie betekent een wijziging en beperking van de bestaande
functie waarbij woningbouw is toegestaan. Bij het vervallen van de
oorspronkelijke functie woningbouw ontstaat een vermindering van
waarde van het perceel. In dit geval zal er sprake zijn van nadeel
compensatie en planschade.
Reclamant verzoekt de gemeente te kiezen voor de optie van vastlegging van
de huidige situatie met nadeelcompensatie, of voor de vastlegging van de
voorgestelde grenzen en verruiming van de functie met woningbouw en
opheffing monumentenstatus.
Antwoord
1a. Het vigerende bestemmingsplan Uitbreidingsplan 1937 maakt het ook
nu al mogelijk om tot de in het bestemmingsplan aangegeven
bebouwingsgrenzen te bouwen (op de gronden binnen het bouwvlak).
Dit verklaart het feit waarom de bebouwingsgrenzen niet overeen
komen met de contouren van de bestaande bebouwing. Er is in
planologisch opzicht dus geen sprake van een uitbreiding/afwijking
van de bebouwingsgrenzen.
1b. Het vigerende bestemmingsplan Uitbreidingsplan 1937 staat ook al
een bouwhoogte toe van ten hoogste 9 meter. Dit verklaart waarom
deze hoogte afwijkt van de bestaande werkelijke situatie. Er is in
planologisch opzicht dus geen sprake van een afwijking van de
huidige situatie.
2. Het huidige gebouw kent een maatschappelijke functie (kerk) en is
derhalve conform die situatie zo bestemd. Weliswaar staat het
vigerende bestemmingsplan ook de functie wonen toe, maar gezien de
monumentenstatus en de bouwregels van het vigerende plan die onder
meer bepalen dat appartementen niet toegestaan zijn, is realisatie van
een aanvaardbaar woningbouwplan feitelijk vrijwel niet mogelijk. Het is
daarom niet realistisch om de functie wonen, op de wijze zoals het
vigerende plan die mogelijk maakt, te handhaven. Dit nog daargelaten
het feit dat meer dan 70 jaar lang is verzuimd om deze mogelijkheid te
benutten. Een eventueel woningbouwplan voor de locatie moet
bovendien vanwege de bijzondere omstandigheden op zijn eigen
merites worden beoordeeld voordat het planologisch in een
bestemmingsplan kan worden vastgelegd. Daarom stelt de gemeente
zich op het standpunt dat mocht er in de toekomst door
initiatiefnemers gekomen kunnen worden tot een - vanuit ruimtelijk,
stedenbouwkundig en cultuurhistorisch oogpunt - aanvaardbaar
woningbouwplan, zij bereid is om de wenselijkheid hiervan zorgvuldig
af te wegen, en aan de hand daarvan te beslissen of zij bereid is
medewerking te verlenen aan een dergelijke nieuwe ontwikkeling,
middels een projectbesluit of een partiële herziening van het
bestemmingsplan. Met betrekking tot een eventuele
waardevermindering kan worden opgemerkt dat het mogelijk is om na
het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een verzoek om
planschade in te dienen. In het kader van een dergelijk verzoek wordt
beoordeeld of er daadwerkelijk sprake is van waardevermindering.
Opheffing van de monumentenstatus kan in de
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bestemmingsplanprocedure niet aan de orde komen, daar daarvoor
een apart procedureel traject van toepassing is. Vooralsnog blijft deze
status dus gehandhaafd.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
17.M.A.C. Evers/J.Z.A.M. van der Putte, Graaf Janlaan 2+2a, 3708 GM
Zeist
Zienswijze
Reclamant heeft reeds eerder een inspraakreactie aan de gemeente doen
toekomen waarop naar de mening van reclamant beperkt, irrelevant of niet
op is gereageerd door de gemeente.
Reclamant brengt met deze zienswijze nog een aantal punten naar voren:
1. De bestemmingswijziging die rust op de Graaf Janlaan 2 en 2a van
‘wonen&werken’ naar ‘wonen’. De gemeente geeft aan dat werken aan
huis in de nieuwe bestemming onder voorwaarden mogelijk zal zijn. Het
opheffen van de bestaande bepalingen zullen leiden tot een vermindering
van verhandelbaarheid en daarmee van de waarde van het pand.
Reclamant verzet zich tegen deze wijziging.
2. De nieuwe bestemming wonen die geconcretiseerd is door de toevoeging
van ‘tae’. Van belang is dat het ter plekke van het perceel van reclamant
aangegeven bouwblok te klein is voor twee aaneen te bouwen woningen.
De verhandelbaarheid neemt daardoor af. Reclamant maakt bezwaar
tegen de nieuwe bestemming.
3. Reclamant is tegen plaatsing van een bouwblok van 10 meter hoog en
met een bebouwingspercentage van 60% langs Hoog Kanje. Reclamant is
van mening dat dit een aantasting is van het laankarakter van Hoog
Kanje. De gemeente geeft aan het laankarakter te behouden door middel
van een groenstrook tussen rijbaan en fietspad. De groenstrook ter
plaatse is echter maar ca. 1 meter breed.
4. Het laankarakter van Hoog Kanje staat verder onder druk door de
onduidelijkheid over de verkeersstructuur. Reclamant maakt bezwaar
tegen de onduidelijkheid en mogelijk tegen verdere verhoging van de
verkeersdruk.
5. In de multifunctionele accommodatie mag volgens de regels een brede
hoeveelheid activiteiten worden ondergebracht. Hiervan is voor reclamant
een brede hoeveelheid mogelijke overlast te verwachten. Reclamant
wenst meer duidelijkheid met betrekking tot de invulling van de
accommodatie en de te verwachten overlast.
6. Reclamant kijkt vanuit zijn pand op het bosje voor het winkelcentrum en
hecht grote waarde aan het groen. In de beantwoording op de eerder
ingediende inspraakreactie wijdt de gemeente daar geruststellende
woorden aan. Reclamant heeft echter twee bedenkingen over deze
geruststellende woorden.
o De maatvoering van het overblijvende groen: blijft er meer dan 1
meter brede groenstrook over?
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In het onderdeel 25.2 van de regels is niets van de geruststelling
terug te vinden.
7. Een heldere visie op parkeren ontbreekt nog steeds. Door het uitblijven
van een visie onstaat de verwachting dat Hoog Kanje als parkeerplaats
gebruikt zal worden.
8. Over de inrichting van het bouwproces is in het plan niets terug te vinden.
Reclamant vindt het van belang te weten wat ‘enige overlast’ inhoud daar
de bouwwerkzaamheden ca. 15 jaar zullen duren. Hoe gaat de gemeente
de wijkontwikkelingsmaatschappij ertoe bewegen de overlast te beperken.
9. Toename van het bebouwingspercentage in de centrale zone van 15%
naar 30, 40 en 45% en een uitbreiding van de toegestane bouwhoogte
van 1 tot 2 naar 3 tot 4 lagen. De gemeente heeft geen argumentatie voor
de uitbreiding aangegeven. Reclamant vreest dat in het bestemmingsplan
ruimte wordt gemaakt voor stedelijke- of regionale functies. Argumentatie
voor de omvang van de intensivering ontbreekt. Reclamant is tegen
stedelijke- of regionale functies in de centrale zone.
10. In het ontwerpplan krijgen de gebouwen in het toekomstige
centrumgebied een maatschappelijke bestemming op basis waarvan naast
openbare functies ook bijzondere dienstverlening en voorzieningen mogen
worden gevestigd. Reclamant is van mening dat de nieuwe bestemming
biedt ruimte biedt aan bijvoorbeeld een kantorenpark en dienstverlenende
bedrijven. Reclamant maakt hiertegen bezwaar.
Reclamant meldt dat de overige punten aansluiten bij de zienswijze van de
Stichting Ontwikkeling Kerckebosch.
o

