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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Het agrarische bedrijf aan de Lagegrond 1A werd eind jaren negentig van de 

vorige eeuw beëindigd. Mede in het kader van het toenmalige 

Landinrichtingsproject Groenraven-Oost zijn de agrarische gronden en 

bedrijfsgebouwen aangekocht, teneinde natuurontwikkeling op een deel van 

deze gronden mogelijk te maken. 

 

Inmiddels is deze natuurontwikkeling al weer enige tijd gerealiseerd, is de 

voormalige agrarische bedrijfswoning al jaren in gebruik als woning, maar zijn 

de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen nog steeds niet gesloopt. Door de 

jarenlange leegstand zien de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen er 

haveloos uit en zijn ze zwaar verwaarloosd. 

  

In de ter plaatse geldende beheersverordening ‘Buitengebied Zuid-West’ is 

het regiem van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid-West’ als het ware 

voortgezet. Onder het regiem van de beheersverordening heeft de voormalige 

agrarische bedrijfswoning met aangebouwde deel een woonbestemming. De 

voormalige agrarische bedrijfsgebouwen vallen onder de bestemming 

‘Agrarisch gebied met landschapswaarden’.  

 

De huidige eigenaar van de gronden en opstallen, de provincie Utrecht, is 

voornemens om de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen te slopen, met 

uitzondering van de reeds bestemde voormalige agrarische bedrijfswoning 

met aangebouwde deel (de boerderij), het erf te schonen en in ruil voor de 

sloop, ter plaatse met toepassing van de ruimte-voor-ruimte-regeling één 

nieuwe woning te bouwen. 

 

Met dit bestemmingsplan is beoogd om deze herontwikkeling mogelijk te 

maken.  

 

 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied aan de Lagegrond 1A te Zeist maakt deel uit van het 

agrarische gebied tussen de stedelijke gebieden van Zeist en Utrecht/Bunnik. 

Het is gesitueerd aan de westrand van de bebouwde kom van Zeist, even ten 

westen van de wijk Brugakker.  

Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de weg Lagegrond die 

ook de gemeentegrens van Zeist met de Bilt vormt. Aan de oostzijde wordt 

het plangebied begrensd door de woning Lagegrond 1B en de agrarische 

gronden daarachter, aan de zuidzijde door de agrarische gronden van het 

buitengebied en aan de westzijde door de woning Lagegrond 1 en de 

agrarische gronden daarachter. 

 

In bijgaande figuren zijn de ligging en begrenzing van het plangebied 

weergegeven. 

 



Gemeente Zeist 

Bestemmingsplan Lagegrond 1A  NL.IMRO.0355.BPlagegrond1A-VS01 

mRO b.v./ TOE / 99.261 – v9 / juni 2016  Vastgesteld d.d. 31 mei 2016  

6 

 
 

 
Ligging plangebied (roze stip) in de omgeving en begrenzing plangebied (bron: Google maps) 

 

1.3 De geldende beheersverordening 

Zoals genoemd, valt het plangebied van voorliggend bestemmingsplan onder 

de werking van de beheersverordening ‘Buitengebied Zuid-West’, die is 

vastgesteld op 7 juli 2015.  In deze beheersverordening wordt het regiem van 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid-West (2005)’ en de de ‘1e Partiële 

herziening ‘Buitengebied Zuid-West (2009)’, als het ware voortgezet.  

De gronden ter plaatse hebben de bestemming ‘Agrarisch gebied met 

landschappelijke en natuurlijke waarde’ zoals beschreven in artikel 2.2 van 

het bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West (2005). Verder ligt op de 

agrarische gronden een wijzigingsbevoegdheid naar natuur, zoals bedoeld in 

artikel 6 van het bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West (2005), en voor 

het oostelijke deel van het plangebied de aanduiding ‘landschappelijke 

openheid’. De huiskavel heeft de bestemming ’Woondoeleinden buitengebied’, 

zoals beschreven in artikel 2.5 van het bestemmingsplan Buitengebied Zuid-

West (2005), hier is één wooneenheid toegestaan.  
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Uitsnede vigerend bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid-West’ vastgesteld 21 september 2005 

 

 

1.4 Historie, planproces tot 2014  

Het onderhavige bestemmingsplan kent een lange voorgeschiedenis. In 1999 

kocht Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) het agrarisch bedrijf aan de 

Lagegrond 1A te Zeist aan (met bedrijfsgebouwen aan de Parallelweg 1 te 

Bunnik) en diverse agrarische bedrijfsgronden in de gemeenten Zeist, De Bilt 

en Bunnik (totale oppervlakte circa 41 hectare). 

De gronden van deze aankoop zouden worden aangewend voor de realisatie 

van natuurdoelen (EHS) en voor verbetering van de landbouwstructuur, onder 

meer in het kader van de Landinrichting Groenraven-Oost. Een deel van deze 

natuurontwikkeling is inmiddels gerealiseerd en de voormalige agrarische 

bedrijfswoning aan de Lagegrond 1A is al geruime tijd als burgerwoning in 

gebruik.  

De sloop van de overtollige agrarische bedrijfsgebouwen en de opschoning 

van het voormalige agrarische erf bleek veel complexer dan oorspronkelijk 

gedacht. In de gebouwen zit asbest en de bodem is verontreinigd. Dat 

betekent dat asbestsanering nodig is om de overtollige gebouwen te kunnen 

slopen, en bodemsanering om de locatie vrij te kunnen maken. De sloop is 

daarom nog steeds niet uitgevoerd.   

Meerdere malen is gestart met de voorbereiding van ontwikkeling en/of 

verkoop van het erf, maar steeds stuitte men op bezwaren en problemen die 
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moeilijk oplosbaar waren. Het betrof de financiering van sloop en 

inrichtingskosten van het perceel, de problematische bereikbaarheid van het 

erf, via de toegangsweg die loopt over grond in eigendom van een particulier 

en waarop het recht van overpad wordt betwist. Daardoor is ook de afvoer 

van puin en sloopafval problematisch.  

 

Gezocht is naar een zorgvuldige wijze van uitvoering en financiering. Mede op 

basis van de planologische kaders van provincie en gemeente is gekozen voor 

de toepassing van de zogenaamde Ruimte voor Ruimte regeling (RVR). 

Volgens deze regeling kan in ruil voor de sloop van overtollige voormalige 

agrarische bedrijfsgebouwen een woning worden teruggebouwd om de sloop 

en opschoning te financieren. Hierbij zijn twee scenario’s onderzocht. De twee 

scenario’s betroffen: 

1. Sloop van alle voormalige bedrijfsgebouwen en met toepassing van de 

Ruimte voor Ruimte-regeling een nieuwe woning ontwikkelen naast de 

bestaande voormalige agrarische bedrijfswoning; 

of 

2. het RvR-bouwrecht verkopen en elders in Zeist verzilveren. 

 

Uiteindelijk is scenario 2 niet uitvoerbaar gebleken omdat elders in Zeist geen 

geschikte locatie beschikbaar is.  

Het onderhavige bestemmingsplan vormt een resultante van dit proces en 

maakt de uitvoering van scenario 1 mogelijk. Uit de opbrengsten van verkoop 

van de oude boerderijwoning met aangebouwde deel en een extra bouwkavel 

kunnende kosten voor planvorming, sloop, sanering, asbestverwijdering, 

mitigerende maatregelen en herinrichting worden gedekt.  

De boekwaarde wordt echter niet terugverdiend. 

 

1.5 Leeswijzer  

De toelichting is verder als volgt opgebouwd.  

 

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 kort ingegaan op de bestaande situatie van 

het plangebied. Vervolgens is in hoofdstuk 3 het beleidskader kort toegelicht.  

Daarna wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de beoogde ontwikkeling en wordt 

het landschapsplan dat onderdeel van het plan is toegelicht.  

Hoofdstuk 5 verwoordt de resultaten van diverse uitgevoerde 

(milieu)onderzoeken en omgevingsaspecten.  

Hoofdstuk 6 geeft een toelichting op de planregels alsook verbeelding en geeft 

aan waarom voor een bepaalde regeling is gekozen.  

Tot slot komen in hoofdstuk 7 en 8 de economische en maatschappelijke 

uitvoerbaarheid aan de orde. Ook de resultaten van de inspraak en het 

overleg zijn in dit hoofdstuk opgenomen. 
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 Aanzicht plangebied vanuit het oosten 

Overzicht bestaande bebouwing bouwperceel 

2 BESTAANDE SITUATIE 

2.1 Bestaande situatie 

Het plangebied maakt deel uit van het agrarisch gebied ten westen van de 

bebouwde kom in het buitengebied van de gemeente Zeist. De kavel ligt in de 

directe nabijheid van de wijk Brugakker op minder dan 100m afstand. 

Het erf grenst direct aan het erf van de burgerwoning Lagegrond 1, ten 

westen van het plangebied. Op grotere afstand zijn verdere burgerwoningen 

en enkele agrarische bedrijven gevestigd.  

Ten noorden van het gebied liggen agrarische gronden behorend bij de 

gemeente De Bilt. 

 

Het gebied heeft een omvang van ca. 1 ha. (wonen, weg en agrarisch met 

waarden en aanduidingen) en bestaat uit twee kadastrale percelen bekend 

onder Zeist sectie G nr. 1879 en 1882 (deels).  

 

2.2 Bestaande bebouwing 

Er zijn meerdere gebouwen 

aanwezig. De bedrijfswoning 

uit ca. 1900 met een 

oppervlak van ca. 130m² 

met een aangebouwd 

achterhuis van ca. 170 m². 

Er zijn stallen van 

respectievelijk 625m², 

150m², 100m² en 820m², 

zoals ook een loods van 

260m² en een schuurtje van 

ca. 40m². Rond de 

gebouwen is ca. 3.100m² 

verhard oppervlak.  

In bijgaande figuur zijn de 

bedrijfsgebouwen in oranje 

en de woonbebouwing in 

geel weergegeven. 

 

In de huidige situatie is het 

achterstallig onderhoud van 

bebouwing en terrein 

manifest. Het erf is ruig en 

overgroeid. De voormalige 

agrarische bebouwing is al 

enkele jaren niet meer in 

gebruik en ook amper 

onderhouden. Enkel de 

voormalige bedrijfswoning 

wordt door tijdelijke 

bewoners bewoond.  
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De ontsluiting van het perceel is via de Lagegrond, die een aftakking van de 

wijkontsluitingsweg Brugakker is. De Lagegrond is een doodlopende weg en 

eindigt ter hoogte van de buurwoning.  

 

Het landschap 

Het plangebied ligt op de noordflank van het rivierkleigebied, dat zich 

westelijk en zuidelijk van Zeist bevindt. Het rivierkleigebied is gevormd door 

de Kromme Rijn, of beter gezegd, de vele meanders van de Kromme Rijn in 

vroegere tijden. Met name voor de zuidelijk van het plangebied gelegen 

gronden is sprake van een afwisselend rivieren landschap. Enkele kenmerken 

zijn de veelal oost-west oriëntatie, een half open landschap op de 

stroomruggen en een onregelmatige blokverkaveling met relatief veel 

fruitteelt. 

 

Het plangebied en met name de noordelijke gronden maken onderdeel uit van 

de zuidflank van de Heuvelrug, waarin de overgang van de (beboste en hoger 

gelegen ) Heuvelrug naar het lager gelegen Kromme Rijngebied tot uiting 

komt. Het plangebied vormt een typisch overgangsgebied en heeft onder 

meer vanuit dat gegeven  ook een ecologische betekenis. In het bijzonder 

voor de ecologische verbinding tussen het meer open Kromme Rijn landschap 

en het dekzandgebied en meer besloten landschap noordelijk van het 

plangebied.  

 

Natuur 

De natuurwaarden in en rondom het plangebied zijn divers en op onderdelen 

hoog.  

De natte bossen op (matig) voedselrijke gronden in het zuidwestelijke deel, 

als leefgebied, voorplantingslocatie en overwinteringsgebied voor een groot 

aantal diersoorten en als groeiplaats voor diverse soorten planten. hebben 

een aanzienlijke ecologische betekenis.  

De waterlopen, maar vooral de kwelsloten hebben een grote ecologische 

betekenis in het gebied.  
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Het open landbouwgebied, zuidelijk van Zeist, is een belangrijk kwelgebied. 

De strook grenzend aan de bebouwde kom van Zeist-west is aangemerkt als 

nieuwe natuur. Voor de betreffende strook is inmiddels door het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een inrichtingsvoorstel gemaakt. 

 

  
Inrichtingsplan herprofilering huidige sloot naar natuursloot.  

Inventarisatie natuurlijke kwaliteiten. Bron: Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijn gebied, 
Brons + Partners 2009 
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Hydrologie 

De structuur van de oude stroomruggen en meanders is waarneembaar in de 

grondwaterstanden in het plangebied. De grondwaterstand hangt grotendeels 

samen met de maaiveldhoogte. Op de hoger gelegen delen (stroomrug) staat 

het grondwaterpeil ten opzichte van maaiveld lager dan in de lager gelegen 

delen (voormalige meanders). Het gemiddelde grondwaterpeil bevindt zich op 

de lager gelegen delen van Zeist ongeveer 0,40 tot 0,80 m beneden maaiveld 

en op de hoger gelegen delen binnen veelal dieper dan 1,00 m –mv. In het 

plangebied is de grondwaterdiepte ca. 0,5 meter beneden maaiveld (zie 

bijgaande figuur). 

 

 
 

Cultuurhistorie 

Het gebied tussen Zeist en Bunnik is een zeer waardevol landschappelijk en 

cultuurhistorisch gebied. In de derde eeuw na de jaartelling liep een grote 

meander van de Kromme Rijn nog langs Zeist. De Bisschopswetering 

herinnert als restgeul aan deze ‘Zeister Rijn’. Ook een andere restgeul, de 

Oud-Wulfse Wetering tussen de Wayense Dijk en de Koningsweg, is nog 

enigszins te volgen in het landschap. De Kromme Rijn kreeg na afdamming in 

1122 haar huidige loop. Tussen de achtste en de elfde eeuw ontstonden aan 

de zuidzijde van de Kromme Rijn, veelal in de binnenbochten brinkdorpen: 

Bunnik, Odijk, Werkhoven en Cothen. Oude landwegen tussen Utrecht en Wijk 

bij Duurstede die zeker uit de achtste eeuw dateren, zijn nog steeds 

aanwezig in het gebied en liggen op de stroomgordels (Blijdenstijn, 2007). 

Ten noorden van de Kromme Rijn strekte zich ‘de natte wildernis van 

Langbroek’ uit tot aan de Utrechtse Heuvelrug.  

Vanaf de achtste eeuw begon men rondom de dorpen op de hogere 

stroomruggen en op de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug blokvormig te 

ontginnen. Door de afdamming van de Kromme Rijn daalde het waterpeil en 

konden nu ook de lagere komgronden in cultuur gebracht worden, waarbij de 

Grondwaterflux. Een positieve waarde duidt op kwel (blauwe legenda eenheden), een negatieve waarde  
duidt op infiltratie (geel, oranje en rode legenda eenheden). Bron: Grontmij bv. 
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typische slagenverkaveling is ontstaan (Blijdenstijn, 2007). Binnen het 

deelgebied Zeist-Bunnik werd de ontginning mede geïnitieerd vanuit het 

klooster Oostbroek waarbij in de nabije omgeving diverse zogenaamde 

Uithoven ontstonden.  

Vanaf de dertiende eeuw verrezen in het Kromme Rijngebied tientallen 

ridderhofsteden en versterkte boerderijen. 

In de zeventiende en achttiende eeuw werden diverse ridderhofsteden 

omgevormd tot landgoederen en buitenplaatsen. De landgoederen bevinden 

zich in het deelgebied op de hogere delen van de voormalige stroomrug. Het 

betreft bijvoorbeeld de landgoederen Blikkenburg, Wulperhorst, Niënhof, 

Rijnwijck en Vollenhoven. In de zeventiende en achttiende eeuw werden ook 

de Zeister en Biltsche grift gegraven als transportvaart. De totaal verlandde 

Kromme Rijn werd uitgediept en kreeg een jaagpad voor schuiten, die 

producten van het platteland als kersen en (hak)hout naar de Utrechtse markt 

vervoerden.  

Grienden zijn, aanwezig bijvoorbeeld bij de Lagegrond. Het was een vorm van 

landbouwcultuur op overigens ongeschikt, want natte, gronden. Ook in de 

omgeving van landgoed Niënhof zijn diverse van deze wilgengrienden te 

vinden. De grienden lever(d)en wilgentenen voor vlechtwerk zoals manden, 

afrasteringen en beschoeiingen. 