Antwoord
1. De bestemming wonen in het nieuwe bestemmingsplan Hoge Dennen
Kerckebosch, maakt onder voorwaarden de uitoefening van een beroep
of bedrijf aan huis mogelijk op Graaf Janlaan 2. Het geldende
bestemmingsplan kent geen bestemming voor werken toe aan Graaf
Janlaan 2. Het is onjuist dat het huidige bestemmingsplan ook het
gebruik als winkel met een maximum verkoopoppervlakte van 150m2
per winkel toelaat. Deze bepaling is namelijk niet van toepassing op dit
perceel, omdat op dit perceel niet de bestemming ‘woonwijken’ rust,
maar ‘open bebouwing en gesloten bebouwing zonder meer’. Op die
bestemming zijn geen winkels toegestaan. Ten aanzien van het hier in
het verleden gevestigde kantoor van de Rabobank wordt het volgende
overwogen. In het verleden is bouwvergunning verleend voor het
bankkantoor. Er werd destijds vanuit gegaan dat een bankkantoor
paste binnen het bestemmingsplan. Later is gebleken dat die
vergunning onterecht is verleend. Een bestemming kantoor is namelijk
strijdig met het oude bestemmingsplan. Als dat bankkantoor nu nog in
gebruik was geweest, was een bestemming kantoor niet onredelijk
geweest. Echter, de functie is nu wonen met daarbij een kantoor aan
huis (hiervoor is ook een bouwvergunning verleend). Daardoor is een
kantoorbestemming voor deze locatie niet passend. De huidige
woonbestemming, die een beroep of bedrijf aan huis mogelijk maakt,
dus een kantoor aan huis mogelijk maakt, is passend op deze locatie
en alleszins redelijk. Als reclamant van mening is dat er sprake is van
een waardevermindering, dan kan hij na het onherroepelijk worden
van het nieuwe bestemmingsplan een verzoek om planschade
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2.

3.

4.
5.

6.

indienen. In die procedure komt een eventuele waardedaling aan de
orde.
De aanduiding ‘twee-aaneen’ geeft aan dat woningen binnen de
bouwvlakken ook vrijstaand mogen worden gebouwd. Er moet dus niet
twee-aaneen worden gebouwd. Daarmee is de bestaande vrijstaande
woning positief bestemd. De huidige situatie is dus goed bestemd.
Omdat het uitgangspunt is dat in Hoge Dennen de bestaande situatie
wordt vastgelegd, is het bouwvlak ook afgestemd op het hoofdgebouw
van de huidige vrijstaande woning, waarmee het bouwvlak van
voldoende omvang is voor een vrijstaande woning. Het bouwvlak hoeft
dus niet groot genoeg te zijn voor twee-aaneen te bouwen woningen.
Ten aanzien van Hoog Kanje wordt uitgegaan van het behoud van de
huidige laanstructuur. Bij de architectonische uitwerking van het
bouwplan in het bewuste bouwblok wordt rekening gehouden met het
karakter en de uitstraling van Hoog Kanje. Dit is een belangrijke
randvoorwaarde bij de ontwikkeling van dit gebouw. Bovendien
garandeert het bebouwingspercentage dat het bouwvlak niet geheel
kan worden bebouwd. Het laankarakter wordt met name gevormd door
de aanwezigheid van de laanbomen, die in de bermen staan. Behoud
van die bomen bepaalt daarmee het behoud van het laankarakter. Het
bouwblok voor het nieuwe gebouw is niet gesitueerd in de berm waar
de laanbomen staan. Hierdoor kunnen deze bomen bij de bouw van
het gebouw behouden blijven, waarmee bij de bouw van het gebouw
ook het laankarakter behouden kan blijven. Ten behoeve van het
behoud van het laankarakter van Hoog Kanje is in het
bestemmingsplan ook de aanduiding landschappelijke waarden op
Hoog Kanje gelegd. Aan deze aanduiding zijn nadere regels verbonden
ten behoeve van de bescherming van de laanstructuur.
Voor de beantwoording ten aanzien van de verkeersaspecten,
waaronder de verkeerstructuur en Hoog Kanje, wordt verwezen naar
de beantwoording in hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
De bestemming maatschappelijk is weliswaar een brede bestemming,
maar is tegelijkertijd voldoende duidelijk over de aard van het te
verwachten gebruik. Daarmee biedt deze bestemming voldoende
rechtszekerheid. In deze gebouwen vindt bovendien ook altijd
multifunctioneel ruimtegebruik plaats, hetgeen betekent dat
verschillende activiteiten tegelijkertijd of achter elkaar voorkomen. Dit
is vanuit diverse redenen, waaronder het oogpunt van zuinig
ruimtegebruik en het realiseren van een levensloopbestendige wijk,
wenselijk en maakt een brede bestemming noodzakelijk. Ook is dit een
gebruikelijke bestemming voor dit soort gebouwen. Aan de eisen van
milieuzonering ten aanzien van dergelijke gebouwen wordt ook
voldaan, waardoor er geen sprake kan zijn van een onevenredige
aantasting van het leefmilieu ten gevolge van dit gebouw.
Naar aanleiding van het nadere verkeersonderzoek is het
bestemmingsplan aangepast. Eén van die aanpassingen is dat het
groengebiedje voor het winkelcentrum de bestemming verkeer heeft
gekregen, zodat het kan worden ingericht voor extra parkeerplaatsen
die benodigd zijn. Bij de beantwoording in hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3
wordt uitgebreid ingegaan op de uitkomsten van het nadere
verkeersonderzoek en de gevolgen daarvan voor het groene gebiedje
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voor het winkelcentrum en het bestemmingsplan. Hier wordt dan ook
naar verwezen.
7. Bij de beantwoording in hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3 wordt ingegaan
op het parkeren ten behoeve van het winkelcentrum en scholen. Hier
wordt dan ook naar verwezen. Aanvullend kan opgemerkt worden dat
voor de scholen en MFA de architectonische uitwerking nog niet
bekend is. De komende jaren zullen deze plannen meer vorm krijgen.
Belangrijk hierbij is dat de groepering van diverse voorzieningen bij
elkaar de uitwisseling van parkeerplekken mogelijk maakt, zodat
voorzieningen gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke en/of
elkaars parkeergelegenheid. De hoeveelheid parkeervoorzieningen kan
daarmee beperkt worden. De gemeente is het met reclamant eens dat
hierbij een zorgvuldige inpassing van de parkeervoorzieningen in het
groen belangrijk is. Uitgangspunt is om de karakteristieke
laanstructuur van Hoog Kanje te handhaven. De aanduiding
‘landschappelijke waarden’ op de plankaart van het bestemmingsplan
biedt hiervoor waarborgen.
8. De inrichting van het bouwproces is een uitvoeringsaspect. Het
bestemmingsplan leent zich niet om dergelijke uitvoeringsaspecten
vast te leggen. Dit is de reden dat hierover niets in het
bestemmingsplan is opgenomen. Tijdens de uitvoering van de
bouwwerkzaamheden zal er mogelijk enige overlast optreden voor
wijkbewoners. Dit is echter van tijdelijke aard. Daar komt bij dat de
bouwwerkzaamheden ook niet de hele tijd op één locatie zullen
plaatsvinden, maar opschuiven naarmate de realisatie van het plan
vordert. Over de mate van mogelijke overlast, kunnen nu geen
uitspraken worden gedaan, omdat de inrichting van het bouwproces
nog niet is bepaald. Er wordt naar gestreefd om de overlast tijdens de
bouwperiode zoveel mogelijk te beperken. Dit kan bijvoorbeeld onder
meer door het instellen van een vaste route voor het bouwverkeer
waarbij wijkbewoners zo min mogelijk overlast ondervinden en het
maken van afspraken met de bouwers omtrent werkzaamheden. Tegen
de tijd dat de bouwwerkzaamheden aanvangen dan zullen de bewoners
hierover worden geïnformeerd.
9. Het bebouwingspercentage in de centrale zone is enigszins verhoogd
om aan gewenste toekomstige uitbreidingen van de gebouwen conform
het Masterplan tegemoet te kunnen komen. Dit is gewenst voor het
kunnen realiseren van een levensloopgeschikte wijk, waar het project
‘Zorgeloos Wonen in Zeist-Oost’ voor dit gebied nadrukkelijk op inzet.
Bij een levensloopgeschikte wijk hoort immers een adequaat en
voldoende voorzieningenaanbod dat aanpasbaar moet zijn aan de
behoeften van de bewoners van de wijk. De bedoeling is niet om hier
stedelijke en regionale functies te realiseren. De voorzieningen worden
namelijk nadrukkelijk gericht op de wijk Zeist-Oost. Verder moet
opgemerkt worden dat percentages van 35, 40 en 45 in verhouding tot
de oppervlakte van de bouwvlakken een relatief geringe oppervlakte is.
Hierdoor zal het gebied zijn groene karakter behouden. Hierbij dient
ook in acht genomen te worden dat de bouwvlakken ten zuiden van de
Graaf Lodewijklaan een andere vorm en kleinere oppervlakte hebben
dan het bouwvlak uit het geldende bestemmingsplan, hetgeen
automatisch noopt tot een hoger en ander bouwpercentage om
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dezelfde bebouwing mogelijk te maken. Ook wordt in de huidige
situatie het huidige percentage van 15% hier en daar al overschreden.