 

Eind negentiende eeuw werd de spoorlijn Utrecht-Arnhem aangelegd die het 

deelgebied doorkruist en werd de Kromme Rijn gekanaliseerd. De 

bevaarbaarheid nam toe en op diverse plaatsen langs de Kromme Rijn 

ontstonden loswallen en –kaden. 

 

Tegenwoordig bestaat het gebied van Zeist voor een groot deel uit 

weidegrond, afgewisseld met hakhoutbossen en wilgengrienden op de lagere 

delen en parkbossen nabij de landgoederen op de hogere gronden. Binnen het 

onregelmatige patroon van blokverkavelingen, restgeulen en verspreide 

boerderijen heeft dit geleid tot een meer besloten landschap (Blijdenstijn, 

2007). In het gebied ten oosten van de Nieuwe Hakswetering is de 

hoofdverkavelingsrichting vanaf de Heuvelrug richting de Kromme Rijn, dus 

haaks op de Heuvelrug. Ter plaatse is de middeleeuwse opstrekkende 

verkaveling nog direct herkenbaar. Doorgaande bos- en laanstructuren haaks 

op het reliëf van de Heuvelrug accentueren de oorspronkelijke 

verkavelingstructuren. Het betreft voor een deel oude wegen die vanaf de 

Heuvelrug het lager gelegen rivierlandschap inliepen. 

 

In de 20e en 21e eeuw staat het gebied steeds meer onder druk. De kernen 

Utrecht, Zeist en ook Bunnik zijn explosief gegroeid en inwoners van deze 

kernen oefenen een steeds grotere recreatieve druk uit op het resterende 

tussengelegen groene gebied. 
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Het plangebied staat nog steeds onder invloed van de oude meanders van de 

Kromme Rijn. De Bisschopswetering is daarvan en relikwie.  

De gronden worden cultuurhistorisch gezien  getypeerd als ‘ontginning 

strookverkaveling’ (Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht). 

Kenmerkend is, met name noordelijk van de Bisschopswetering de 

oorspronkelijke rabattenstructuur met greppels.  

 

 

 

 

 

Cultuurhistorische structuren nabij plangebied  



Gemeente Zeist 

Bestemmingsplan Lagegrond 1A  NL.IMRO.0355.BPlagegrond1A-VS01 

mRO b.v./ TOE / 99.261 – v9 / juni 2016  Vastgesteld d.d. 31 mei 2016  

15 

3 BELEIDSKADER 

Bij het opstellen van gemeentelijk beleid en ruimtelijke plannen, zoals een 

bestemmingsplan, moet rekening worden gehouden met het beleid van de 

hogere overheden. Gezien de ontwikkeling die in voorliggend 

bestemmingsplan wordt beoogd, i.c. het omzetten van een agrarische 

bestemming naar een woonfunctie, wordt slechts kort ingegaan op het rijks-, 

provinciaal en regionaal beleid. Aangenomen wordt dat een dergelijk kleine 

ontwikkeling nauwelijks of geen ruimtelijke consequenties tot gevolg heeft en 

derhalve ook niet strijdig is met het nationaal, provinciaal en regionaal 

belang. 

 

In navolgende wordt het actuele planologische beleid kort uiteengezet. 

Onderscheid is aangebracht in Rijksbeleid (3.1), provinciaal beleid (3.2) en 

gemeentelijk beleid (3.3). 

 

3.1 Rijksbeleid  

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), vastgesteld op 13 maart 

2012, is het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid van het Rijk opgenomen. De SVIR 

schetst hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, leefbaar en 

veilig. De SVIR vervangt onder meer de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit en de 

Agenda Vitaal Platteland.  

 

Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Daar streeft het Rijk 

naar met een krachtige aanpak die gaat voor een excellent internationaal 

vestigingsklimaat, ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop 

zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en 

infrastructuur met elkaar verbindt. Dit doet het Rijk samen met andere 

overheden en met een Europese en mondiale blik. Bij deze aanpak hanteert 

het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere 

verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve 

rijksbetrokkenheid. Zo ontstaat er ruimte voor maatwerk en keuzes van 

burgers en bedrijven. 

 

Het roer om 

Het Rijk brengt de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij diegene die het 

aangaat (burgers en bedrijven), laat het meer over aan gemeenten en 

provincies (‘decentraal, tenzij…’) en de gebruiker komt centraal te staan. Het 

Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale 

belangen. Voor die belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten 

boeken (‘je gaat er over of niet’). Buiten deze 13 belangen hebben decentrale 

overheden beleidsvrijheid. Hierdoor neemt de bestuurlijke drukte af en 

ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk. 

 

De verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene 

ruimte op regionale schaal laat het Rijk over aan de provincies. Daartoe schaft 

het Rijk het landschapsbeleid af en beperkt het rijksregimes in het 

natuurdomein. Het Rijk versterkt de samenhang tussen de verschillende 

modaliteiten en tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit.  
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De (boven)lokale afstemming en uitvoering van verstedelijking wordt 

overgelaten aan (samenwerkende) gemeenten binnen provinciale kaders. De 

sturing op verstedelijking laat het Rijk los. Alleen in de stedelijke regio’s rond 

de mainports (Noordvleugel en Zuidvleugel) zal het Rijk afspraken maken met 

decentrale overheden over de programmering van verstedelijking. 

 

Rijksdoelen en nationale belangen 

Het Rijk heeft in de SVIR drie doelen geformuleerd om Nederland 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange 

termijn (2028): 

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het 

versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

 Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij 

de gebruiker voorop staat; 

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Relatie met het plangebied 

Met de functiewijziging in het plangebied zijn niet direct nationale belangen in 

het geding. Hierdoor is geen sprake van een rijksverantwoordelijkheid en 

hebben gemeente en provincie de eerste verantwoordelijkheid om de 

ruimtelijke aspecten in goede banen te leiden. Voorliggend bestemmingsplan 

dient hiertoe. 

 

3.1.2 Waterbeleid  

Een ander belangrijk onderwerp in het rijksbeleid is duurzaam waterbeheer. 

De Europese Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is, speelt hierbij 

een belangrijke rol. De richtlijn moet er immers voor zorgen dat de kwaliteit 

van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Dit 

betekent dat de rijksoverheid streeft naar een watersysteem dat zoveel 

mogelijk de natuurlijke situatie (zonder ingrepen van de mens) benadert. Het 

streven is onder andere gericht op het behouden en vergroten van de ruimte 

voor water, waar mogelijk vasthouden van water en verbetering van de 

waterkwaliteit. De waterbeheerders spelen hierbij een belangrijke rol. 

 

In de ruimtelijke plannen, waaronder het bestemmingsplan, wordt een 

waterparagraaf opgenomen. In paragraaf 5.8.3 wordt hier nader op ingegaan. 

 

3.1.3 Archeologie 

Nederland heeft als lid van de Raad van Europa het Verdrag van Valletta 

(Malta, 1992) ondertekend. Dit verdrag heeft als doel het Europese 

archeologische erfgoed veilig te stellen. Ter implementatie van het Verdrag 

van Valletta is per 1 september 2007 een nieuwe wet van kracht geworden, 

de ‘Wet op de archeologische en monumentenzorg (Wamz)’ genaamd. De 

Wamz maakt formeel gezien deel uit van de ‘Monumentenwet 1988’. 

 

Het belangrijkste doel van de Wamz is de bescherming van de aanwezige en 

de te verwachten archeologische waarden door het reguleren van 

bodemverstorende activiteiten. Hierbij gaat de Wamz uit van het zo vroeg 

mogelijk betrekken van de archeologische waarden in het ruimtelijk 

ordeningsproces. 
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In paragraaf 5.9 wordt hier specifieker op ingegaan.  

 

3.1.4 Milieuwetgeving 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is diverse (milieu)wetgeving van 

toepassing, waaronder de Wet luchtkwaliteit, Wet op de archeologische 

monumentenzorg, de Flora- en faunawet, besluit externe veiligheid, Wet 

geluidhinder, etc. Op deze aspecten zal eveneens in hoofdstuk 5 nader 

worden ingegaan.  

 

3.2 Provinciaal beleid  

3.2.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 

Op 4 februari 2013 hebben Provinciale Staten de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie 2013-2028 en op 10 maart 2014 de eerste partiële herziening 

hiervan vastgesteld.  

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) beschrijft de provincie het 

ruimtelijk beleid voor de periode tot 2028. Daarbij wordt aangegeven welke 

doelstellingen het provinciaal beleid heeft, welk beleid bij deze doelstellingen 

hoort en hoe de provincie dit beleid gaat uitvoeren. Met betrekking tot dit 

laatste speelt ook de Provinciale Ruimtelijke Verordening (zie hierna) een 

belangrijke rol. 

De PRS heeft als doelstelling om te zorgen voor een blijvend aantrekkelijke 

provincie. De provincie met een kwalitatief hoogwaardige fysieke 

leefomgeving, waarin het ook in de toekomst plezierig wonen, werken en 

recreëren is. Deze uitgangspositie rust op drie pijlers, te weten:  

 

• Utrecht ligt centraal, vanwege de centrale ligging is de provincie een 

aantrekkelijke vestigingsplaats voor wonen en werken;  

• Utrecht heeft aantrekkelijke steden en landschappen, de rijke schakering 

van woon-, werk en natuurgebieden op korte afstand van elkaar zorgt 

voor een aantrekkelijke schaal van de leefomgeving;  

• Utrecht is sterk in kennis en cultuur, inwoners hebben een relatief hoog 

opleidingsniveau en er zijn kansen voor een bloeiende kenniseconomie.  

 

Algemene beleidslijnen 

 

Zorgvuldig ruimtegebruik 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen, zowel in het stedelijk als in het landelijk 

gebied, is zorgvuldig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt. 

Zorgvuldig, intensief en meervoudig ruimtegebruik kan een bijdrage leveren 

aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Provincie Utrecht gaat bij 

ruimtelijke ontwikkelingen, zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied, 

daarom zorgvuldig om met het benutten van de ruimte. Dit geldt zowel voor 

bestaande als voor nieuwe functies. 

 

Landelijk gebied 

Provincie voert een ruimtelijk ontwikkelingsbeleid gericht op het versterken 

van zowel de (cultuurhistorische) identiteit, de landschappelijke diversiteit als 

de vitaliteit van het landelijk gebied en op de kwaliteit van de natuur en de 

ecologische samenhang. 

Bij nieuwe ontwikkelingen staan de landschappelijke kernkwaliteiten centraal. 

Daarbij gaat het zowel om de kwaliteit van de afzonderlijke landschapstypen 
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en de contrasten tussen de verschillende typen landschappen. Een 

ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie, gericht op versterking van de 

landschappelijke kernkwaliteiten, draagt hieraan bij.  

Ook de te realiseren Ecologische Hoofdstructuur (EHS) staat in belangrijke 

mate ten dienste van de recreërende mens. Daarnaast zijn ook doelstellingen 

van de EHS het belang voor de kwaliteit van de natuur, voor de ecologische 

samenhang en voor de ecologische functie (biodiversiteit, klimaatregeling, 

zuurstofproductie enz.). 

 

Om de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied te kunnen behouden 

wordt een terughoudend beleid gevoerd als het gaat om de ontwikkeling van 

niet aan het landelijk gebied gekoppelde functies. Slechts onder voorwaarden, 

met name ten aanzien van de kwaliteit van het landelijk gebied en van de 

vitaliteit van al aanwezige functies zijn ontwikkelingen van niet landelijk 

gebied functies aanvaardbaar. In delen van het landelijk gebied is sprake van 

een kwalitatieve opgave waar omzetting van landbouwgrond naar groene, 

soms ook stedelijke gelieerde functies aanvaardbaar is. Het gaat daarbij om: 

• kernrandzones  

• recreatiezones  

• gebieden binnen en direct grenzend aan de groene contour  

 

Buiten deze gebieden is de inzet van rood-voor-groen niet mogelijk, 

behoudens kleinschalige verbetering vanuit bestaande bouwpercelen. Voor 

vrijkomende agrarische bedrijven is het provinciaal beleid gericht op sloop 

van overbodig geworden bedrijfsbebouwing. Om dit te stimuleren is er in ruil 

voor sloop hiervan ruimte voor één of meer extra woningen (ruimte-voor-

ruimte) of voor een passende bedrijfsfunctie.  

 

Natuur/EHS 

Natuur vormt een belangrijke basis voor een aantrekkelijk, kwalitatief 

hoogwaardig landelijk gebied. De provincie Utrecht heeft, onder meer door de 

variatie in ondergrond, een diverse natuur met hoge biodiversiteit. De 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een robuust, samenhangend netwerk van 

natuurgebieden en verbindingen daartussen op nationaal niveau. Natura2000, 

een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, maakt onderdeel uit 

van die EHS. De EHS zal behouden en verder ontwikkeld worden. Nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen mogen geen significant negatief effect hebben op 

de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Om dit zeker te stellen 

geldt het ‘nee, tenzij’ beschermingsregime.  

Onder voorwaarden worden ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt, 

waarbij het functioneren van de EHS niet wordt aangetast of zelfs wordt 

verbeterd. De volgende instrumenten zijn beschikbaar: 

 

 uitbreiding van geringe omvang bij bestaande functies. Kleinschalige 

ontwikkelingen in de EHS zijn mogelijk mits ze aansluiten bij een 

bestaande andere functie en ze op al verstoord terrein plaats vinden; 

 plussen en minnen / mitigeren. Het negatieve effect van een 

ontwikkeling kan met voor natuur positieve ingrepen worden 

opgeheven zodat er geen sprake is van een significante aantasting van 

de EHS; 
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 herbegrenzing van de EHS. Bij kleinschalige ontwikkelingen kan het 

instrument herbegrenzing worden ingezet, mits dit leidt tot een 

gelijkwaardige of betere kwaliteit van de EHS; 

 saldobenadering. Toe te passen bij een combinatie van ontwikkelingen 

die in een gezamenlijk ruimtelijk plan worden opgepakt en die per 

saldo een meerwaarde voor natuur opleveren. 

 

Het is mogelijk dat ook ontwikkelingen buiten de EHS van invloed zijn op het 

functioneren van de EHS. Daarbij is te denken aan ontwikkelingen die een 

verstorende invloed hebben, of ontwikkelingen die leiden tot aanpassingen 

van het watersysteem in de buurt van een verdrogingsgevoelig natuurgebied. 

De provincie vraagt gemeenten te voorkomen dat ontwikkelingen in de 

nabijheid van de EHS een negatieve invloed hebben op het functioneren van 

de EHS. 

 

Verdrogingsgevoelige gebieden 

De begrenzing van verdrogingsgevoelig natuur is uit het Provinciaal Waterplan 

2010-2015 overgenomen in de PRS en aangepast aan de nieuwe EHS-

begrenzing. De begrenzing van deze gebieden in het Waterplan moet hierop 

nog aangepast worden. Verdrogingsbestrijding is nodig voor het 

behoud/herstel van de kwaliteit van die delen van natuurgebieden die 

verdrogingsgevoelig zijn en is dus een middel om de EHS kwalitatief in orde te 

krijgen. Om een toename van de verdroging te voorkomen worden via het 

Waterplan eisen gesteld aan de waterhuishouding in en om de 

verdrogingsgevoelige natuurgebieden. Voor deze gebieden is het voorkomen 

van verslechtering van de waterkwaliteit en –kwantiteit ter plaatse als gevolg 

van een voorgenomen ontwikkeling belangrijk. Dit kan van invloed zijn op 

nieuwe ontwikkelingen in en nieuwe ontwikkelingen rondom de 

verdrogingsgevoelige natuur. Om die reden bevat de PRV, in aanvulling op het 

Waterplan, een regel die dit ondersteunt. Deze regel geldt voor de TOP- en 

subTOP-gebieden zoals opgenomen in deze PRS met daaromheen een 

bufferzone van 500 meter. 

 

Relatie met het plangebied 

Voor het plangebied geldt het algemene beleid voor het landelijke gebied. 

Voorgenomen functiewijziging van een agrarische bedrijfsbestemming naar 

een woonbestemming en de bouw van een nieuwe woning valt onder het 

ruimte voor ruimte beleid, dat nieuwe bebouwing in het landelijk gebied 

toelaat als er voldoende overtollige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt 

wordt. Het plan voldoet aan de sloopeisen van de provincie voor de bouw van 

een extra woning in ruil voor de sloop van overtollige agrarische 

bedrijfsbebouwing.  

Alleen het voormalige agrarische erf wordt in de structuurvisie aangemerkt als 

landbouwgebied, de bijhorende gronden zijn onderdeel van de Ecologische 

Hoofdstructuur, maar vallen buiten dit plangebied. Delen van deze EHS-

gronden zijn aangewezen als sub-Top gebied (verdrogingsgevoelige natuur 

binnen de EHS. 