Verder is in het geldende bestemmingsplan geen maximale
bouwhoogte vastgelegd. Hierdoor kan er veel hoger worden gebouwd
dan de hoogtes die nu zijn opgenomen in het bestemmingsplan.
Meerdere bouwlagen maken is hier dus nu al mogelijk. De nieuwe
regeling is dus gunstiger voor de omgeving en bovendien zijn de
toegestane hoogtes stedenbouwkundig acceptabel, onder meer
vanwege de afstand tot de bestaande woonbebouwing.
10. De gemeente is het met reclamant eens dat het niet gewenst is om
een kantorenpark en niet-maatschappelijke bedrijvigheid te kunnen
vestigen ter plaatse van de bestemming maatschappelijk. Dit is ook
nooit de bedoeling geweest. Daarom zal het bestemmingsplan hierop
worden aangepast middels een wijziging in de begripsbepalingen,
zodat duidelijk is dat binnen de bestemming maatschappelijk
uitsluitend maatschappelijke activiteiten toegestaan zijn..
Voor de beantwoording van de zienswijze van de Stichting
Ontwikkeling Kerckebosch wordt verwezen naar de beantwoording van
zienswijze nummer 4 van hoofdstuk 2.3. Ten aanzien van de
beantwoording van de eerdere inspraakreacties zij verwezen naar de
beantwoording van die reacties.
Conclusie
De zienswijze is gegrond voor punt 10 en voor het overige ongegrond. De
zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan in die zin dat de
begripsbepalingen zullen worden aangepast, zodat binnen de bestemming
maatschappelijk uitsluitend maatschappelijke activiteiten toegestaan zijn.
18.A.Mieras, Graaf Janlaan 60, 3708 GP Zeist
Zienswijze
Reclamant is van mening dat het gehele project geannuleerd moet worden
om volgende redenen.
1. Door de ontbossing, verkeerstoename en verkeersbewegingen zal er
onder andere een toename zijn van fijnstof, dieselroet en NO2 in de wijk.
Hierdoor verslechterd de gezondheid van de bewoners. Het tegendeel zal
door onderzoek bewezen moeten worden.
2. De CO2 emissie in de wijk zal toenemen door het geplande project. Om de
CO2 emissie te verminderen zullen de totale projectkosten worden
overschreden.
3. Om de kunnen voldoen aan het energiebeleid van de regering om
duurzame energie tot te passen, zullen de totale projectkosten worden
overschreden.
4. Het aantal doden, gewonden en invalide kinderen en volwassenen, bij de
scholen en in de wijk zal toenemen ten gevolge van de verkeerstoename.
5. Door de bouw, bouwfase en uitvoeringsfase zal de gezondheid en het
welbevinden van omliggende bewoners verslechteren.
6. De woongebouwen zijn in logistieke en sociaal-culturele zin niet
verbonden met de omgeving.
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7. Het gehele project dient opnieuw aanbesteed te worden. Er is niet voldaan
aan de Europese regelgeving omtrent de aanbesteding.
8. De gemeente misleid de bewoners met mooie brochures waarin men een
valse voorstelling van zaken geeft. Nl.
a. Er zal geen volwaardig bos meer aanwezig zijn direct na de bouw;
b. In Nederland bestaan geen bomen die 1,5 keer hoger zijn dan een
6 laags gebouw;
c. Inheemse bomen zijn niet even hoog als 10 laags hoogbouw.
9. De bouwfase zal minimaal 5 tot 15 jaar duren en zal hierdoor
verslechtering van het leefklimaat geven.
10. Door de massaliteit van de gebouwen en de dichtheid van de gebouwen in
het terrein zal de leefbaarheid in de wijk afnemen.
11. Het project voorziet niet in eigen parkeergelegenheid onder de gebouwen
zelf. Hierdoor zullen parkeerplaatsen komen rondom de gebouwen die ten
koste gaan van de natuur. De uitgangspunten van het aantal
parkeerplaatsen zijn niet reëel, er zullen veel meer nodig zijn.
12. Er is geen draagvlak in de wijk en de inspraak wordt ter zijde geschoven.
13. Het uitzicht voor de direct gedupeerde bewoners van de Graaf Janlaan aan
de boszijde zal verslechteren. Het daglicht wordt ontnomen.
14. Het is financieel onmogelijk voor de huidige bewoners van de bestaande
woongebouwen om terug te keren in de nieuwbouw in verband met de
toename van de huurprijs. Deze toename zal opgebracht moeten worden
door de bewoners van de gemeente middel belastingverhoging.
15. Het project heeft geen dorps karakter.
16. De bestaande bomen worden niet gehandhaafd en kunnen tevens niet
herplant worden.
17. De kosten van het project zullen overschreden gaan worden vanwege
verkeerde financiële uitgangspunten.
18. Reclamant is eigenaar van het achterliggende perceel tot aan de
brandgang die grenst aan het gebouw van Stichting Graaf Lodewijklaan.
De erfgrens van het ontwerpplan ligt op ons eigen terrein. Reclamant
verzoekt de gemeente de erfgrens in het ontwerpplan te corrigeren.
19. De gemeente neemt de besluiten op ondemocratische gronden.
20. In het ontwerpplan is geen rekening gehouden met een achteruitgang van
het perceel van reclamant naar de Graaf Lodewijklaan.
Antwoord
1. Uit onderzoek is gebleken dat er ruimschoots wordt gebleven onder de
wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Dit onderzoek is uitgevoerd door
deskundigen en er is geen enkele reden om te twijfelen aan de
uitkomsten daarvan. Onderzoek door twee onafhankelijke partijen is
dus niet nodig.
2. In de te bouwen wijk wordt ingezet op energiebesparende en daardoor
CO2 emissie beperkende maatregelen, zoals een lagere
energieprestatiecoefficient dan wettelijk is vereist en Warmte Koude
Opslag. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat door dergelijke
maatregelen de projectkosten zullen worden overschreden.
3. Zie onder 2.
4. Voor de beantwoording ten aanzien van verkeersaspecten, waaronder
verkeersveiligheid, wordt verwezen naar de beantwoording van de
hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
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5. Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden zal er mogelijk
enige overlast optreden voor wijkbewoners. Dit is echter van tijdelijke
aard en niet zodanig dat daardoor het plan niet ten uitvoer kan worden
gebracht. Daar komt bij dat de bouwwerkzaamheden ook niet de hele
tijd op één locatie zullen plaatsvinden, maar opschuiven naarmate de
realisatie van het plan vordert. Er wordt naar gestreefd om de overlast
tijdens de bouwperiode zoveel mogelijk te beperken.
6. De verbondenheid met de omgeving wordt wel degelijk bewerkstelligd
doordat de nieuwe woonscheggen ontsloten zullen worden door een
nieuwe toegangsweg en er vanuit de scheggen zichtrelaties en groene
verbindingen met het bos worden gelegd.
7. Een Europese aanbesteding is niet aan de orde. Voor de gemeente
Zeist bestaat er namelijk geen keuzevrijheid ten aanzien van de
samenwerkingspartner, omdat woningcorporatie De Seyster Veste in
de wijk Kerckebosch een strategische eigendomspositie, zowel voor
wat betreft de grond als de opstal, heeft. Via de op te richten Wijk
Ontwikkelingsmaatschappij (WOM Kerckebosch) worden zaken als
bouwrijp en woonrijp maken Europees aanbesteed.
8. De gemeente is van mening dat er altijd oprecht is gecommuniceerd.
Feit blijft echter dat er verschillen van inzicht blijven bestaan, maar
dat betekent niet dat er sprake is van misleiding van bewoners of het
geven van een valse voorstelling van zaken.
9. Zie onder 5. Hierop kan verder worden opgemerkt dat als er
ruimtelijke investeringen in een gebied worden gedaan, dit altijd
gepaard gaat met (bouw)werkzaamheden en de daarbij behorende
ongemakken. De nadelen van bouwwerkzaamheden wegen echter niet
op tegen de belangen die gediend zijn met de investeringen op de
lange termijn.
10. Ten aanzien van de stelling van reclamant dat door de massa en
dichtheid van de gebouwen de leefbaarheid in de wijk zal afnemen,
wordt het volgende overwogen. Bij de realisatie van het Masterplan
voor Kerckebosch kan niet worden voorkomen dat er bos en groen of
open uitzicht verloren gaat, dat er meer verkeer zal komen en dat het
gevoel van privacy hier en daar zal verminderen. Tegelijkertijd vormt
het plan echter ook een aanzienlijke investering in de toekomst van
Zeist op diverse terreinen, waaronder voorzieningen en het
woningaanbod. De dichtheid en massa van de gebouwen wordt
aanvaardbaar en passend geacht binnen een stedelijke
woonomgeving. Door in de scheggen een bepaalde massa en dichtheid
te realiseren kan er bovendien zoveel mogelijk bos worden
gehandhaafd. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat
deze dichtheid en massa zorgen voor een onevenredige aantasting van
het leefmilieu. Naar het plan is naar aanleiding van de zienswijze
nogmaals zorgvuldig gekeken, maar de gemeente blijft van mening dat
er nergens sprake is van een onevenredige aantasting van de
leefbaarheid in de wijk.
11. Uitgangspunt is dat de bewoners hun auto parkeren in de scheggen
half verdiept onder de nieuwe bebouwing. Verder zal er binnen het
plangebied voldoende parkeergelegenheid worden gerealiseerd voor de
bewoners en hun bezoekers.
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12. De gemeente is van mening dat er zorgvuldig naar alle eerdere
inspraakreacties is gekeken. Ook is op een aantal punten aan de
inspraakreacties tegemoet gekomen. Feit blijft echter dat er verschillen
van inzicht blijven bestaan, maar dat betekent niet dat alle inspraak
terzijde is gelegd. Verder zijn de informatie en
inloopmiddagen/avonden tot nog toe allemaal goed bezocht. Op deze
middagen/avonden zijn ook een groot aantal enthousiaste reacties
naar voren gebracht. Daarnaast bestaat er bij de bewoners van de te
slopen flats draagvlak voor de vernieuwing.
13. Aan de achterzijde van de Graaf Janlaan zijn vrije kavels voorzien. De
te bouwen woningen zullen een goot- en bouwhoogte krijgen die
overeenkomt met de toegestane goot- en bouwhoogte van de
woningen aan de Graaf Janlaan. Hierdoor zal er geen sprake zijn van
een onevenredige aantasting van het uitzicht ten gevolge van
bebouwing. Verder is tussen de bestaande woningen aan de Graaf
Janlaan en de nieuwe woningen aan de Graaf Lodewijklaan een groene
strook opgenomen met de bestemming Tuin, met de aanduiding
‘specifieke vorm van tuin – bos’ (bostuin). In deze strook moeten de
bomen behouden blijven en mag geen bebouwing worden opgericht,
zodat de strook als een groene buffer kan fungeren. Daardoor blijft het
directe groene aanzicht behouden. Uiteraard is het wel zo dat een deel
van de bomen achter de Graaf Janlaan zal verdwijnen ten behoeve van
de realisatie van de vrije kavels. Het totale uitzicht zal daardoor
minder groen worden. De gevolgen voor het groene uitzicht zijn in een
bestaand stedelijk gebied echter niet onaanvaardbaar. Daarbij komt
dat de belangen die zijn gemoeid met de herstructurering van
Kerckebosch zwaarder wegen dan de belangen die reclamanten
hebben bij het behouden van het uitzicht. Van een onevenredige
afname van het daglicht zal geen sprake zijn, daar er nu ook daglicht
wordt ontnomen door het aanwezige bos, en de strook bos die het
dichtste tegen de bestaande woningen aan is gesitueerd, door de
bestemming ‘bostuin’ blijft behouden.
14. Voor de herhuisvesting van de huidige bewoners is een sociaal statuut
opgesteld, waarin hun rechten zijn vastgelegd. Zij genieten onder
meer terugkeergarantie en hebben voorrang op andere
woningzoekenden bij sociale koopwoningen. Hogere huurprijzen
worden niet opgebracht door andere bewoners van de gemeente
middels belastingverhoging, omdat de Seyster Veste de verhuurder is
en niet de gemeente.
15. Blijkens de Woonvisie van de gemeente Zeist wordt het huidige
Kerckebosch al deels tot een stedelijk en deels een tuinstedelijk
woonmilieu gerekend.
16. Erkend moet worden dat de realisatie van het plan ervoor zorgt dat er
groen verdwijnt. Tegelijkertijd zal er nieuw groen worden aangelegd op
plaatsen waar nu wegen en bebouwing zijn. De stedenbouwkundige
opzet met het scheggenmodel zorgt er echter voor dat er veel groen
behouden blijft en dat het bos middels ‘boswiggen’ tot diep in het
nieuwe Kerckebosch doordringt. Doordat tegelijkertijd de verkeersweg
aan de rand van de wijk wordt opgeheven en de rand van flats wordt
afgebroken, zal er een grotere mate van aaneengeslotenheid van
natuur ontstaan. Dit is een positief effect voor de natuur.
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17. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat er een
kostenoverschrijding zal ontstaan. Het huidige plan is economisch
haalbaar. Bij berekeningen die aan bouwplannen ten grondslag liggen
wordt bovendien altijd rekening gehouden met een onzekerheidsmarge
om eventuele tegenvallende opbrengsten en extra kosten op te
kunnen vangen.
18. Een bestemmingsplan is een document dat met het oog op een goede
ruimtelijke ordening bestemmingen toekent aan gronden in een
gebied. Het bestemmingsplan bepaalt daarmee hoe gronden mogen
worden gebruikt en wat er op mag worden gebouwd. Een
bestemmingsplan(procedure) regelt niet de eigendommen/
eigendomsgrenzen van percelen en bij het leggen van bestemmingen
zijn eigendomsgrenzen niet bepalend. Het bestemmingsplan is
derhalve niet gebonden aan eigendomsgrenzen. Afgezien van de vraag
wie eigenaar is van de gronden – volgens het kadaster is de gemeente
dat namelijk - moet geconcludeerd worden dat de bestemming van
deze gronden, te weten ‘bostuin’, juist is, omdat het ruimtelijk beleid
in het bestemmingsplan erop gericht is het karakter van deze strook,
ongeacht het eigendom, te behouden. Correctie van het plan is
derhalve niet nodig.
19. Zie onder 12.
20. De gronden achter de Graaf Janlaan tussen de Waldeck Pyrmontlaan
en het gebouw van het Apostolisch Genootschap, zullen conform het
Masterplan verkaveld worden ten behoeve van de bouw van
vrijstaande woningen. Een officiële padenstructuur, ten behoeve van
de ontsluiting van de woningen aan de Graaf Janlaan, is op deze