Verder ligt het plangebied in de kernrandzones van Zeist en Utrecht als ook in 

een gebied met een recreatieve opgave (recreatiezone). 
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3.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht 2013 

Gelijktijdig met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie hebben Provinciale 

Staten de Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht 2013 

vastgesteld. Het doel van de verordening (PRV) is om een aantal provinciale 

belangen uit de PRS te laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau. In de 

PRV worden daarom regels gesteld ten aanzien van deze belangen. Deze 

Uitsnede PRS-kaart 
landbouw met plangebied 
(cirkel). Geel de voor 
landbouw aangewezen 
gronden) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitsnede PRS-kaart  wonen 
en werken met plangebied 
(cirkel). Roze de rode 
contour met woon en 
werkgebieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uitsnede PRS-kaart met 
plangebied (cirkel). Het 
plangebied valt buiten de  
EHS en grenst aan een 
subTOPgebied binnen de 
EHS) 
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belangen zijn onderverdeeld in 10 thema's (paragrafen). Hierna zijn de voor 

dit bestemmingsplan relevante thema’s aangehaald. 

 

Verstedelijking landelijk gebied 

Artikel 4.2 behelst regels voor de verstedelijking van het landelijk gebied. In 

het gehele landelijk gebied moet een ongebreidelde uitwaaiering van 

stedelijke functies worden voorkomen. Binnen deze context zijn nieuwe 

vormen van verstening alleen onder specifieke voorwaarden toelaatbaar.  

In artikel 4.2 is dan ook opgenomen dat een ruimtelijk plan geen 

bestemmingen en regels bevat die verstedelijking toestaan, tenzij de 

ruimtelijke ontwikkelingen betrekking hebben op en in overeenstemming zijn 

met ondermeer artikel 2.10 Cultuurhistorische hoofdstructuur, artikel 3.2 

Toekomstige woonlocatie, artikel 3.4 Toekomstig bedrijventerrein, artikel 4.1 

Eiland van Schalkwijk, artikel 4.4 Bebouwingsenclaves en –linten, artikel 4.5 

Woonschepen, artikel 4.6 Bestaande niet-agrarische bedrijven, artikel 4.7 

Algehele agrarische bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing, artikel 4.8 

Kernrandzone, artikel 4.11 Ecologische hoofdstructuur, artikel 4.12 Groene 

contour, artikel 4.16 Recreatiezone, artikel 4.17 Bovenlokaal recreatieterrein. 

 

Voor onderhavig bestemmingsplan zijn voornamelijk artikel 4.7 en 4.11 van 

toepassing. Het agrarische bedrijf aan de Lagegrond 1A is immers al geruime 

tijd beëindigd, maar de overtollige agrarische bedrijfsgebouwen zijn nooit 

gesloopt. 

 

Artikel 4.7 Algehele agrarische bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing 

In artikel 4.7 van de provinciale ruimtelijke verordening zijn de regels 

opgenomen voor de herontwikkeling na een bedrijfsbeëindiging. Volgens deze 

bepalingen is het omzetten naar de woonbestemming alleen toegestaan als 

wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

 de bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden 

behouden of versterkt; 

 de omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering 

belemmerd; 

 een kantoor of bedrijf aan huis is mogelijk indien de omvang van die 

activiteiten ondergeschikt blijft aan de woonfunctie. 

Wat betreft de bouw van één of meerdere nieuwe woningen, in ruil voor de 

sloop van overtollige agrarische bedrijfsgebouwen, gelden de volgende 

voorwaarden:  

 alle bedrijfsbebouwing wordt gesloopt, tenzij het gaat om historisch 

waardevolle of karakteristieke bebouwing of om de bedrijfswoning. De 

historisch waardevolle of karakteristieke bebouwing krijgt een 

passende functie die bijdraagt aan dat behoud. Wanneer 1.000m² tot 

2.500m² aan bebouwing wordt gesloopt, is de bouw van één nieuwe 

woning toegestaan. Wanneer 2.500m² tot 4.000m² aan bebouwing 

wordt gesloopt, is de bouw van twee woningen toegestaan. Wanneer 

er 4.000m² of meer aan bebouwing wordt gesloopt, is de bouw van 

drie woningen toegestaan. Voor kassen geldt dat er 5.000m² aan 

bedrijfsbebouwing moet worden gesloopt voor één woning. Afwijking 

van deze maatvoering is mogelijk als dat leidt tot verhoging van de 

ruimtelijke kwaliteit; 
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 de nieuwe woning wordt gesitueerd binnen de voormalige bouwkavel 

in samenhang met de te handhaven boerderij of bedrijfswoning en 

wordt landschappelijk goed ingepast, tenzij situering van de nieuwe 

woning op een andere locatie in het landelijk gebied leidt tot verhoging 

van de ruimtelijke kwaliteit; 

 de omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering 

belemmerd. 

Artikel 4.11 Ecologische hoofdstructuur 

In artikel 4.11 is voorgeschreven dat een ruimtelijk plan ter plekke van de 

EHS, bestemmingen en regels moet bevatten die de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het EHS beschermen, in stand houden en ontwikkelen. Er zijn 

geen nieuwe bestemmingen en ruimtelijke ontwikkelingen toegestaan, die per 

saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en 

waarden van de EHS, tenzij: 

 er sprake is van een groot openbaar belang en er geen reële andere 

mogelijkheden zijn, of de ruimtelijke ontwikkelingen nieuwe bebouwing 

of terreinverharding binnen omheinde militaire terreinen mogelijk 

maken; 

 negatieve effecten voor de natuur worden zoveel mogelijk beperkt 

door mitigerende maatregelen en de overblijvende negatieve effecten 

worden gecompenseerd door inrichting van nieuwe natuur elders, met 

dien verstande dat: 

o compensatie plaatsvindt in natura in de omgeving van de 

ruimtelijke ingreep; 

o het ruimtelijk plan waarin de compensatie wordt geregeld, 

gelijktijdig wordt vastgesteld met het ruimtelijk plan waarin de 

aantastende ruimtelijke ingreep mogelijk wordt gemaakt, tenzij 

verzekerd is dat de compensatie wordt gerealiseerd; 

o de compensatie minimaal gelijkwaardig is aan het verlies aan 

waarden en kenmerken. 

o voor zover compensatie in natura niet mogelijk is in de 

omgeving en elders ook niet mogelijk is, moet de resterende 

schade financieel worden gecompenseerd. 

 De toelichting op een ruimtelijk plan bevat een ruimtelijke 

onderbouwing waaruit blijkt dat aan de genoemde voorwaarden is 

voldaan en bevat een beschrijving van de in het plangebied 

voorkomende wezenlijke kenmerken en waarden. 

Verder geldt voor de zogenaamde Top-gebieden en subTop-gebieden binnen 
de EHS het volgende verwoordt in artikel:  

Artikel 4.11a TOP-gebieden en subTop-gebieden 

 Een ruimtelijk plan bevat geen bestemmingen en regels die de 

waterhuishoudkundige situatie negatief beïnvloeden. 

 De toelichting op een ruimtelijk plan bevat een beschrijving van het 

door de gemeente te voeren beleid ter zake en de wijze waarop 
hiermee in het plan is omgegaan.  

Artikel 4.10 Aardkundige waarden 

Een klein deel van het plangebied (de noordwestelijke en zuidwestelijke hoek) 

zijn gesitueerd in een gebied aangeduid met aardkundige waarden’. In 
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bijgaande figuur is dit weergegeven. Deze kleinere delen zullen echter niet 

worden heringericht, in die zin dat nieuwe bebouwing of verharding etc. wordt 

toegevoegd (zie ook hoofdstuk 4). De aardkundige waarden zijn derhalve 

voor deze kleinere delen niet in het geding. Artikel 4.10 van de PRV bepaalt 

het volgende:  

 Een ruimtelijk plan bevat bestemmingen en regels ter bescherming 

van de in het plangebied aanwezige aardkundige waarden. 

 De toelichting op een ruimtelijk plan bevat een beschrijving van de in 

het plangebied aanwezige aardkundige waarden, de daaraan toe te 

kennen waardering, het door de gemeente te voeren beleid ter zake en 

de wijze waarop met de aardkundige waarden in het plan wordt 
omgegaan. 

In paragraaf 5.9 wordt hier kort op ingegaan.  

 
 

Relatie met het plangebied 

De beschrijving van het geldende provinciale beleid hiervoor is al beperkt tot 

de onderdelen die voor het de beoogde ontwikkeling relevant zijn. In 

hoofdstuk 4 en 5 van deze toelichting komen de verschillende onderdelen aan 

bod.  

 

Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen 

Het ruimtelijke beleid van de provincie wordt onder meer uitgewerkt in de 

Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen. De gids is bedoeld als informatiebron, 

inspiratiebron en onderlegger voor ruimtelijk beleid. In de kwaliteitsgids 

worden per gebied, in 6 verschillende gebiedskaternen, de kernkwaliteiten 

van het betreffende landschap benoemd. Het gebied aan de Lagegrond ligt in 

het Rivierengebied (Kromme Rijn).  

 

De kwaliteitsgids noemt voor het Rivierengebied de volgende kernkwaliteiten: 

 Schaalcontrast van zeer open naar besloten. 

 Samenhangend stelsel van rivier – uiterwaard – oeverwal – kom. 

 Samenhangend stelsel van hoge stuwwal – flank – kwelzone – 

oeverwal – rivier.  

 De Kromme Rijn als vesting en vestiging.  

 

Uitsnede PRS-kaart met 
aanduiding plangebied (gele 
pijl). Het plangebied is voor een 
klein deel aangewezen als 

gebied met aardkundige 
waarden 
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Vermeld moet worden dat het plangebied aan de noordelijke begrenzing van 

de gebiedsaanduiding is gesitueerd en de voornoemde kernkwaliteiten niet 

direct herleidbaar zijn voor het plangebied.  

 

Relatie met het plangebied 

Het beleid ten aanzien van Utrechtse landschappen is uitgangspunt geweest 

voor de beoogde landschappelijke inpassing van de beoogde ontwikkeling 

zoals in paragraaf 4.4 van deze toelichting beschreven.  

 

3.2.3 Provinciaal Waterplan 2010-2015 

Het Waterplan 2010-2015 van de provincie Utrecht omvat het beleid voor 

waterveiligheid, waterbeheer en gebruik en beleving van water in de provincie 

Utrecht voor de periode 2010-2015. Met dit plan, door Provinciale Staten op 

23 november 2009 vastgesteld, voldoet de provincie aan de verplichting van 

de Waterwet om voor een periode van zes jaar een regionaal waterplan op te 

stellen.  

 

Relatie met het plangebied 

Het Provinciaal Waterplan 2010-2015 bevat geen specifieke informatie over 

de gemeente Zeist. Van de verschillende kaarten die zijn opgenomen in het 

Waterplan is wel informatie af te afleiden. Hieruit blijkt onder meer dat het 

plangebied binnen het infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug ligt. Dit betekent 

onder meer dat bij functiewijzigingen rekening gehouden moet worden met de 

eventuele aantasting van het grondwater. 

 

3.3  Regionaal beleid 

3.3.1 Waterbeheerplan 2010-2015 ‘Water Voorop!’ (2009) 

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft 

op 28 oktober 2009 het Waterbeheerplan ‘Water Voorop!’ voor de periode 

2010-2015 vastgesteld. 

 

In het Waterbeheerplan staat in grote lijnen het waterbeheer voor de 

planperiode beschreven. Het plan bevat alle taakvelden van het waterschap: 

de zorg voor schoon water, veilige dijken en droge voeten. Ook staat 

beschreven hoe deze taak het beste binnen de leef- en werkomgeving kan 

worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de 

ambities en doelen die het waterschap heeft voor deze periode. 

 

De volgende thema’s komen in het Waterbeheerplan aan bod: 

 Veiligheid; 

 Voldoende water; 

 Schoon water; 

 Recreatie, landschap en cultuurhistorie. 

 

Voor de hogere zandgronden (waarop Zeist grotendeels ligt) is de ambitie (op 

de lange termijn) om infiltratie te herstellen en kwel vanaf de Utrechtse 

Heuvelrug te benutten. De Utrechtse Heuvelrug, het 

Langbroekerweteringgebied en Groenraven-Oost vormen een hydrologisch 

samenhangend gebied van de hoger gelegen infiltratie- en laaggelegen 
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kwelgebieden. Verdroogde natuur heeft baat bij een herstel van de infiltratie, 

waarbij zoveel mogelijk regenwater in het gebied wordt vastgehouden.  

Het benutten van de toegenomen kwel op de flanken van de Heuvelrug komt 

de kwaliteit van het water en de natuur hier ten goede. Inlaat van 

gebiedsvreemd water wordt beperkt en bronnen van verontreiniging worden 

gesaneerd of sterk verminderd. Het watersysteem sluit aan bij de natuur- en 

landschapswaarden van het gebied. 

 

Voor Zeist geldt dat met name de doelstelling „scheiden van schoon en vuil 

water” (afkoppelen) een belangrijk thema is voor zowel waterkwantiteit als 

waterkwaliteit. In dit kader is het afkoppelbeleid van de gemeente Zeist 

(Grond- en hemelwaternotitie, 2011) en het door de gemeente getekende 

Convenant Afkoppelbeleid Utrechtse Heuvelrug (2010) van belang.  

In het waterbeheerplan zijn ook de maatregelen voor de Kader Richtlijn Water 

(KRW) RW vastgelegd. Voor de maatregelen geldt een resultaatsverplichting 

voor eind 2015. De doelen die aan deze maatregelen ten grondslag liggen zijn 

vastgelegd in het Waterplan van de Provincie Utrecht. 

 

Relatie met het plangebied 

In paragraaf 5.8 van deze toelichting wordt ingegaan op de relatie met het 

plangebied. 

 

3.3.2 Waterstructuurvisie 

Vasthouden, bergen, afvoeren is ook het leidend principe in de 

Waterstructuurvisie, ofwel de toekomstvisie van het Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden. De structuurvisie geeft het streefbeeld voor het 

waterbeheer op de lange termijn (2050). 

Het plangebied is gelegen binnen het heuvelruggebied waarvoor geldt het 

benutten van kwel van de Heuvelrug en scheiden schoon- en vuil 

waterstromen.  

 

Relatie met het plangebied 

In paragraaf 5.8 van deze toelichting wordt ingegaan op de relatie met het 

plangebied. 

 

3.3.3 LOP Kromme Rijngebied 

Het plangebied ligt op de noordflank van het rivierkleigebied, dat zich 

westelijk en zuidelijk van Zeist bevindt. Het rivierkleigebied is gevormd door 

de Kromme Rijn, of beter gezegd, de vele meanders van de Kromme Rijn in 

vroegere tijden. De Kromme Rijn was in de Romeinse tijd één van de 

hoofdlopen van de huidige Nederrijn en vormde met de Oude Rijn één van de 

grote rivieren van ons land. De sterk meanderende Kromme Rijn heeft in het 

grote gebied ten westen van de Heuvelrug veel zandige oeverwallen en kleiige 

kommen gevormd. Ook zijn er door de sterk meanderende loop zeer veel 

kronkelwaarden ontstaan.  

Landschappelijk gezien is het plangebied te typeren als een afwisselend 

rivieren landschap. Enkele kenmerken zijn de veelal oost-west oriëntatie, een 

half open landschap op de stroomruggen en een onregelmatige 

blokverkaveling met relatief veel fruitteelt. 
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Het plangebied maakt onderdeel uit 

van de zuidflank van de Heuvelrug, 

waarin de overgang van de 

(beboste en hoger gelegen ) 

Heuvelrug naar het lager gelegen 

Kromme Rijngebied tot uiting komt. 

Op de zuidflank van de stuwwal 

lagen de dekzandafzettingen, die 

zich van oudsher leenden 

voor goede akkercomplexen, de 

kampen genoemd. Noordelijk van 

het plangebied is nog sprake van de 

akkerbouwcomplex in de gemeente 

de Bilt.  

Het plangebied vormt een typisch 

overgangsgebied en heeft onder 

meer vanuit dat gegeven  ook een 

ecologische betekenis. In het 

bijzonder voor de ecologische 

verbinding tussen het meer open 

Kromme Rijn landschap en het dekzandgebied en meer besloten landschap 

noordelijk van het plangebied.  