gronden niet aanwezig en niet nodig. De woningen beschikken immers
over een goede ontsluiting aan de voorzijde, aan de Graaf Janlaan. Dat
er wellicht in de loop der jaren door toedoen van de bewoners een
informele padenstructuur is ontstaan vanaf de achterzijde van de
woningen die gebruikt wordt als achteruitgang, doet niet af aan het feit
dat deze gronden in eigendom zijn van de gemeente en dat zij deze,
na de wijziging van het bestemmingsplan, uit kan geven voor
woningbouw. Aan het eventueel daarbij verloren gaan van een
achteruitgang kunnen dan ook geen (blijvende) rechten worden
ontleend. Bovendien worden de bewoners hierdoor niet beperkt daar
de woningen beschikken over een uitstekende ontsluiting aan de Graaf
Janlaan. Met een achteruitgang hoeft dan ook geen rekening te worden
gehouden.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
19.D. Veehof, Graaf Janlaan 20, 3708 GM Zeist
Zienswijze
Reclamant wil naast de zienswijze zoals namens de Stichting Ontwikkeling
Kerckebosch is ingediend, nog een aantal punten naar voren brengen.
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Het gebied tussen de Graaf Lodewijklaan en de Graaf Janlaan mag voor
niet meer dan 15% bebouwd worden. Reden hiervoor is dat het als
aanvliegroute fungeert voor vleermuizen. De bebouwingsmogelijkheid in
het gebied tussen de nr’s 2 en 54 aan de Graaf Janlaan is in het
ontwerpplan toegenomen van 15% naar 35%. Dit gaat ten koste van de
aanvliegroute. Reclamant verzoekt de gemeente de bebouwingsmogelijkheid tot 15% te handhaven.
Reclamant is van mening dat de max. bouwhoogte achter de Graaf
Janlaan beperkt moet worden tot max. 4 meter en niet tot 8 meter. Een
bouwhoogte van 8 meter past niet in het straatbeeld en leidt onnodig tot
verstening van de omgeving.
Het gebied achter de Graaf Janlaan is bestemd voor ‘bijzondere
bebouwing’. De voorgestelde bestemming ‘maatschappelijk’ laat veel meer
activiteiten toe dan de huidige bestemming doet. De uitgebreide
gebruiksmogelijkheden in het ontwerpplan zijn naar mening van
reclamant niet gewenst. Het geïntensiveerde gebruik zal leiden tot
overlast voor de bewoners aan de Graaf Janlaan. Reclamant verzoekt de
gemeente de huidige bestemming ‘bijzondere bebouwing’ in het nieuwe
bestemmingsplan te handhaven.
De Graaf Janlaan dient een autoluwe straat te worden. De straat is niet
geschikt voor intensief verkeersgebruik. Door het doorgaande verkeer
naar het winkelcentrum is de verkeersintensiteit m.n. op vrijdag en
zaterdag veel te hoog. Het autoluw maken van de Graaf Janlaan staat een
goede verkeersontsluiting niet in de weg.
De knip in de Graaf Janlaan dient mede aan de kant van Hoog Kanje te
komen. Vanuit Hoog Kanje is een grote verkeerstroom vanuit het
winkelcentrum door de Graaf Janlaan. In het verkeersonderzoek worden 4
varianten gegeven om de verkeersintensiteit te beperken. In geval van de
varianten A en B blijft het sluipverkeer echter bestaan. In de varianten C
en D wordt het sluipverkeer wel op afdoende wijze tegengegaan.
Reclamant geeft de voorkeur aan variant D.
Antwoord
Een bebouwingspercentage van 35% in het gebied achter Graaf
Janlaan 2 tot en met 54 is in verhouding tot de oppervlakte van het
gebied een relatief geringe oppervlakte. Hierdoor zal het gebied zijn
groene karakter behouden en blijft er veel open en onbebouwde
ruimte in dit gebied aanwezig. Overigens wordt het percentage van
15% ook nu al overschreden door de aanwezige bebouwing. Het
plangebied is vooral een jachtgebied voor vleermuizen, die elders hun
verblijfplaats hebben. Voor aanvliegroutes naar kolonies is een
bosstrook of een boomrijke tuin meer dan voldoende. Na realisatie van
het plan blijft (ook met 35% bebouwing in het gebied achter Graaf
Janlaan 2 tot en met 54) het een bosrijk gebied, met meer bosranden
en open plekken (tuinen) dan in de huidige situatie. Als jachtgebied
blijft het daardoor zeker behouden.
In het vigerende bestemmingsplan “Uitbreidingsplan Kerckebosch” zijn
de gronden achter Graaf Janlaan 2 t/m 54, bestemd voor ‘plantsoen
met verspreide openbare bebouwing’. Hierop mogen openbare
gebouwen worden gebouwd. Een bouwhoogte is niet vastgelegd.
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Hierdoor is de bouwhoogte onbeperkt en kan er nu veel hoger worden
gebouwd dan de 8 meter die is opgenomen in het nieuwe
bestemmingsplan. De nieuwe regeling is planologisch dus gunstiger
voor de omgeving. Een bouwhoogte van 8 meter wordt hier ook
stedenbouwkundig aanvaardbaar geacht, temeer daar de bouwhoogte
van de woningen aan de Graaf Janlaan meer dan 8 meter bedraagt, de
bebouwing op ruime afstand van de woningen aan de Graaf Janlaan
wordt gesitueerd en de bebouwing verspreid in het gebied is gelegen.
Van onnodige verstening van de omgeving en detonatie met de
omgeving is derhalve dan ook geen sprake.
In het vigerende bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan Kerckebosch’ zijn
de gronden achter de Graaf Janlaan, bestemd voor plantsoen met
verspreide openbare bebouwing’. Hierop mogen openbare gebouwen
worden gebouwd. Dit is dus een zeer brede bestemming. Dit betekent
dat alle activiteiten die binnen de bestemming maatschappelijk
toegestaan worden, ook nu al mogelijk zijn in dit gebied. Van een
uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden en daarmee gepaard gaande
overlast is dus geen sprake. Dit nog afgezien van het feit dat wordt
voldaan aan de eisen van milieuzonering op dit gebied.
Voor de beantwoording van de verkeersaspecten wordt verwezen naar
de beantwoording van de hoofdlijnen in hoofdstuk 1.3.
Conclusie
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
20. Advocatenkantoor Driessens, Postbus 299, 3960 RG Wijk bij
Duurstede
Namens: De besloten vennootschap Kerckebosch Beleggingsmaatschappij
BV, Bisonspoor 4005, 3605 LV Maarssen.
Reactie gemeente
De zienswijze is bij de gemeente binnengekomen op 5 november 2009 en
door de reclamant zelf ook gedateerd op 5 november 2009. De termijn
voor het indienen van zienswijzen liep echter van 24 september 2009 tot
en met 4 november 2009. Derhalve is duidelijk dat de zienswijze buiten
de termijn is ingediend. Er is telefonisch overleg geweest met de indiener
van de zienswijze om na te gaan of de termijnoverschrijding
verschoonbaar is. Naar aanleiding hiervan heeft reclamant op 1 december
2009 ook nog een fax gestuurd. Uit het telefoongesprek en de fax is naar
voren gekomen dat er geen sprake is van verschoonbaarheid. Dit betekent
dat de zienswijze buiten beschouwing moet worden gelaten.
Conclusie
De zienswijze is buiten de termijn ingediend en de termijnoverschrijding is
niet verschoonbaar, waardoor de zienswijze buiten beschouwing moet
worden gelaten.
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3.