 

3.4 Gemeentelijk Beleid 

3.4.1 Structuurvisie Zeist 2020 

Op 1 maart 2011 heeft de gemeenteraad van Zeist de ‘Structuurvisie Zeist 

2020’ vastgesteld. Deze structuurvisie bouwt voort op het eerder ontwikkelde 

Ontwikkelingsperspectief 2030. In dit perspectief werden vier kernwaarden 

geformuleerd: natuur en landschap, cultuurhistorie, duurzaam en zorgzaam 

en de kwaliteit van vijf kernen met een eigen identiteit. Deze kernwaarden 

zijn nu vertaald naar tien hoofdkeuzes. Deze keuzes geven een beeld van het 

toekomstig wonen, werken, sporten, zorgen, uitgaan en recreëren. De keuzes 

dragen zorg voor een duurzaam en zorgzaam Zeist waar groen en 

cultuurhistorie een prominente rol spelen en waar kwaliteit altijd centraal 

staat. Hieronder staan de tien belangrijkste keuzes. 

1. Groen versterken 

2. Verleden zichtbaar maken 

3. Ervaren en gebruiken 

4. Kracht van buurten, wijken en kernen 

5. Leefomgeving en milieu: zone A28, onderzoek overkapping 

6. Beter bereikbaar 

7. Bouwen en wonen: maatwerk en kwaliteit voorop 

8. Centrum aantrekkelijk 

9. Economisch gezond en duurzaam  

10. Van visie naar uitvoering 

 

Deze hoofdkeuzes zijn verwerkt in een structuurvisiekaart, zoals hierna 

afgebeeld. 

 

 
Visie kaart natuur LOP.(Brons en partners). 

Rood omcirkeld het plangebied.  
De pijlen verbeelden met name de 

ecologischeverbindingszones en functie van het  
gebied  
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Uitsnede Structuurvisiekaart: ruimtelijke overzicht van de hoofdkeuzes zoals in 2020 nagestreefd 
worden (Bron: Structuurvisie Gemeente Zeist 2020, maart 2011).  

 

 

Relatie met het plangebied 

Het plangebied ligt nabij de bebouwde kom en in het buitengebied. 

Aansluitend op het provinciaal beleid geldt voor dit deelgebied de ecologische 

verbindingszone tussen Zeist en Utrecht.  

 

3.4.2 Woonvisie 2013-2015 

De nieuwe woonvisie is in mei 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. De 

woonvisie 2013 tot 2015 behandelt een korte periode. De economische 

omstandigheden hebben veel invloed op de woningmarkt wat het lastig maakt 

om ver vooruit te kijken. De visie is erop gericht om de huidige knelpunten 

zoveel mogelijk op te lossen. Waar dat kan, bevat de Woonvisie een doorkijk 

naar een verdere toekomst tot 2020. 

 

De Woonvisie besteedt veel aandacht aan inwoners voor wie het nu extra 

moeilijk is om een geschikte woning te vinden, zoals jongeren, starters en 

middeninkomens. Zo moet bij nieuwbouw een flink deel van de huizen (huur 

én koop) betaalbaar zijn voor hen. Nieuwbouwprojecten komen op dit 

moment moeizamer tot stand dan vroeger; de gemeente verwacht een tempo 

van gemiddeld 100 tot 135 woningen per jaar. 

 

Doelstelling is dat in Zeist gedifferentieerd wordt gebouwd. Door de huidige 

crisis op de woningmarkt is het lastig sterk te sturen op de gewenste 

segmenten voor nieuwbouw. De beperkte bouwinitiatieven die nu tot 

uitvoering komen, zijn welkom. Toch wil men in het woonbeleid aangeven 

welke segmenten van belang zijn voor de gemeente. 

 

1. Goedkoop:  Nieuwe sociale huurwoningen blijven belangrijk voor 

vernieuwing van de sociale woningvoorraad. Sociale 

koopwoningen zijn gewenst om starters op de 

koopwoningmarkt te huisvesten. 
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2. Middelduur: Woningen voor de doorstroming van het huursegment naar 

koopsegment. Als kopen niet mogelijk is, is huren in deze 

categorie belangrijk. Voor huren in deze prijsklasse moeten er 

meer mogelijkheden komen. 

3. Vrije sector: Deze sector heeft het moeilijk in deze periode. De verkoop 

van vrije sector woningen staat onderdruk. De woonvisie gaat 

uit van meer huurmogelijkheden in deze sector, ten opzichte 

van het verleden. 

 

De streefpercentages voor de gehele gemeente zijn als volgt: 

 

Segment Prijsniveau % 

Goedkoop Sociale huur + sociale koop 25% tot 35% 

Middelduur Tot € 850 en kopen tussen € 200.000 en  

€ 300.000 

25% tot 45% 

Duur Huren vanaf € 850 en kopen vanaf  

€ 300.000 

20% tot 30% 

Tabel 1 

 

Het accent wordt de komende jaren gelegd op: 

 bouwen voor de doorstroming van huur naar koop, nieuwbouw gericht op 

middeldure woningen tot € 300.000. Vanwege de lastige financiering van 

nieuwe hypotheken zal het accent de komende jaren hierop worden 

gelegd; 

 de vrije sectorhuur is aantrekkelijk voor huishoudens die weinig 

financieringsmogelijkheden hebben voor een hypotheek en toch 

beschikken over een middeninkomen; 

 sociale koop is aantrekkelijk voor starters. Een koopprijs tot € 200.000 

maakt toepassing van de Huisvestingsverordening mogelijk voor 

toewijzing aan doelgroep starters. 

 

De woonvisie gaat verder in op de mogelijkheden tot verduurzaming van het 

bestaande en de nieuwe woningvoorraad. De gemeente Zeist heeft een 

duurzaamheidprogramma waarbij aangesloten wordt bij de bekende 

begrippen “People, Planet en Profit”. Eén van de ambities uit dat programma 

is om als Zeister grondgebied in 2050 klimaatneutraal te zijn. De Routekaart 

Zeist Klimaatneutraal 2050 is een soort spoorboekje om de ambitie 

Klimaatneutraal in 2050 te bereiken, met een eerste focus op 2020. De 

Routekaart bevat een overzicht van activiteiten dat bijdraagt aan het bereiken 

van de gestelde ambitie. CO2 reductie en versterking van de inzet op de 

opwekking van duurzame energie zijn belangrijke thema’s. 

In dat kader zal uitvoering worden gegeven aan het Convenant 

Energiebesparing Corporatiesector, investeren in verduurzamen bestaande 

woningvoorraad. Voor eigenaar-bewoners wordt onderzocht of er 

duurzaamheidsleningen kunnen komen. 

 

Relatie plangebied 

Voorliggende planontwikkeling gaat uit van één nieuwe woning die juist 

vanwege de situering in het buitengebied van Zeist, een bijzondere maar 

getalsmatig zeer beperkte bijdrage levert aan het gedifferentieerde 

woningaanbod binnen de gemeente en in de regio.  
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3.4.3 Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 

Het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP, vastgesteld op 9 juni 2013) 

is een strategisch beleidskader voor de komende 10 jaar op het gebied van 

mobiliteit, verkeer en vervoer. In het GVVP zijn doelstellingen en 

beleidskaders opgenomen voor het autoverkeer, de fiets, openbaar vervoer, 

verkeersveiligheid, flankerend beleid en milieu en is de toekomstige 

hoofdverkeersstructuur voor Zeist vastgelegd. Met het vaststellen van deze 

structuur is primair beoogd een oplossing te bieden voor verkeersproblemen. 

Hierbij zijn vier aandachtsgebieden centraal gesteld: leefbaarheid en 

veiligheid, bereikbaarheid, natuur en milieu, identiteit en cultuurhistorie. Bij 

de opzet van de hoofdverkeersstructuur is onderscheid gemaakt tussen 

hoofdwegen van de 1e orde (wegen die voornamelijk gericht zijn op de 

doorstroming van het gemotoriseerde verkeer), hoofdwegen van de 2e orde 

(wegen die zijn bedoeld voor de bereikbaarheid van (centrale) voorzieningen 

en woonwijken) en verblijfsgebieden (wegen, lanen en straten waar het 

gemotoriseerde verkeer ondergeschikt wordt gemaakt aan het langzaam 

verkeer en waar de woonkwaliteit voorop staat).  

 

Relatie plangebied 

Het GVVP gaat vooral in op de verkeersproblematiek in het stedelijk gebied. 

Er is geen directe relevante relatie met het plangebied.  

 

3.4.4 Groenstructuurplan 

Het groenstructuurplan ‘Groen (voor) Zeist’ (mei 2011) schetst de hoofdlijnen 

van het beleid voor het openbaar groen binnen de bebouwde kom van de 

kernen van Zeist. Het is een kader voor beheer en onderhoud van het groen 

en het levert input vanuit het groen bij ruimtelijke of andere ontwikkelingen. 

Het is één van de toetsingskaders bij afwegingen tussen verschillende 

belangen. 

Daarbij zet de gemeente in op het veiligstellen, koesteren en versterken van 

het groene karakter van Zeist, dat bestaat uit een rijkdom van 

samenstellende, kenmerkende groene structuren.  

 

Relatie plangebied 

Het Groenstructuurplan betreft het stedelijk gebied. Er is geen directe 

relevante relatie met het plangebied.  

 

3.4.5 Milieubeleidsplan gemeente Zeist 2008-2011 

Dit milieubeleidsplan heeft tot doel de prettige, gezonde en duurzame 

leefomgeving van Zeist te behouden en te verbeteren. Het plan ‘steunt’ op 

drie pijlers: wonen, leven en werken. De uitdaging en de kansen voor het 

milieubeleid 2008 – 2011 komen hoofdzakelijk voort uit de volgende vier 

ontwikkelingen. Ten eerste staat Zeist voor een woningbouwopgave. Dit legt 

een druk op de milieukwaliteiten, maar biedt ook kansen voor verbeteringen. 

De tweede uitdaging ligt bij duurzaam bouwen en energie/klimaat. Door de 

relatief grote woningbouwopgave liggen er grote kansen voor gebruik van 

duurzame bouwmethoden, en energiezuinige of zelfs klimaatneutrale 

maatregelen. De derde uitdaging is gelegen in het groene karakter van de 

gemeente. Milieu en groen kunnen elkaar versterken. Een gezond milieu is 

een voorwaarde voor het behoud van de ecologische waarden, maar 

anderzijds kan de groenstructuur ook bijdragen aan milieukwaliteit. Ten slotte 
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leidt de typische Zeister 

verkeerssituatie tot de vierde uitdaging 

voor het milieubeleid.  

 

De Zeister milieuopgave maakt het 

noodzakelijk dat milieu beter integreert 

met het ruimtelijke beleid. Daarom is in 

het Milieubeleidsplan gebiedsgericht 

milieubeleid opgenomen. Dit houdt in 

dat er niet meer overal dezelfde 

milieunorm wordt nagestreefd, maar 

dat de milieukwaliteit wordt gekozen 

die past bij het karakter van een 

gebied. Voor Zeist zijn er acht 

gebiedstypen geformuleerd: centrum, 

subkernen, woonwijken, wonen en 

werken in het groen, kantoren en 

publieksintensieve voorzieningen, 

bedrijventerreinen, natuurlijke 

buitengebieden en verkeersassen.  

Voor elk soort gebied is een zogenaamd 

milieukwaliteitsprofiel ontwikkeld. In 

deze profielen zijn voor alle belangrijke 

milieuthema’s een basis- en 

streefkwaliteit geformuleerd die past bij 

het karakter van het gebied. De bedoeling is om deze te gebruiken als 

referentiekaders bij het opstellen van bestemmingsplannen, grote ruimtelijke 

projecten, beleidsplannen of de structuurvisies. De wettelijke normen blijven 

gewoon bestaan. De gedachte achter gebiedsgericht milieubeleid is dat er in 

bepaalde gebieden naar gestreefd moet worden om een gebiedspecifieke 

milieukwaliteit te behouden/bewerkstelligen. 

 

Relatie plangebied 

Uit bijgaande figuur blijkt dat het plangebied als gebiedstype ‘natuurlijke 

buitengebieden’ is aangewezen. 

Voor een nadere beschrijving van de gebiedstypen, alsmede de te hanteren 

ambitieniveaus, wordt verwezen naar het gemeentelijk milieubeleidsplan. 

Ecologie, rust, waterkwaliteit etc. zijn in dit gebiedsprofiel belangrijke 

kwaliteitsdoelen. 

 

Verder worden in hoofdstuk 5 van deze toelichting alle relevante milieu-

aspecten beschreven in relatie tot het plangebied.  

 

3.4.6 Welstandsnota 

Bouwaanvragen kunnen uitsluitend aan welstandseisen worden getoetst, op 

grond van criteria zoals die zijn benoemd in de welstandsnota. Op 7 oktober 

2008 heeft de gemeenteraad van Zeist de welstandsnota 2008 vastgesteld. 

Bouwplannen die ter advisering aan de welstandscommissie worden 

voorgelegd, worden beoordeeld aan de hand van deze welstandsnota. De nota 

bevat loketcriteria, objectgerichte criteria en gebiedsgerichte criteria.  

 

Gebiedstypen volgens het 
Milieubeleidsplan Zeist 2008-2011 



Gemeente Zeist 

Bestemmingsplan Lagegrond 1A  NL.IMRO.0355.BPlagegrond1A-VS01 

mRO b.v./ TOE / 99.261 – v9 / juni 2016  Vastgesteld d.d. 31 mei 2016  

31 

Loketcriteria zijn zo concreet dat een aspirant-bouwer als het ware aan het 

loket van de gemeente zelf al kan zien of zijn bouwplan daaraan voldoet. 

Loketcriteria mogen uitsluitend betrekking hebben op de plaatsing, de vorm, 

de maatvoering, het materiaalgebruik en de kleur van het bouwwerk. De 

objectgerichte zijn ingedeeld in richtlijnen voor beoordeling van kleine 

bouwplannen zoals aan- en bijgebouwen, en van specifieke objecten, zoals 

instellingsterreinen of landgoederen. Ze hebben met elkaar gemeen dat het 

object, het bouwwerk zelf, bij de toetsing voorop staat. De gebiedsgerichte 

criteria hebben betrekking op samenhangende stedenbouwkundige en 

architectonische eigenschappen. Een (historisch) centrum vraagt immers om 

een andere benadering dan een bedrijventerrein.  

 

Het plangebied maakt in de welstandsnota deel uit van het gebied 

‘Buitengebied’, waarvoor gebiedsgerichte welstandscriteria zijn opgesteld. 

Naast algemene criteria wordt er hier bij bouwwerken getoetst op plaatsing, 

massa en vorm, detaillering, kleur- en materiaalgebruik. Voor de overige 

woonbebouwing in het buitengebied geldt het volgende. 

 

Plaatsing 

 de plaatsing van bijgebouwen is ondergeschikt aan het 

hoofdgebouw; 

 ontsluiting vanaf de straat niet in de as van het gebouw. 

Massa en vorm 

 de bebouwing heeft hooguit twee bouwlagen en is voorzien van een 

kap; 

 aan- en uitbouwen zijn in de massa ondergeschikt aan het 

hoofdgebouw en worden terughoudend vormgegeven; 

 de massa en gevels zijn opgebouwd uit enkelvoudige en 

geometrische vormen; 

 een moderne vormgeving is toegestaan; 

 de gevelgeleding wordt gekenmerkt door een evenwichtige, 

hiërarchische opbouw. 

 

Detaillering, kleur- en materiaalgebruik 

 er wordt geen gebruik gemaakt van witte of grijze bakstenen; 

 binnen een dakvlak geen kleurverschillen; 

 de volgende hoofdmaterialen kunnen worden gebruikt: steen, hout, 

dakpannen, staal; 

 er mogen geen felle en contrasterende kleuren worden gebruikt. 

 

Relatie plangebied 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de stedenbouwkundige en landschappelijke 

aspecten van het plan. Bij de toetsing van een omgevingsvergunning 

aanvraag zullen de welstandsaspecten aan de orde komen. 

 

3.4.7 Gemeentelijk archeologiebeleid 

Nederland heeft als lid van de Raad van Europa het Verdrag van Valletta 

(Malta, 1992) ondertekend. Dit verdrag heeft als doel het Europese 

archeologische erfgoed veilig te stellen. Eén van de verdragsverplichtingen 

voor de Nederlandse overheid is dat zij moet streven naar afstemming en 

overeenstemming tussen de onderscheiden behoeften van de archeologie en 

de ruimtelijke ordening, door er op toe te zien dat archeologen worden 
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betrokken bij het planningsbeleid ten einde te komen tot evenwichtige 

strategieën voor de bescherming, het behoud en het beter tot hun recht doen 

komen van plaatsen van archeologisch belang. Om behoud van het 

bodemarchief te realiseren wordt in het Verdrag aangegeven dat het 

archeologisch belang zo vroeg mogelijk tijdens, of zelfs voorafgaand aan 

processen van ruimtelijke plan- en besluitvorming dient te worden 

meegewogen. Hiertoe dient de Nederlandse overheid waarborgen te creëren 

voor stelselmatig overleg tussen archeologen, stedenbouwkundigen en 

planologen. Daartoe zou bij de voorbereiding van bestemmingsplannen meer 

aandacht moeten worden besteed aan de mogelijke aanwezigheid van 

archeologische resten en bij de aanwezigheid hiervan zouden meer 

beschermende regelingen in het plan moeten worden opgenomen. Daarbij 

dient volgens het Verdrag het uitgangspunt te zijn dat ‘de bodemverstoorder 

betaalt’.  

 

Per 1 september 2007 is als uitwerking van het Verdrag van Valetta de Wet 

op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. 

Archeologische taken en verplichtingen, die voortvloeien uit de Wamz, liggen 

vanaf die datum bij de gemeenten. Van hen wordt verwacht dat zij een 

archeologisch beleid met bijbehorende instrumenten ontwikkelen. De 

belangrijkste verplichting ingevolge de Wamz is dat de gemeenteraad bij 

vaststelling van bestemmingsplannen rekening moet houden met de in de 

grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische resten. Daarom heeft 

de Raad van de gemeente Zeist een beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze 

maakt onderdeel uit van de Nota ‘Archeologische Monumentenzorg Zeist 

2009’ en de erfgoedverordening. Op deze kaart worden zones en terreinen 

met verschillende archeologische (verwachtings)waarden aangegeven. Op 

deze kaart wordt aangegeven hoe hoog de verwachtingen zijn voor het 

grondgebied van de gemeente ten aanzien van het aantreffen van 

archeologische resten. Op basis van deze zones worden eisen gesteld. Deze 

kaart maakt inzichtelijk welke terreinen wel en niet in aanmerking komen 

voor planologische maatregelen gericht op behoud en/of beheer.  

 

Relatie plangebied 

In hoofdstuk 5 van deze toelichting komt de kaart in relatie tot het plangebied 

aan de orde. 

 

3.4.8 Waterplan Zeist 

In 2004 is een integraal waterplan voor de gemeente Zeist is vastgesteld. Dit 

plan is een samenwerking tussen gemeente, hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden, Hydron Midden Nederland en provincie Utrecht. Met dit plan wordt 

beoogd de effectiviteit en efficiëntie van het water(keten)-beheer in Zeist te 

verhogen. Dit heeft betrekking op zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit.  

 

Het water in Zeist vervult een belangrijke rol voor de beleving, cultuurhistorie, 

ecologie en aan- en afvoer van water. De ambitie van het waterplan is om 

zorgvuldig met water om te gaan. Daarom geldt voor heel Zeist, dat er zuinig 

moet worden omgegaan met grondwater en oppervlaktewater. De kwaliteit 

van het grondwater wordt verbeterd door de sanering van bronnen van 

verontreiniging. Door het zoveel mogelijk vasthouden van regenwater en 

kwelwater kan de verdroging worden bestreden en kan de inlaat van 

gebiedsvreemd water zoveel mogelijk worden beperkt. Deze benadering past 
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goed binnen de trits “vasthouden-bergen-afvoeren”. Om het gebiedseigen 

water in Zeist vast te houden wordt waar mogelijk verhard oppervlak 

afgekoppeld van de riolering en geïnfiltreerd in de bodem; de Utrechtse 

Heuvelrug is een belangrijk inzijggebied. De kwaliteit van het grondwater en 

oppervlaktewater mag niet verslechteren ten opzichte van de huidige situatie. 

Verbetering van de waterkwaliteit is een belangrijk doel. Er blijft water van 

buitenaf nodig voor aanvulling en verversing om waterkwaliteitsproblemen te 

voorkomen en de beleving te verbeteren. Dit gebiedsvreemde water wordt 

alleen gebruikt voor stedelijk en agrarisch gebied. Natuurgebieden worden 

zoveel mogelijk zelfvoorzienend door maximaal gebruik van de aanwezige 

kwel en het instellen van flexibel peilbeheer om water vast te houden. De 

schakels in de waterketen worden goed op elkaar afgestemd, waaronder het 

beheer en onderhoud.  

 

Relatie plangebied 

In paragraaf 5.8 van deze toelichting wordt de relatie met het plangebied 

beschreven. 
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Overzicht bestaande bebouwing 

Basisprincipe toekomstige ontwikkeling 

4 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

4.1 Het initiatief 

Het plan voorziet in de sloop van alle voormalige agrarische bedrijfsgebouwen 

(met uitzondering van de agrarische bedrijfswoning en aangebouwde deel) in 

ruil voor de bouw van één nieuwe woning ter plaatse. Daartoe is een wijziging 

van de agrarische bestemming ter plaatse in een woonbestemming beoogd. 

De basis voor deze functiewijziging en toevoeging van een nieuwe woning ligt 

opgesloten in de ruimte voor ruimte regeling.  

 

4.2 Bebouwing en omliggende gronden 

In bijgaande eerste figuur is de 

bestaande situatie aangegeven, 

waarbij de voormalige 

bedrijfswoning met aangebouwde 

deel, geel is ingekleurd en de 

voormalige agrarische 

bedrijfsgebouwen oranje zijn 

ingekleurd.  

In totaal wordt ca. 2.000m² 

voormalige agrarische 

bedrijfsgebouwen gesloopt. 

 

Het basisprincipe van de 

voorgestane ontwikkeling is in de 

tweede figuur weergegeven.  

 

De voormalige agrarische 

bedrijfswoning heeft al een 

geldende woonbestemming en 

houdt die (rood ingekleurd). 

Daarnaast wordt een nieuwe 

woonbestemming gelegd van circa 

2.000m², met de mogelijkheid om 

één nieuwe woning te bouwen in 

ruil voor de sloop van alle 

overtollige agrarische 

bedrijfsgebouwen (lichter geel 

ingekleurd). Achter de woonkavels 

is open agrarische grond voorzien 

(in totaal circa 4.000m²) waar de 

landschappelijke inpassing van de 

woonkavels kan worden 

gerealiseerd in de vorm van extensief grasland met randbeplanting 

(okergeel). De overige gronden blijven open agrarische grond en mogen 

worden gebruikt voor het hobbymatig weiden van dieren. 
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Indicatie nieuwe bebouwing plangebied; de 
luchtfoto geeft een indicatie hoe het gebied 
zonder bedrijfsgebouwen met een nieuwe 
woning er uit komt te zien. 

In bijgaande figuur is een indicatieve 

inrichting van het nieuwe 

woonperceel aangegeven met ruimte 

voor één nieuwe woning met 

bijgebouwen, en de landschappelijke 

inpassing met grasland en houtwal 

aan de oostkant. 

 

4.3 Verkeer en parkeren 

Parkeren zal op eigen erf 

plaatsvinden. De ontsluiting van de 

kavel zal via de Lagegrond 

geschieden. In bijgaande foto is de 

toegangsroute weergegeven. Deze 

toegangsroute loopt via de eigen 

grond van de eigenaar van het 

perceel Lagegrond 1B naar de wijk 

Brugakker. De erfdienstbaarheid 

(recht van overpad) bestaat al jaren 

en zal in overleg worden vastgelegd. 

 

Specifieke aandacht is nodig voor het 

slopen van de bedrijfsopstallen en de 

afvoer van de sloop-materialen. Deze 

afvoer zal niet via de Lagegrond 

richting Brugakker plaats kunnen 

vinden. Hiervoor zal een tijdelijke 

ontsluiting moeten worden 

gerealiseerd. In hoofdstuk 5 wordt 

daarop nader ingegaan.  

 

4.4 Landschappelijke inpassing 

In het kader van de beoogde functieverandering is specifiek voor het perceel 

Lagegrond het volgende landschapsplan opgesteld.  

 

Beschrijving landschap in de omgeving 

Het plangebied ligt op de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug binnen de 

invloedsfeer van het Utrechtse stadslandschap. 

 

De Lagegrond vanuit het oosten richting 
plangebied gezien. 
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Indeling deelgebied conform LOP (bron: brons en partners) 

 

 
 Luchtfoto plangebied en omgeving (bron: Google maps) 

 

Op bijgaande luchtfoto is goed te zien dat het open gebied tussen Utrecht en 

Zeist relatief smal is en onder invloed staat van de omliggende 

stadsbebouwing en infrastructuur. Beide bebouwingsranden zijn in de huidige 

situatie niet goed ingepast in het landschap en hebben grote invloed op het 

landschapsbeeld. 

Het gebied heeft een halfopen karakter, mede ook door het landgoed 

Oostbroek ten noorden van het plangebied en de zuidelijk gelegen griend. 

Grienden waren een vorm van landbouwcultuur op ongeschikte, want natte, 

gronden. De grienden lever(d)en wilgentenen voor vlechtwerk zoals manden, 

afrasteringen en beschoeiingen. 

 

Het plangebied wordt gerekend tot het kampen- en slagenlandschap dat op 

de zandige flanken van de heuvelrug ontstond.  

Ten noorden van het gebied breidt zich de landgoederenzone van de 

Utrechtse Heuvelrug uit – de Stichtse Lustwarande. Deze zone wordt 
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Uitsnede landschapstypen en visiekaart 
Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijn + 
(bron: brons en partners), inclusief ligging 
plangebied (roze cirkel)  

gekenmerkt door een bosrijke omgeving, waar veel landgoederen met hun 

gronden ingebed liggen.  

Ten zuiden en zuidwesten loopt het slagenlandschap over in het Kromme 

Rijngebied met zijn oeverwallen. De loop van de Kromme Rijn is onbedijkt en 

daardoor niet altijd duidelijk waarneembaar in het landschap. In de 

binnenbochten van de Kromme Rijn liggen vaak kleine kernen zoals Odijk en 

Werkhoven. Op de hoge gronden, de oeverwallen, is fruitteelt te vinden – zo 

ook zuidwestelijk van het plangebied. Verder richting zuidwesten zijn er ook 

restanten van de Hollandse Waterlinie te vinden (Fort Rhijnauwen). 

 

Bijgaand een uitsnede uit de 

visiekaart (van het 

Landschapsontwikkelingsplan 

Kromme Rijn + (LOP). Het plan 

voorziet vooral in de 

verbeteringsbehoefte aan de 

kernranden van Utrecht en 

Zeist als ook in de ecologische 

en recreatieve kwaliteiten van 

het gebied.  

 

Voor een zorgvuldige inpassing 

bieden de 'Kwaliteitsgidsen 

Utrechtse landschappen', in het 

bijzonder die voor het 

Rivierengebied, goede 

aanknopingspunten, 

evenals natuurlijk het: 'LOP 

Kromme Rijngebied + (Brons & 

partners, 2009)'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het Rivierengebied worden daarin de volgende kernkwaliteiten genoemd: 

 een schaalcontrast tussen zeer open en besloten; 

 een samenhangend stelsel van rivier-uiterwaard-oeverwal en kom; 

 een samenhangend stelsel van een hoge stuwwal - flank - kweizone - 

oeverwal rivier; 

 de Kromme rijn als vesting en vestiging. 
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Huidige groenstructuur plangebied 

Het plangebied vormt met de aanwezige burgerwoningen Lagegrond 1 en 1A 

en de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen de enige bebouwingscluster 

langs de Lagegrond. Het vigerend bestemmingsplan geeft voor het agrarische 

stuk grond tussen Lagegrond 1A en 1B dan ook openheid als een van de 

aanwezige waardes aan. 

 

Aan de voorkant is weg- en laanbeplanting en ook een tuin aanwezig. De tuin 

van de voormalige agrarische bedrijfswoning dient als grens naar het buurerf. 

Aan de achterzijde van het erf en rond de agrarische bebouwing is sprake van 

incidentele beplanting in de vorm van bomen en bramenruigte. Het betreft 

vooral het gedeelte van het erf dat op dat moment niet onderhouden wordt. 

Het gebied is ecologisch onder meer van waarde als leefgebied voor enkele 

vogels (uil en huismus) en vleermuizen. 

 

 
Luchtfoto huidige situatie plangebied 

 

Landschappelijke inpassing – nieuwe situatie 

In plaats van zware kavelrandbeplanting is er voor gekozen om aan de 

oostrand een houtwal met (droge) ondiepe greppels aan de weerzijden  aan 

te leggen. Ook de zuidkant van de woonkavels worden door een greppel met 

enkele bomen en struikgroepen ingepast. Dit mede met het oog op de 

wateropgave in het gebied. Hemelwater afkomstig uit het plangebied kan 

hierop ontwateren en langzaam inzijgen.  

 

Op het (agrarisch) achterterrein kan extensief beheerd grasland aansluiten bij 

de omliggende agrarische gronden. De losse opzet van de bomen aan de 

kavelgrenzen houdt het gebied halfopen.  
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Deze inrichting is ook afhankelijk hoe de toekomstige bewoners het terrein 

willen gebruiken. Wanneer er sprake is van het hobbymatig houden van vee 

(zoals enkele paarden, schapen en dergelijke) dan zou het op het grasland 

kunnen. 

Zie ook onderstaande kaart ‘Landschappelijke inpassing’ die als bijlage achter 

de regels van dit bestemmingsplan is opgenomen. 

 

 
Landschappelijke inpassing Lagegrond 1A 

 

4.5  Het nieuwe bestemmingsplan 

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet voor de gronden de volgende 

bestemmingen. 

 De bestaande voormalige bedrijfswoning met aangebouwde deel heeft in 

het geldende bestemmingsplan al een woonbestemming en houdt die.  

 Ten behoeve van de nieuwe ‘ruimte voor ruimte-woning’ is een nieuwe 

woonbestemming opgenomen.  

 De gronden zuidelijk daarvan houden een agrarische bestemming in de 

vorm van de bestemming ‘Agrarisch met waarden- Landschap en Natuur’. 

Deze gronden zijn ook bedoeld om de landschappelijke inpassing van de 

toekomstige woningen, in een voor openheid aangewezen gebied, te 

waarborgen. Dat betekent dat de aanplant van bomen ten behoeve van de 

landschappelijke inpassing toelaatbaar is. Daarbij moet wel ruimte gelaten 

worden tussen de bomen om de openheid te waarborgen.  
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5 RANDVOORWAARDEN - OMGEVINGSASPECTEN 

In dit hoofdstuk worden een aantal milieuonderwerpen toegelicht die bij een 

ruimtelijk plan in beschouwing moeten worden genomen. 

 

5.1 Geluid 

5.1.1 Algemeen 

Voor het aspect geluid is de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. De Wgh 

kent voor weg- en railverkeer alsmede voor gezoneerde industrieterreinen 

voorkeursgrenswaarden op nieuwe bestemmingen. De Wgh gaat uit van zones 

langs (spoor)wegen en zones bij industrieterreinen. Het gebied binnen deze 

zone geldt als akoestisch aandachtsgebied waar, voor bouwplannen en 

bestemmingsplannen met geluidsgevoelige functies, een akoestische toetsing 

uitgevoerd dient te worden. 

 

5.1.2 Geluid in relatie tot het plangebied  

Het plangebied ligt direct aan de Lagegrond. De Lagegrond is echter geen 

voor het openbare verkeer openstaande weg en daarmee ook geen 

gezoneerde weg in de zin van de Wgh. Dat betekent dat er uit de Wgh geen 

verplichting tot een akoestisch onderzoek voortvloeit. 

 

Wel is in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook nog gekeken naar 

de A28, Brugakker en Lagegrond. Deze wegen zijn akoestisch gezien niet 

relevant. De rijksweg A28 bevindt zich op circa 1000 meter van het 

plangebied. Hoewel dit buiten de geluidzone is, bedraagt de geluidbelasting 

op het plan vanwege het open landschap circa 53 dB, zonder aftrek (zie figuur 

hierna). 

 

Geluidsbelasting van het plangebied tgv de A28 (excl. Aftrek art 110 Wgh) 



Gemeente Zeist 

Bestemmingsplan Lagegrond 1A  NL.IMRO.0355.BPlagegrond1A-VS01 

mRO b.v./ TOE / 99.261 – v9 / juni 2016  Vastgesteld d.d. 31 mei 2016  

42 

Zoals gezegd rijdt over de Lagegrond alleen bestemmingsverkeer voor 3 

bestaande en 1 toekomstige woning. Brugakker is een woonstraat op 120 

meter afstand of meer en wordt afgeschermd door de bestaande woningen 

langs deze weg. De verkeersintensiteiten op deze weg zijn zeer gering. 

 

5.1.3 Conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat er geen belemmeringen zijn vanuit het 

aspect geluid voor het onderhavige bestemmingsplan.  