3.1

AANPASSINGEN ONTWERP BESTEMMINGSPLAN

Inleiding

Als gevolg van de zienswijzen is het ontwerp bestemmingsplan op onderdelen
gewijzigd. Ook zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.
Het bestemmingsplan zal dan ook gewijzigd worden vastgesteld. Hierna is een
overzicht gegeven van alle wijzigingen. Daarbij is onderscheid gemaakt
tussen wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen (paragraaf 3.2) en
ambtshalve wijzigingen (paragraaf 3.3).
3.2

Aanpassingen n.a.v. zienswijzen:

Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de volgende wijzigingen in het
bestemmingsplan doorgevoerd:
-

-

-

-

3.3

De bouwhoogte van het gebouw van het Apostolisch Genootschap (Graaf
Lodewijklaan 15) is aangepast naar 10 meter.
De bouwhoogte op het perceel Prinses Marijkelaan 44 is aangepast naar
10 meter.
De afbeelding op pagina 23 is uit de toelichting verwijderd;
Aan het perceel van Hotel Kerckebosch is de dubbelbestemming ‘Waardecultuurhistorie 2’ gegeven;
De bestemmingsomschrijving van de dubbelbestemming ‘Waarde
cultuurhistorie 2’ is aangepast t.b.v. de plantsoenen aan Julianaplein en
Oranje Nassauplein;
De regels voor aanlegvergunningen zijn aangepast, zodat
aanlegvergunningen die betrekking hebben op monumentale structuren,
binnen de bestemming ‘Waarde cultuurhistorie 2’, eerst aan de
monumentencommissie moeten worden voorgelegd;
De vereiste van een aanlegvergunning voor het aanbrengen van
diepwortelende beplanting ter plaatse van de bestemming Verkeer,
landschapswaarden is geschrapt.
De aanduiding ‘bos’ is gegeven aan de stroken met de bestemming Groen
achter de Graaf Janlaan.
De begripsbepalingen zijn aangepast, middels het toevoegen van een
begripsbepaling voor ‘openbare en bijzondere dienstverlening’, zodat
binnen de bestemming maatschappelijk uitsluitend maatschappelijke
activiteiten toegestaan zijn.
Ambtshalve aanpassingen:
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3.3.1 Niet buiten rode contour:
Een belangrijke wijziging is het schrappen van de mogelijkheden om buiten
de provinciale rode contour en in de Ecologische Hoofdstructuur te bouwen
(EHS). De rechtstreekse bouwmogelijkheden buiten de rode contour waren in
het ontwerpplan al geschrapt en nu zijn de wijzigingsbevoegdheden om daar
te bouwen ook geschrapt.
1. De ‘wro zone-wijzigingsgebied 4’ en ‘wro zone-wijzigingsgebied 6’ zijn van
de plankaart geschrapt en ook de daaraan gekoppelde
wijzigingsbevoegdheid in artikel 25.4 en 25.6 in de planregels zijn
geschrapt. De appartementengebouwen die eerst nog even buiten de rode
contour waren beoogd zijn naar binnen geschoven. Op de plankaart is het
vlak met de bestemming ‘Woongebied 1’ in de scheggen 1 en 2 vergroot
ten kosten van de bestemming ‘Woongebied 2 (vrije kavels)’.
Kaartuitsnede: ontwerp

Kaartuitsnede: vast te stellen

Om de verschuivingen binnen de rode contour mogelijk te maken zijn twee
wijzigingsbevoegdheden toegevoegd. Indien noodzakelijk voor een goede
verkaveling van de woonscheggen, kunnen ook binnen een deel van de
voorzieningenclusters een beperkt aantal woningen worden gebouwd.
2. Op de plankaart is de ‘wro zone wijzigingsgebied 3’ uitgebreid (voorheen
beperkt tot de Damiaanschool). Binnen dit ruimere wijzigingsgebied
kunnen maximaal 7 vrije kavels mogelijk worden gemaakt. Voorwaarde is
wel dat er binnen Kerckebosch in totaal niet meer dan 1250 nieuwe
woningen worden gerealiseerd.
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Kaartuitsnede: ontwerp

Kaartuitsnede: vast te stellen

3. Op de plankaart is ‘wro zone- wijzigingsgebied 4’ toegevoegd. Hierbinnen
kunnen maximaal 2 appartementengebouwen via planwijziging worden
gerealiseerd, met in totaal niet meer dan 50 appartementen. Ook hier
geldt de voorwaarde dat in totaal niet meer dan 1250 woningen binnen
Kerckebosch mogen worden gerealiseerd. Tegelijkertijd is de aanduiding
‘specifieke vorm van wonen – appartementen’ van de plankaart
geschrapt.
Kaartuitsnede: ontwerp
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3.3.2 Verkeer (geen knip):
Een aantal ambtshalve wijzigingen komen voort uit het verkeersonderzoek
naar de ‘knip’. De knip is van de baan. Naar aanleiding van het
verkeersonderzoek zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:
4. Bij het winkelcentrum is de mogelijkheid voor extra parkeerruimte
gecreëerd door het groengebiedje tussen het winkelcentrum en Hoog
Kanje een verkeersbestemming te geven.
Kaartuitsnede: ontwerp

Kaartuitsnede: vast te stellen

5. De Verkeersbestemming voor Hoog Kanje ter hoogte van het
winkelcentrum en ter hoogte van het ‘Scholenlaantje’ is verbreed, om de
doorstroming op Hoog Kanje in de spits te verbeteren en hier kiss&rideen parkeervoorzieningen mogelijk te maken ten behoeve van het
scholencluster.
Kaartuitsnede: ontwerp
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Kaartuitsnede: vast te stellen