 

5.2 Luchtkwaliteit 

5.2.1 Algemeen 

Op 15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen 

van kracht geworden. De hoofdlijnen van de nieuwe regelgeving zijn te vinden 

in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer, ook wel de Wet 

luchtkwaliteit genoemd. De regelgeving is uitgewerkt in onderliggende 

Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en Ministeriële Regelingen. In de 

Wet Luchtkwaliteit zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen in de vorm van 

grenswaarden en richtwaarden voor een aantal luchtverontreinigende stoffen.  

 

5.2.2 Besluit Niet In Betekenende Mate (NIBM) 

In dit besluit is bepaald in welke gevallen een ruimtelijke ontwikkeling 

vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit niet hoeft te worden getoetst aan 

de grenswaarden. Een project draagt ‘niet in betekende mate’ bij aan de 

luchtverontreiniging als de zogenaamde 3% grens niet wordt overschreden. 

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

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

grenswaarde is conform het oude Besluit Luchtkwaliteit 2005 gesteld op 40 

µg/m3. Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2.  

 

Als de 3% grens voor PM10 of NO2  niet wordt overschreden is het project 

NIBM, en hoeft geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden. 

In de Regeling NIBM is de bovengenoemde 3%-grens uitgewerkt in concrete 

getallen. Zo ligt voor woningbouwplannen de grens van 3% bij 1.500 

woningen bij één ontsluitingsweg. Als verkeerskundig kengetal kan voor een 

wijk van 1500 woningen een aantal verkeersbewegingen van circa 7500 

motorvoertuigen per etmaal worden gehanteerd (5 motorvoertuigen per 

etmaal, per woning). 

 

Luchtkwaliteit in relatie tot het plangebied 

Dit bestemmingsplan voorziet in de toevoeging van één woning. Gezien de 

aard en omvang van deze ontwikkeling, is het project aan te merken als ‘niet 

in betekende mate’. 

 

Ook is het achtergrondniveau m.b.t. luchtkwaliteit acceptabel. In bijgaande 

figuur is dit weergegeven. In 2020 is het achtergrondniveau door het ODRU 

op 21-22 ug/m³ berekend, wat ver beneden de norm is.  
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5.2.3 Conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat er geen belemmeringen zijn vanuit het 

aspect luchtkwaliteit voor het onderhavige bestemmingsplan.  

 

5.3 Geur 

5.3.1 Algemeen 

Wet geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) bevat een beoordelingskader voor 

geurhinder van veehouderijen die vergunningplichtig zijn op basis van de Wet 

milieubeheer (Wm). Dit beoordelingskader is ook overgenomen in het 

Activiteitenbesluit. Het beoordelingskader is als volgt: 

 voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld in de 

Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) geldt een waarde (maximale 

geurbelasting) op een geurgevoelig object; daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen concentratiegebieden (conform Meststoffenwet) en niet-

concentratiegebieden en tussen situaties binnen de bebouwde kom en 

buiten de bebouwde kom. De gemeente Zeist is gelegen in het 

concentratiegebied Oost; 

 voor andere diercategorieën (waarvan geen geuremissie per dier is 

vastgesteld) geldt een minimale afstand van de dierenverblijven ten 

opzichte van geurgevoelige objecten; ook hier is een onderscheid gemaakt 

tussen situaties binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom.  

 

De afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van 

een geurgevoelig object dient in alle gevallen tenminste 50 meter te bedragen 

indien het geurgevoelige object gelegen is binnen de bebouwde kom en 25 

meter te bedragen indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom 

is gelegen. 
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Het beoordelingskader voor (intensieve) veehouderij is samengevat in de 

onderstaande tabel.  

 

 
  Concentratiegebied Niet-

concentratiegebied 
Afstand 
buitenzijde 
dierenverblijf 
tot buitenzijde 
geurgevoelig 
object 

Binnen 
bebouwde 
kom 

Diercategorieën 
Rgv 

Max. 3 ouE/m3 Max. 2 ouE/m3 

Min. 50 m 
Andere 
diercategorieën 

Min. 100 m t.o.v. 
geurgevoelig object 

Min. 100 m t.o.v. 
geurgevoelig object 

Buiten 
bebouwde 
kom 

Diercategorieën 
Rgv 

Max. 14 ouE/m3 Max. 8 ouE/m3 

Min. 25 m 
Andere 
diercategorieën 

Min. 50 m t.o.v. 
geurgevoelig object 

Min. 50 m t.o.v. 
geurgevoelig object 

Tabel Geldende waarden/afstanden (intensieve) veehouderij 

 

 

Voor geurgevoelige objecten die onderdeel uitmaken van een andere 

veehouderij, of die op of na 19 maart 2000 hebben opgehouden deel uit te 

maken van een andere veehouderij, zoals bedrijfswoningen en voormalige 

bedrijfswoningen, gelden niet de in de tabel genoemde maximale 

geurbelastingen in odour units, maar gelden op grond van artikel 3, lid 2 van 

de Wgv, minimale afstanden tussen de veehouderij en het geurgevoelig 

object. Deze afstand bedraagt van 100 meter indien het geurgevoelige object 

is gelegen binnen de bebouwde kom en 50 meter indien het geurgevoelige 

object is gelegen buiten de bebouwde kom. 

 

De gemeenteraad kan, gelet op lokale omstandigheden, een afwijkende 

waarde of afstand vaststellen: dit moet gebeuren in een gemeentelijke 

verordening. De motivering moet te herleiden zijn tot de gewenste ruimtelijke 

inrichting van het gebied of een afwijkende relatie tussen geurbelasting en 

geurhinder. Bij gemeentelijke verordening kan tevens worden bepaald hoe 

wordt omgegaan met geurgevoelige objecten die onderdeel hebben 

uitgemaakt van een veehouderij (zoals voormalige agrarische 

bedrijfswoningen, die nu als burgerwoning worden gebruikt). De gemeente 

Zeist heeft geen geurverordening vastgesteld. 

 

5.3.2 Geur in relatie tot het plangebied  

Het plangebied is gesitueerd buiten de bebouwde kom. Het gebied maakt deel 

uit van het concentratiegebied Oost conform de Meststoffenwet. Dat betekent 

dat ter plaatse een geurbelasting van maximaal 14 ouE/m³ is toegestaan van 

veehouderijen met diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is 

vastgesteld in de Rgv.  
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Binnen een straal van 1 kilometer rond de beoogde woningbouwlocatie zijn de 

volgende agrarische bedrijven gevestigd: 

 

 
 

 

1) Bischopsweg 7  Zeist 

2) Tolakkerlaan 15 Zeist 

3) Tolakkerlaan 1 Zeist 

4) Tolakkerlaan 7 Zeist 

5) Tolakkerlaan 5/3 Zeist 

6) Rijnsoever 1a Zeist 

7) Vinkenbuurt 5 Zeist 

8) Noordweg 4 De Bilt 

 

Aan de Tolakkerlaan 15 is een fruitteler gevestigd, aan de Tolakkerlaan 7 

opslag van een kwekerij en aan de Tolakkerlaan 5-3 vindt op- en overslag 

plaats van groente, fruit, vlees en vis. Voor het geuraspect zijn deze bedrijven 

niet relevant.  

 

Ten behoeve van het voormalige KI-station aan de Rijnsoever 1a is in het 

verleden een vergunning verleend voor 175 beren. Het KI-station is echter al 

enige tijd beëindigd en het perceel met bebouwing is verkocht. De nieuwe 

eigenaar is met de gemeente in onderhandeling over sloop van de gebouwen 

in ruil voor een ruimte voor ruimte-woning. Dit bedrijf wordt daarom niet 

relevant meer geacht voor het aspect geurhinder. 
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Aan de Tolakkerlaan 1 is een melkveehouderij gevestigd. Voor het bedrijf is in 

1998 een AMVB-melding gedaan voor 80 stuks melkrundvee, 37 stuks 

vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, 1 fokstier of overig rundvee ouder dan 2 jaar. 

Tolakkerlaan 1 ligt op een afstand van circa 490 meter. Voor 

melkveehouderijen geldt een vaste afstand tot woonbebouwing in het 

buitengebied van 50 meter. 

 

Aan de Noordweg 4 is een bedrijf met runderen en paarden gevestigd op 

meer dan 1 km afstand van de Lagegrond. Voor het bedrijf is in 2013 een 

AMVB-melding gedaan voor 55 stuks melkrundvee, 20 vrouwelijk jongvee tot 

2 jaar en 24 volwassen paarden. Voor deze runderen en paarden geldt een 

vaste afstand tot woningen in het buitengebied van 50 meter. 

 

Aan de Vinkenbuurt 5 is een gemengd bedrijf gevestigd op een afstand van 

circa 720 meter, met een vergunning voor 15 melkkoeien, 13 stuks jongvee, 

50 vleesvarkens. 

 

Aan de Bisschopsweg 7 is een intensieve veehouderij gevestigd op een 

afstand van circa 470 meter. In 2013 is een nieuwe melding 

Activiteitenbesluit voor dit bedrijf ingediend met de volgende veebezetting. 

 

RAV- diercategorie aantal 

dieren categorie  

D.1.1.100.1 diercategorie biggenopfok (gespeende biggen); overige huisvestingssystemen; 

hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big 

741 

D.3.2.1.1 diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, 

opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking; gedeeltelijk roostervloer; gehele 

dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter; hokoppervlak maximaal 0,8 m2 

per varken (BWL 2001.22) 

288 

D.3.2.1.2 diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, 

opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking; gedeeltelijk roostervloer; gehele 

dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter; hokoppervlak groter dan 0,8 

m2 per varken (BWL 2001.23) 

36 

D.3.2.14.1* diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, 

opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking; gedeeltelijk roostervloer; 

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie; hokoppervlak maximaal 0,8 

m2 per varken 

656 

A.7 Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 149 

 Totaal 1.870 

 

5.3.3 Conclusie 

In een straal van 1 km rond de Lagegrond zijn 4 veehouderijen aanwezig die 

voor het geuraspect relevant zijn. Voor twee veehouderijen gelden vaste 

afstanden tot geurgevoelige objecten, zoals woningen. Bij de nieuwe woning 

in het plangebied wordt ruimschoots aan deze afstanden voldaan. Voor de 

andere twee veehouderijen geldt een maximale geurbelasting van 14 ouE/m³ 

op geurgevoelige objecten. Gelet op het geringe aantal bedrijven, de beperkte 

tot gemiddelde veebezetting op deze bedrijven en de ruime afstand tot de 
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Lagegrond kan worden aangenomen dat deze maximale geurbelasting ter 

plaatse van de nieuwe woning in het plangebied niet wordt overschreden.  

 

Verder worden de desbetreffende agrarische bedrijven door de beoogde 

ontwikkeling niet in hun bedrijfsvoering belemmerd omdat er in de huidige 

situatie al woningen op kortere afstand van deze bedrijven aanwezig zijn, die 

bepalend zijn voor hun maximale bedrijfsvoering.  

Het geuraspect vormt derhalve geen belemmering voor de beoogde nieuwe 

woning. 

 

5.4 Externe veiligheid  

5.4.1 Algemeen 

Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in 

het geval er iets mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het 

vervoer van gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden risico's moeten 

aanvaardbaar blijven. De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het 

beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn 

onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en 

kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kantoren, 

winkels, horeca en parkeerterreinen. Bij externe veiligheid wordt onderscheid 

gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of 

bewerkt en transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 

 

De risico’s worden onderverdeeld in het plaatsgebonden risico (PR) en het 

groepsrisico (GR).  

 Het PR richt zich als maat voor het risico vanwege activiteiten met 

gevaarlijke stoffen vooral op de te realiseren basisveiligheid voor 

personen in de omgeving van die activiteiten. Het wordt uitgedrukt als de 

kans per jaar dat een persoon op een plaats in de omgeving van een 

risicovolle activiteit zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van 

door die activiteit veroorzaakte calamiteit. Een kans op overlijden van 1 

op het miljoen per jaar (PR=10-6) wordt aanvaardbaar geacht. De PR 10-6 

is een harde grenswaarde welke niet mag worden overschreden. Het PR 

wordt “vertaald” als een risicocontour rondom de risicovolle activiteit, 

waarbinnen geen kwetsbare objecten mogen liggen. 

 Het GR is bedoeld voor het beperken van de maatschappelijke 

ontwrichting als gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het 

groepsrisico drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen (minimaal 

10) overlijdt, als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle 

activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens 

(tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde 

mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met 

gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet “op de kaart” worden weergegeven, 

maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (F) afgezet wordt 

tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve.  

 

Het gemeentebestuur heeft beleidsruimte bij het toepassen van de hoogte 

van het groepsrisico bij ruimtelijke ontwikkelingen. Echter voor het 

groepsrisico geldt wel een verantwoordingsplicht. Het bevoegd gezag dient 

binnen het invloedsgebied een afweging te maken tussen het belang van de 
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ruimtelijke ontwikkeling ten opzichte van het risico dat een groep mensen 

komt te overlijden als gevolg van een ramp of incident met gevaarlijke 

stoffen. 

 

Externe veiligheid moet altijd in preventieve zin deel uitmaken van de 

besluitvorming bij nieuwe situaties, en kan bij besluitvorming over bestaande 

situaties leiden tot aanvullende maatregelen. Voor externe veiligheid ten 

aanzien van inrichtingen, de zogenoemde stationaire bronnen, is het Besluit 

Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) van kracht en voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen, de zogenoemde mobiele bronnen, is de Wet vervoer 

gevaarlijke stoffen, alsmede de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen (cRnvgs) bepalend. Deze circulaire is van toepassing op ruimtelijke 

ontwikkelingen en de toename van transporten van gevaarlijke stoffen. 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, de weg en het water 

is het zogenoemde Basisnet vastgesteld. Daarbij is een afweging gemaakt 

tussen ruimtelijke, vervoers- en veiligheidsbelangen. Op die manier wil het 

rijk het vervoer van gevaarlijke stoffen zo duurzaam mogelijk maken en 

duidelijkheid bieden over de consequenties van dit vervoer. Om het Basisnet 

wettelijk te verankeren is het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) 

opgesteld en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) aangepast. 

 

Volgens het Btev moeten ruimtelijke plannen getoetst worden aan de 

veiligheidszone. De veiligheidszone komt overeen met de zone langs de 

transportas, waarbinnen de waarde van het PR vanwege vervoer van 

gevaarlijke stoffen maximaal 10-6/jaar bedraagt. Deze afstand zal worden 

opgenomen in de nieuwe Wvgs. In het Btev wordt ook aangegeven of en hoe 

de verantwoording van het GR moet plaatsvinden. Uitgangspunt is dat binnen 

200 meter langs de weg een verantwoording van GR moet plaatsvinden. 

Verder worden Plasbrandaandachtsgebieden (PAG) opgenomen in het Btev: 

een zone van 30 meter langs de weg waar bij een ongeval met een 

tankwagen met brandbare vloeistoffen een plasbrand kan ontstaan, door 

uitstromende vloeistoffen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen een PAG 

moet de gemeente verantwoorden waarom op deze locatie wordt gebouwd.  

 

De regelgeving voor ondergrondse buisleidingen valt per 1 januari 2011 onder 

het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het Bevb gaat uit van de 

systematiek zoals die in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

wordt toegepast. Dit betekent dat het Bevb uitgaat van grens- en richtwaar-

den voor het plaatsgebonden risico (PR) en een verantwoordingsplicht voor 

het groepsrisico (GR).  

 

De hoogte van het GR kan worden berekend in een risicoanalyse. Met de 

risicoanalyse is voor elke willekeurige locatie langs een route van gevaarlijke 

stoffen (weg, binnenwater, spoor, buisleidingen), de hoogte van het GR te 

berekenen. Eenzelfde berekening kan worden gemaakt voor inrichtingen waar 

gevaarlijke stoffen aanwezig zijn (chemische installaties, vuurwerkfabrieken, 

LPG installaties, etc.). 
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5.4.2 Externe veiligheid in relatie tot het plangebied 

Op basis van de risicokaart is een inventarisatie van de risicobronnen in en 

om het plangebied gemaakt. Hieruit blijkt dat het perceel aan de Lagegrond 

niet direct aan een route gevaarlijke stoffen of risicobedrijf ligt.  

Wel liggen er op ruimere afstand een aardgasleiding (400m afstand) LPG-

station (550m afstand) en de A28 (800m afstand) in de omgeving van het 

plangebied. 

 

Risicobedrijven 

Aan de Kwikstaartlaan is een LPG-tankstation aanwezig. De doorzet van het 

tankstation is in de milieuvergunning gelimiteerd tot maximaal 1.000m3 

LPG/jaar. Het invloedsgebied van het groepsrisico strekt zich uit tot 150 

meter vanaf het LPG-vulpunt. Het plangebied ligt op een afstand van 550m 

van het LPG station en hiermee ruim buiten het invloedsgebied. 

 

 

Transport van gevaarlijke stoffen 

De rijksweg A28 met structureel en grootschalig vervoer van gevaarlijke 

stoffen ligt op een afstand van meer dan 800 meter van het plan en levert 

geen risico’s op voor dit plan.  

 

Gemeentelijke routering 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de gemeentelijke en provinciale wegen is 

in de gemeente Zeist via een routering voor gevaarlijke stoffen vastgesteld. 

Over de vastgestelde route mag uitsluitend bestemmingsverkeer rijden. Voor 

noodzakelijk transport ten behoeve van laden en/of lossen van gevaarlijke 

stoffen buiten de vastgestelde routes is een ontheffing nodig. Aan deze 

ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden om een veiligere 

leefomgeving te realiseren. Het plan is gelegen aan een doodlopende weg. 

Het risico ten aanzien van transport binnen de gemeente Zeist vormt geen 

belemmering voor dit plan. 

 

Buisleidingen 

Aan de Noordweg-Noord in Zeist ligt een gasontvangststation (GOS). Dit 

station is aangesloten op een buiten het bestemmingsgebied gelegen 

ondergrondse hogedrukaardgasleiding. Het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb) voorziet voor buisleidingen met een regeldruk van 40 bar 

in een zogenaamde belemmeringenstrook van 4 meter. Uitgaande van het 

externe veiligheidsbeleid gebaseerd op het Bevb gelden de volgende 

veiligheidsafstanden: 

 
Leidingnr. Diameter Ontwerpdruk Belemmeringen- 

strook 
1% 
Letaliteits-
grens 

100% 
Letaliteits-grens 

W-5068-03 8 inch 40 bar 4 meter 95 meter 50 meter 

Tabel 2 

 

De letaliteitsgrens (9,8 kW/M2 contour) ligt op 95 meter van de leiding. Dat 

betekent dat het plangebied met 400m afstand, ruim buiten de invloedssfeer 

van deze leiding is gesitueerd en een verantwoording van het groepsrisico 

niet nodig is. 
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Overige veiligheidswetgeving 

Er zijn in de directe omgeving geen bedrijven gevestigd met een overig 

veiligheidsrisico.  

 

Elektromagnetische straling 

Er zijn in de directe omgeving geen hoogspanningslijnen aanwezig waarvan 

de indicatieve magneetveldzones tot het plangebied reiken.  

Uit de gegevens op de website www.antenneregister.nl blijkt dat in de 

omgeving van het plangebied geen zendmasten aanwezig zijn die 

overschrijdingen van de geldende blootstellingslimieten voor elektrische en 

magnetische veldsterkten veroorzaken. 

 

 

 
Uitsnede risicokaart met aanduiding plangebied 

 

5.4.3 Conclusie  

Concluderend kan gesteld worden dat er vanuit het aspect externe veiligheid 

geen belemmeringen zijn voor het bestemmingsplan. 

 

5.5 Bedrijvigheid en milieuzonering (omgevingsanalyse) 

5.5.1 Algemeen  

Om tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieu 

hygiënische aspecten te komen wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. 

De milieuzonering zorgt voor een voldoende afstand tussen milieubelastende 

activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) in 

ruimtelijke plannen. Hiertoe zijn bedrijven voorzien van een zone waar 

http://www.antenneregister.nl/
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mogelijke nadelige effecten zijn voor woningen. Maatgevend zijn de thema’s 

geur, geluid, stof en gevaar. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke 

ordening is het voorkomen van voorzienbare hinder door milieubelastende 

activiteiten van belang. Daarnaast mogen bedrijven niet worden beperkt in 

hun mogelijkheden. 

 

5.5.2 Milieuzonering in relatie tot het plangebied 

Met het plan is beoogd om de vestiging van een nieuwe woning mogelijk te 

maken. In de nabijheid van deze beoogde woning is het gebruik van 

knalapparaten door een nabij gevestigde fruitteler relevant in verband met 

geluid. 

 

Knalapparaten: 

In de gemeente Zeist is de beleidsnota “gebruik knalapparaten” van kracht. In 

deze beleidsnota staan regels opgenomen voor het gebruik van 

knalapparaten. Indien een fruitteler zich aan deze regels houdt, dan wordt 

geluidshinder door het gebruik van knalapparaten voorkomen. Knalapparaten 

worden in de (na)zomer gedurende een periode van één tot twee maanden 

door fruittelers gebruikt voor het verjagen van vogels uit de boomgaard 

(voorkomen van pikschade aan fruit). 

 

Eén van de regels is een aan te houden afstand tussen een knalapparaat en 

een woning van tenminste 250 meter. Binnen deze afstand is de kans op 

overmatige overlast aanzienlijk. 

Bij een afstand van meer dan 500 meter is de overlast zeer beperkt en zal het 

gebruik van een knalapparaat niet zorgen voor strijdigheid met het RO-

criterium “goed woon- en leefklimaat”. 

De dichtst bijgelegen knalapparaten staan opgesteld in de boomgaard van 

een fruitteeltbedrijf aan de Tolakkerlaan 15 en nabij een werkplaats ten 

zuiden van voorgenoemde boomgaard (ten behoeve van een fruitteeltbedrijf 

aan de Rijnsoever 1 in Bunnik). 

De afstand tussen voorgenoemde knalapparaten en de geprojecteerde woning 

bedraagt respectievelijk ca. 550 meter en bijna 700 meter. Gelet op deze 

afstand, zal het knalapparaat bij een westelijke/ zuidwestelijke wind ter 

plaatse van de voorgenomen ontwikkeling weliswaar hoorbaar zijn, maar niet 

leiden tot een overlastsituatie. 

De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling levert dus geen strijdigheid om met 

het aspect “goed woon- en leefklimaat”, onderdeel bedrijvenlawaai. 

In de ruimtelijke onderbouwing – onderdeel Bedrijven en milieuzonering – 

wordt niet gesproken over het gebruik van knalapparaten door fruittelers ten 

westen en ten zuidwesten van de voorgenomen ontwikkeling. 

Omdat de knalapparaten in de (na)zomer de maatgevende geluidsbronnen 

zijn, moet hier wel aandacht aan worden besteed. 

 

5.5.3 Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de 

beoogde planontwikkeling. 
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5.6 Bodem  

5.6.1 Algemeen 

Het is wettelijk (via de bouwverordening) geregeld dat nieuwbouw pas kan 

plaatsvinden als de bodem geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het 

beoogde doel. Om deze reden dient bij iedere nieuwbouwactiviteit de 

bodemkwaliteit door middel van onderzoek (conform NEN 5740) in beeld te 

worden gebracht. Als blijkt dat de bodem niet geschikt is dan zal voor 

aanvang van de werkzaamheden een sanering moeten worden uitgevoerd. 

 

5.6.2 Bodem in relatie tot het plangebied 

Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is een actualiserend 

bodemonderzoek en een nader asbestonderzoek Lagegrond 1A te Zeist 

uitgevoerd door CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. 

(projectnummer: 13M1127, 28 februari 2014). Hierna zijn de belangrijkste 

conclusies en aanbevelingen uit het rapport weergegeven. Het integrale 

rapport is als bijlage achter deze toelichting opgenomen.  

 

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hieronder weergegeven: 

 Tijdens het veldonderzoek zijn in de bodem plaatselijk sporen puin tot 

sterke bijmengingen met puin, zwakke tot sterke bijmengingen met 

kolengruis, zwakke tot matige bijmengingen met plastic, brokken asfalt 

tot sterke bijmengingen met asfalt, sporen baksteen en resten glas 

aangetroffen. Op een groot deel van de locatie is een betonverharding 

aanwezig, waarvan de dikte varieert tussen 10 en 20 cm. Tijdens het 

veldonderzoek zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen 

aangetroffen (een groot deel van de locatie is bedekt met verharding of 

begroeiing). 

 Ter plaatse van ruimtelijke eenheden 1, 2 en 5 is sprake van een 

bodemverontreiniging met asbest. Het betreft zowel hechtgebonden 

asbest als niet-hechtgebonden asbest. Het bodemvolume, waarbinnen de 

interventiewaarde van asbest in grond wordt overschreden, wordt geschat 

op circa 900 m3 (oppervlakte van circa 2.200 m2 met een gemiddelde 

laagdikte van circa 0,4 meter). 

 In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten tot sterke 

verontreinigingen met diverse zware metalen (barium, koper, lood, nikkel 

en/of zink) en PAK aanwezig. Het bodemvolume sterk met zware metalen 

verontreinigde grond wordt geschat op circa 1.120 m3 (opp. ca. 2.240 m2; 

dieptetraject ca. 0,5 m). Het bodemvolume sterk met PAK verontreinigde 

grond wordt geschat op circa 120 m3 (opp. ca. 92,5 m2 met dieptetraject 

ca. 0,2 m en ca. 205 m2 met dieptetraject ca. 0,5 m). 

 In de bovengrond ter plaatse van boring 119 is een sterke verontreiniging 

met PCB’s aanwezig. In de onderliggende grondlaag en in de bovengrond 

ter plaatse van omliggende boringen zijn maximaal licht verhoogde 

gehalten aan PCB’s aanwezig. Het bodemvolume sterk met PCB’s 

verontreinigde grond wordt geschat op circa 15 m3 (opp. ca. 30 m2; 

dieptetraject ca. 0,5 m). Hiermee is geen sprake van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging in het kader van de Wet 

bodembescherming. 

 In de toplaag (0,1 tot maximaal 1,1 m-mv) ter plaatse van sleuf SL106 

en boringen 116 en 131 zijn zwakke tot matige brandstofgeuren en/of 

zwakke tot matige olie-waterreacties waargenomen. Analytisch is 
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maximaal sprake van een matige verontreiniging met minerale olie. 

Vluchtige aromaten zijn in de grond niet verhoogd aangetroffen. 

 In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties barium 

aangetroffen.  

 

De verontreinigingen met zware metalen, PAK en asbest boven de 

interventiewaarde overlappen voor een deel. Op de locatie is in totaal circa 

1.500 m3 bodemvolume sterk verontreinigd met zware metalen, PAK en/of 

asbest (ca. 3.000 m2 met een laagdikte van ca. 0,5 m). 

 

De verontreinigingen met zware metalen, PAK en asbest in de grond worden 

tot één geval van ernstige bodemverontreiniging in het kader van de Wet 

bodembescherming gerekend. Deze verontreinigingen zijn te relateren aan 

bijmenging met puin en ander bodemvreemd materiaal in de bodem. De PCB-

verontreiniging ter plaatse van boring 119 wordt niet tot het geval gerekend. 

 

De (sterke) verontreinigingen in de grond zijn niet volledig begrensd. Het 

geval van ernstige bodemverontreiniging is mogelijk 

perceelsgrensoverschrijdend in westelijke richting. 

 

Aangezien de verontreinigingen voor 1987 veroorzaakt zijn, is sprake van een 

historisch geval van bodemverontreiniging in het kader van de Wet 

bodembescherming. 

 

De locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden. De aangetoonde 

verontreinigingen leveren in de huidige situatie geen onaanvaardbare risico’s 

op, mede doordat de verontreinigingen in de huidige situatie zijn afgedekt. 

 

Aanbevelingen: 

Het geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen, PAK en 

asbest in grond dient aangemeld te worden bij het bevoegd gezag Wet 

bodembescherming (in dit geval de provincie Utrecht). 

 

Aanbevolen wordt om een saneringsplan op te stellen voor de sanering van de 

verontreinigingen en dit voor te leggen aan het bevoegd gezag (provincie 

Utrecht). Afhankelijk van de saneringsoplossing kan mogelijk ook gekozen 

worden voor een BUS-melding in plaats van een saneringsplan. In het 

saneringsplan en bij toekomstige ontwikkeling van de locatie dient indien 

mogelijk rekening gehouden te worden met: 

 De locatie van de verontreinigingen bij de planning van tuinen en kelders. 

 Het (vracht)verkeer van en naar de locatie. De huidige toegang tot de 

locatie door een woonwijk is niet geschikt voor zwaar verkeer. 

 

Aanbevolen wordt om bij het opstellen van het saneringsplan de te hanteren 

terugsaneerwaarde (Maximale Waarde Wonen of achtergrondwaarde 

AW2000) af te stemmen met het bevoegd gezag (provincie Utrecht). Er is een 

bestemmingsplanprocedure gestart om een deel van de locatie te bestemmen 

als Wonen. De huidige bestemming is echter ‘Agrarisch gebied met 

landschappelijke en natuurlijke waarden’ met ‘Woondoeleinden buitengebied’. 

 

Vervolg: 

In het vervolgtraject zijn de volgende stappen voorzien: 
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Er zal nog nader asbestonderzoek plaatsvinden in de bodem op de plekken die 

in verband met de begroeiing nog niet onderzocht zijn.   

 Er zal nader bodemonderzoek worden gedaan om de verontreiniging met 

PCB’s verder af te perken. De verontreiniging zal in ieder geval 

tegelijkertijd met de herinrichting en de sanering van het (vermoedelijke) 

geval van ernstige bodemverontreiniging, worden gesaneerd.   

 Er zal een saneringsplan worden opgesteld en het geval van ernstige 

bodemverontreiniging met zware metalen, PAK en asbest in grond wordt 

aangemeld bij het bevoegd gezag Wet bodembescherming (i.c. de 

provincie Utrecht). 

 Het saneringsplan wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag (provincie 

Utrecht = de RUD) en afhankelijk van de saneringsoplossing wordt 

mogelijk gekozen voor een BUS-melding in plaats van een saneringsplan. 

 In het saneringsplan en bij toekomstige ontwikkeling van de locatie wordt 

rekening gehouden met: 

o de locatie van de verontreinigingen bij de planning van tuinen en 

kelders; 

o indien de bestaande verharding van de panden wordt verwijderd, 

ontstaan er mogelijk risico’s met betrekking tot de 

asbestverontreiniging en/of de verontreiniging met zware metalen en 

PAK. 

o het (vracht)verkeer van en naar de locatie. De huidige toegang tot de 

locatie door een woonwijk is niet geschikt voor zwaar verkeer (zie ook 

navolgende paragraaf sloop bebouwing); 

o bij het opstellen van het saneringsplan wordt de te hanteren 

terugsaneerwaarde (Maximale Waarde Wonen of achtergrondwaarde 

AW2000) afgestemd met het bevoegd gezag (provincie Utrecht). 

 

Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen heeft er een risicobeoordeling 

van de aanwezige bodemverontreiniging plaatsgevonden1. Uitgevoerd is een 

risicobeoordeling om vast te stellen of bij het toekomstige gebruik sprake is 

van onaanvaardbare risico’s en of sanering van de locatie hiermee 

spoedeisend is. Het integrale rapport is als bijlage achter de Nota van 

Zienswijze opgenomen. De belangrijkste conclusie van het rapport luidt: Het 

geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie Lagegrond 1a te Zeist 

dient, getoetst aan het toekomstig gebruik van de locatie (wonen met tuin, 

moestuinen/volkstuinen of groen met natuurwaarden), met spoed gesaneerd 

te worden. De aanwezige verontreiniging met zware metalen brengt in de 

toekomstige situatie onaanvaardbare ecologische risico’s met zich mee als 

gevolg van met name het gemeten gehalte aan koper. Daarnaast zorgt de 

verontreiniging met asbest voor onaanvaardbare humane risico’s bij het 

toekomstig gebruik, als gevolg van het plaatselijk (G129) aangetoonde 

gewogen gehalte hechtgebonden asbest van meer dan 1.000 mg/kg. 

Onaanvaardbare humane risico’s als gevolg van de verontreiniging met zware 

metalen zijn er alleen bij het toekomstig gebruik “moestuinen/volkstuinen”. 

 

5.6.3 Conclusie 

Parallel aan dit bestemmingsplan zal een saneringsplan worden opgesteld. 

 

 

                                           
1 Lievense/CSO, risicobeoordeling bodemverontreiniging Lagegrond 1A, 11 september 2015. 
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5.7 Sloop bebouwing  

Specifieke aandacht is noodzakelijk voor de sloop van de overtollige 

voormalige agrarische opstallen en de afvoer van het sloopmateriaal. 

De afvoer kan namelijk niet plaatsvinden via de Lagegrond en de smalle 

doorgang voor vrachtverkeer via de wijk Brugakker.  

Er zal een tijdelijke ontsluiting voor de afvoer van sloopmateriaal en de 

aanvoer van bouwmateriaal voor vrachtwagens gerealiseerd moeten worden.  

Hiervoor is een drietal alternatieven in ogenschouw genomen. In bijgaande 

figuur zijn de alternatieven gevisualiseerd.  