6. Om het behoud van de beeldbepalende laanstructuur langs Hoog Kanje
zeker te stellen is expliciet in de aanlegvergunningregels van het plan
aangegeven dat voor aanlegwerkzaamheden in deze laanstructuur een
aanlegvergunning nodig is (en niet alleen een kapvergunning volgens de
Bomenverordening). Een aanlegvergunning wordt alleen verleend als de
instandhouding van de beeldbepalende laanstructuur is verzekerd.
7. Het ‘Scholenlaantje’ is uit de bestemming Verkeer gehaald en heeft de
bestemming ‘Maatschappelijk’ (zonder bebouwing) gekregen. Op die wijze
is het mogelijke om hier ‘een schoolplein’ te creëren zonder doorgaand
autoverkeer. Het bestemmingsplan biedt wel mogelijkheden voor een
fietsverbinding.
Kaartuitsnede: ontwerp
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3.3.3 Boskarakter van de wijk:
Verder zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd om de instandhouding van
het boskarakter van de wijk te versterken:
8. Het ‘schoolplein’ van het scholencluster heeft een aanduiding ‘bos’
gekregen. Het boskarakter moet hier behouden blijven en er mag geen
kaal en verhard schoolplein worden aangelegd. Voor
aanlegwerkzaamheden geldt derhalve een aanlegvergunningplicht. Een
vergunning wordt alleen verleend als de instandhouding van het
boskarakter is verzekerd.
Kaartuitsnede: ontwerp

Kaartuitsnede: vast te stellen
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9. Voor de aanleg van de nieuwe ‘Kerckeboschlaan3’ zijn de waardevolle
bomen geïnventariseerd en is een eerste inrichtingsvoorstel gedaan om
zoveel mogelijk bomen te kunnen sparen. Om de weg om een aantal
waardevolle bomen heen te kunnen leiden is de verkeersbestemming hier
en daar verbreed. Binnen deze brede verkeersbestemming kan een zo
groen mogelijk profiel worden gerealiseerd. De verkeersbestemming zelf
voorziet immers niet alleen in maximaal 2 rijstroken maar ook in groene
bermen met bomen.

3

Dit is alleen een werktitel. Deze nieuwe ontsluitingsweg moet het te verwijderen deel van de
Prinses Margrietlaan vervangen. De naam voor deze nieuwe ontsluitingsweg is nog niet bekend.
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Kaartuitsnede: ontwerp

Kaartuitsnede: vast te stellen

3.3.4 Natuur
10. Naar aanleiding van het natuuronderzoek is expliciet aan de bestemming
Bos toegevoegd dat deze mede bestemd is voor open plekken met heide
en schraalland. Op de plankaart is daartoe het te ontwikkelen heideveldje
aan de noordoostzijde van het plangebied geschrapt. Op basis van de
planregels kan het wel op die locatie worden ontwikkeld, maar ook elders
als de omstandigheden daar gunstiger zijn.

3.3.5 Verbeteringen
11. In de planregels is voor de bestemming Wonen vastgelegd dat half
vrijstaande woningen niet achter elkaar mogen worden gebouwd, maar
alleen naast elkaar.
12. De bouwvlakken Charlotte de Bourbonlaan 50, 52, 54, 56, 58 en 60 zijn
aangepast om uitbreidingsmogelijkheden aan de achterkant te bieden en
deze niet aan de voorkant te leggen waar dat uit stedenbouwkundig
oogpunt minder wenselijk is.
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Kaartuitsnede: ontwerp

Kaartuitsnede: vast te stellen

13. In de planregels is ten behoeve van de bostuin achter de Graaf Janlaan en
de laanbomen langs Hoog Kanje expliciet bepaald dat bij werkzaamheden
niet alleen een kapvergunning nodig is, maar ook een aanlegvergunning
(artikel 26.2, onder d).
14. De bijgebouwenregeling in de woonbestemming is aangepast en in
overeenstemming gebracht met de uniforme bijgebouwen regeling voor
Zeist. In grote lijnen komt de regeling er op neer dat 40 m² aan
bijgebouwen is toegestaan plus 2% van de oppervlakte van het
bouwperceel tot een maximum van 100 m² en onder de beperking dat het
bouwperceel nooit voor meer dan 50% mag worden bebouwd.
15. Ten onrechte was het plantsoen van het Julianaplein niet in zijn geheel in
de bestemming ‘Waarde Cultuurhistorie 2’ gelegd. Dat is alsnog gebeurd.
16. Voor de twee aaneen gebouwde woningen (half vrijstaand) is expliciet
bepaald dat deze niet achter elkaar op het perceel mogen worden
gebouwd (artikel 13.2.2).
17. In de wijzigingsvoorwaarden voor de herstructurering van het
winkelcentrum is expliciet opgenomen dat voldoende ruimte dient te
worden gereserveerd voor de bevoorrading van het winkelcentrum
(artikel 25.1).
18. Op de plankaart is het nieuw te ontwikkelen heideveldje met de
bestemming Natuur vervangen door de bestemming Bos. In plaats
daarvan is in de bestemmingsomschrijving van ‘Bos’ opgenomen dat in
deze bestemming ook open plekken met heide en schraalland zijn
toegestaan (artikel 4).
19. In de bouwregels van de bestemming ‘Centrum-1’ is een regeling voor
ondergrondse bebouwing (kelders en parkeervoorzieningen) toegevoegd
(artikel 5.2.2).
20. In de bestemming Maatschappelijk is expliciet de aanleg van
wandelpaden mogelijk gemaakt (artikel 8.1).
21. In de bestemmingsregeling voor de ‘bostuinen’ achter de Graaf Janlaan is
expliciet opgenomen dat daar alleen erfafscheidingen zijn toegestaan en
geen gebouwen of andere bouwwerken (artikel 10.2.1).
22. In de planregels is de regeling dat in totaal binnen het plangebied niet
meer dan 1250 nieuwe woningen zijn toegestaan, verduidelijkt door deze
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te koppelen aan alle bestemmingen waar nieuwe woningen zijn
toegestaan.
23. In de algemene bouwregels is voorgeschreven dat er bij de uitvoering van
het plan voldoende parkeervoorzieningen moeten worden gerealiseerd
(artikel 22.2).
24. In de algemene bouwregels is de bepaling voor bestaande en afwijkende
maatvoering afgestemd op de tekst van de overgangsbepalingen volgens
de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (artikel 22.1).
Tot slot kan gemeld worden dat de toelichting naar aanleiding van deze Nota
van Zienswijzen is aangepast.
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