 

Variant 1 

Deze variant gaat uit van een tijdelijke weg in zuidoostelijke richting, die 

vervolgens ter plaatse van nr. 6650 via de wijk Brugakker aansluit op de 

bestaande infrastructuur.  

Deze route voert het vrachtverkeer niet over Lagegrond 1B, maar wel door 

een deel van de Brugakker, waar de straten niet veel breder zijn dan nabij de 

Lagegrond. Voordeel is dat er minder scherpe bochten voor het grotere 

vrachtverkeer aanwezig zijn in dit alternatief. De weg loopt deels over grond 

van het Utrechts Landschap. 

  

Variant 2 

Deze variant gaat uit van een 

tijdelijke weg in westelijke 

richting, naar de 

Bisschopsweg (gemeente De 

Bilt). Deze variant kent van 

de drie varianten de minste 

fysieke beperkingen, maar 

loopt wel over terrein dat 

particuliere eigendom is. Voor 

deze variant is logischerwijs 

dus toestemming nodig van 

de (particuliere) eigenaren en 

het vraagt daarnaast om een 

omgevingsvergunning voor 

werken en/of werkzaamheden (aanlegvergunning) van de gemeente De Bilt. 

 

Variant 3 

Deze variant gaat uit van een tijdelijke ontsluiting in noordelijke richting, naar 

de Kromme-Rijnlaan in de gemeente De Bilt. De route voert over grond in 

bezit van de provincie Utrecht, over de Zeister grift (wetering) die in bezit is 

van het waterschap en over grond in bezit van de gemeente Zeist. Behalve 

verharding van de route door het weiland is aanleg van een (bailey)brug over 

de wetering nodig. 

 

Onderzoek en vergelijking van de varianten heeft geleid tot keuze voor 

variant 3. De ondergrond is eigendom van de provincie en gemeente Zeist. 

Daardoor kan de weg zo nodig na de afvoer van het sloopafval en de 

gesaneerde gronden nog enige tijd blijven liggen, zodat  deze tijdelijke 

weg  dan ook kan worden gebruik voor de aanvoer van bouwmaterialen ten 

behoeve van de nieuw te bouwen woning. De tijdelijke weg wordt met 

rijplaten aangelegd, er wordt geen grond weggegraven en puin gestort.  

Overzicht varianten ontsluiting sloop 
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Conclusie 

Voor de ontwikkeling van de planlocatie zal enerzijds sloopafval afgevoerd 

moeten worden en tegelijkertijd bouwmaterialen aangevoerd voor de 

nieuwbouw, met zwaar verkeer. Om dit te kunnen realiseren zal een tijdelijke 

ontsluiting naar de Kromme-Rijnlaan worden gerealiseerd (variant 3). 

 

5.8 Water  

5.8.1 Beleidskader 

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. 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening is de 'watertoets' wettelijk verankerd. Deze 

heeft tot doel om ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen aan het vigerende 

waterbeleid en de wateraspecten volwaardig mee te laten wegen bij de 

besluitvorming omtrent een goede ruimtelijke ordening. Dit proces komt in 

samenwerking tussen de gemeente en waterbeheerder tot stand. In de 

gemeente Zeist wordt het waterbeheer gevoerd door het waterschap 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Het overlegproces 

tussen gemeenten en waterschap is makkelijker en sneller gemaakt. Sinds 

april 2011 heeft het waterschap de digitale watertoets in het leven geroepen. 

Met behulp van deze toets kan men zelf bepalen wat voor gevolgen het plan 

heeft voor water en welke procedures gevolgd moeten worden. Voor kleinere 

ontwikkelingen hoeven initiatiefnemers lang niet altijd letterlijk in gesprek te 

gaan met de waterbeheerder. Met een speciale website 

(www.dewatertoets.nl) kan een groot deel van de watertoetsprocedure zelf 

uitgevoerd worden.  

 

5.8.2 Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's 

verschenen aangaande de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam 

waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht 

van de relevante nota's.  

 

Europa 

• Kaderrichtlijn water (KRW). 

 

Nationaal 

• Nationaal Waterplan 2010 (NW); 

• Waterbeleid voor de 21 eeuw (WB21);  

• Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW); 

• Waterwet. 
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Provinciaal 

• Grondwaterplan 2008-2013; 

• Provinciale Milieuverordening; 

• Provinciaal Waterplan 2010-2015. 

De provincie Utrecht 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 2009 het Provinciaal Waterplan opgesteld. Hierin wordt aangegeven 

hoe om te gaan met waterveiligheid, waterbeheer en gebruik en beleving van 

water. 

  

Waterschapsbeleid 

• Waterbeheerplan 2010-2015 ‘Water Voorop!’; 

• Keur en handboek watertoets. 

Het waterschapsbeleid in het plangebied wordt gevoerd door het HDSR. Het 

Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

oppervlaktewater en het beheer van het waterpeil. Daarnaast is het 

waterschap verantwoordelijk voor de zuivering van afvalwater. Het is van 

belang dat de capaciteit van de rioolzuiveringsinstallatie toereikend is voor de 

toename aan vervuilingseenheden, en dat het afvalwater niet te veel wordt 

verdund met regenwater.  

Verder geldt dat in de regel een zogenaamde ontheffing van de Keur (i.c. een 

Watervergunning) van het HDSR verkregen moet worden voor onder andere:  

- alle werkzaamheden en activiteiten aan of nabij watergangen; 

- alle werkzaamheden en activiteiten aan of nabij waterkeringen (dijken en 

kaden); 

- toename verhard oppervlak van meer dan 500m2 in stedelijk gebied. 

 

Gemeentelijk 

Voor het gemeentelijk beleid is in deze casus vooral het afkoppelen van 

regenwater van belang. 

 

5.8.3 Relatie met het plangebied 

Oppervlaktewater en waterkeringen 

In het plangebied is één oppervlaktewater aanwezig: de Bisschopswetering. 

De Bisschopswetering is een cultuurhistorisch waardevolle waterloop. Ter 

bescherming van deze cultuurhistorische waarden heeft deze waterloop ook 

een bestemming ‘Water’ gekregen in het bestemmingsplan met een 

beschermingsregeling voor de cultuurhistorische waarden. 

Er bevinden zich ook geen waterkeringen of kunstwerken ten behoeve van de 

waterhuishouding (zoals gemalen, stuwen of sluizen) in het plangebied.  

 

Nabij het plangebied liggen nog diverse andere (berm)sloten. Op grond van 

de interactieve digitale kaart van het waterschap ‘Leggers en 

oppervlaktewater en waterkeringen’ (zie bijgaande figuur) betreffen dit zowel 

primaire als ook zogenaamde tertiaire (droge) watergangen met een 

bijbehorende beschermingszone van 5 en respectievelijk 2m (uit insteek 

watergang). 
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Uitsnede legger waterschap, 
blauw primair (nat) watervak, 
grijs tertiair (droog) watervak 

Omdat de beoogde planontwikkelingen buiten deze beschermingszones 

plaatsvinden, doen er zich wat dat betreft geen problemen voor. 

 

 

 

 

 

 

 

Bebouwing en verharding  

De hoeveelheid 

bebouwing en verharding zal alleen maar afnemen als gevolg van de 

planontwikkeling. Het voormalige agrarische bouwperceel is nagenoeg geheel 

bebouwd en verhard. Er zal circa 2.000m² bebouwing worden gesloopt en alle 

verharding zal worden verwijderd. In dat opzicht zijn er alleen maar gunstige 

effecten voor de waterhuishouding. In totaal wordt ca. 4.000 m2 minder 

verharding gerealiseerd.  

 

Grondwaterbescherming 

Er is geen sprake van en grondwaterbeschermingsgebied. 

Wel zal ter voorkoming van verdroging van de omringende natuur in de regels 

worden opgenomen dat permanente bemaling voor ondergrondse bebouwing 

niet is toegestaan en dat warmte-/koude-opslag alleen toelaatbaar is als 

daardoor geen verdroging van de natuur optreedt. 

 

Bodem en geohydrologie 

Op basis van informatie van de bodemkaart (bodemdata.nl) blijkt dat het 

plangebied globaal deel uitmaakt van  een gebied met een slecht doorlatende 

deklaag van klei en veen. De locatie ligt in een gebied waar regionaal 

infiltratie optreedt. De grondwaterstand ligt 0,5 meter onder maaiveld. 

 

Riolering 

Ten behoeve van de nieuwe woning zal een aansluiting op het rioolsysteem 

ter hoogte van Lagegrond 1B moeten worden gemaakt. 

 

Het hemelwater zal in het gebied worden vastgehouden door dit af te voeren 

naar de bestaande en nieuwe greppels. Bij het schoon houden van 

hemelwater is het wel van belang dat uitlogende materialen als zink, lood, 

koper en bitumen zonder KOMO-keurmerk niet worden toegepast, daar waar 

deze materialen in contact komen met het hemelwater, zoals dak, dakgoot en 

regenpijpen. 
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Wateradvies  

Bovenstaande uitgangspunten zijn digitaal getoetst (www.dewatertoets.nl). 

Aan de hand van de ingevoerde gegevens is door de waterbeheerder 

(Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) geconcludeerd dat de beoogde 

ontwikkeling geen groot effect heeft op water (geen groot waterbelang) en 

volstaan kan worden met een standaard wateradvies. De beoogde ruimtelijke 

ontwikkeling voldoet immers aan de belangrijkste minimale voorwaarde van 

het waterschap: "het standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het 

plan geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat.  

De ontwikkelingen die door het plan mogelijk worden gemaakt, hebben een 

geringe positieve invloed op de waterhuishouding en de afvalwaterketen. 

 

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft in het kader 

van het artikel 3.1.1. Bro voor overleg geadviseerd het regenwater vanaf de 

toekomstige gebouwen vast te houden door gebruik te maken van de 

bestaande greppels en bij de berekening van de benodigde waterberging uit 

te gaan van de totale hoeveelheid aan verharding vermenigvuldigd met een 

bergingscapaciteit van 45mm. 

 

De totale hoeveelheid verhard oppervlakte is, zoals hiervoor benoemd ca. 

4.000 m2 minder ten opzichte van de huidige situatie, en bedraagt ca 2.000.. 

m2.  

Uitgaande van voornoemde bergingscapaciteit van 45 mm betekent dit ca. 90 

m3 bergingscapaciteit.  De te realiseren greppel heeft een lengte van ca. 180 

m (twee keer 90 meter) met een breedte van ca. 3 meter, dus op de waterlijn 

2 tot 2,5 meter en daarmee ruim voldoende  capaciteit, zodat zich hier geen 

probleem voor zal doen.  

 

Conclusie 

Ten aanzien van het aspect water zijn geen belemmeringen te verwachten 

voor de voorgestane ontwikkeling van het plangebied. 

  

5.9 Ecologie 

5.9.1 Algemeen 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is het noodzakelijk te onderzoeken of 

en zo ja, in hoeverre de plannen ten koste gaan van de (aanwezige) flora en 

fauna. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de ‘toets in het kader van 

gebiedsbescherming’ (natuurtoets) en de ‘toets in het kader van 

soortenbescherming’ (flora- en faunatoets). 

 

5.9.2 Ecologie in relatie tot het plangebied 

In oktober 2013 is een Quickscan Natuurwetgeving uitgevoerd. De conclusies 

van deze quickscan luiden:  

Binnen het plangebied en directe omgeving zijn geen ontheffingsplichtige 

plantensoorten geregistreerd of aangetroffen. Een nader onderzoek naar het 

voorkomen van ontheffingsplichtige florasoorten wordt niet noodzakelijk 

geacht. 

Wel is nader onderzoek nodig naar de aanwezigheid van vleermuizen, 

ringslang, kerkuil, steenuil en huismus. Dit nader onderzoek heeft geleid tot 

een tussenrapportage in mei 2014, waarin de aanwezigheid in het plangebied 

van vleermuizen, huismussen en een kerkuil wordt bevestigd.  
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Daarop heeft in 2014 nader onderzoek plaatsgevonden door CSO 

Adviesbureau2. In dat nadere onderzoek is de aanwezigheid van de gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, kerkuil en huismus 

vastgesteld, en is geconcludeerd dat de beoogde planontwikkeling effecten 

heeft op deze soorten. 

Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling zal een flora- en fauna-ontheffing 

worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Daartoe zal een activiteitenplan en werkprotocol worden opgesteld dat in het 

kader van de ontheffingsaanvraag aan de Rijksdienst zal worden voorgelegd 

ter beoordeling.  

 

Daarbij wordt opgemerkt dat diverse voorgestelde maatregelen uit het 

activiteitenplan, op basis van de soortenstandaard van het Ministerie en 

afhankelijk van de soort, ruim voor de sloopwerkzaamheden (3 tot 6 

maanden voor de sloop) moeten zijn gerealiseerd. Hierbij moet gedacht 

worden aan vervangend huismus biotoop (incl. nestgelegenheid en geschikt 

leef/foerageergebied) en kasten voor vleermuizen (vervanging 

vleermuisverblijfplaatsen). Tevens dient, na de realisatie van het voorgaande, 

de te slopen bebouwing vleermuis-, kerkuil- en/of huismus-onvriendelijk 

gemaakt te worden in de juiste periode (dus bijvoorbeeld voor broedseizoen 

kerkuil/huismus en/of winterslaap vleermuizen). 

 

Hiermee dient bij de planning van sloop, maar ook van sloop- en 

asbestsanering, rekening te worden gehouden, waarbij het zaak is om alle 

werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar te stemmen (bijvoorbeeld tijdens 

het broedseizoen van de huismus (van april tot en met half augustus) kan er 

geen asbest worden verwijderd bij de woning). 

 

Van de overige tabel 2 en 3 soorten en situaties zijn geen aanwijzingen van 

aanwezigheid in het plangebied vastgesteld en/of conflicten met de Flora- en 

faunawet. Wel wordt opgemerkt dat een aanwezige konijnenpopulatie in het 

kader van de zorgplicht speciale aandacht behoeft. 

 

Ten behoeve van de aanleg van een tijdelijke weg voor sloopwerkzaamheden 

heeft vervolgens een nader onderzoek naar ringslangen plaatsgevonden3. Het 

integrale rapport is als bijlage achter deze toelichting opgenomen. De 

belangrijkste conclusies van het rapport luiden als volgt: Het plangebied is 

geschikt voor ringslangen welke ook zijn waargenomen en veelvuldig zijn 

gezien door diverse geïnterviewden. Met name het noordelijk deel (deelgebied 

C en B) herbergt geschikt zomerhabitat en eiafzetplaatsen. 

Door de aanleg van de tijdelijke weg zijn diverse negatieve effecten te 

verwachten. Door het nemen van enkele mitigerende maatregelen worden 

effecten op de soort tot een  minimum beperkt, en kan een negatief effect op 

de instandhoudingsdoelstelling (ishd) van de soort worden weggenomen. Een 

samenvatting hiervan is weergegeven in onderstaande tabel (tabel 1). 

 

                                           
2CSO Adviesbureau, Nader onderzoek Flora- en faunawet,  30 september 2014. 
3 Lievense/SCO, Nader onderzoek Ringslangen, aanleg tijdelijke weg voor sloopwerkzaamheden, 

4 mei 2015.  
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Om negatieve effecten van de weg en het bouwverkeer tot een minimum te 

beperken moeten de mitigerende maatregelen direct na oplevering van de 

weg worden uitgevoerd. 

Zo dient de tijdelijke weg ontoegankelijk te zijn voor publiek en moet aan 

weerszijden van de weg een reptielen- en amfibieënscherm worden 

aangelegd. 

Ontwerp en aanleg van het scherm moet in overleg met een deskundige op 

het gebied van ringslangen worden uitgevoerd. Daarnaast zal het scherm 

gedurende de tijd dat de tijdelijke weg wordt gebruikt, regelmatig moeten 

worden gecontroleerd op schades en functionaliteit. Uitzondering hierop is de 

periode van de winterslaap die loopt van half oktober tot half maart. 

 

Voorts heeft in april 2015 nog een Nee, tenzij-toets aan de EHS 

plaatsgevonden, ook door Lievense/CSO4. Het integrale rapport is als bijlage 

achter deze toelichting opgenomen. De belangrijkste effecten en conclusies 

van het onderzoek luiden als volgt: 

 

Effecten: 

Het plangebied is buiten de EHS gesitueerd. Bij de herinrichting van het 

terrein worden een groot deel van de huidige gebouwen gesloopt en worden 

verhardingen verwijderd. Het verwijderen van opstallen zal geen negatief 

effect hebben op het naastgelegen EHS-gebied met beheertype Kruiden- en 

faunarijk grasland. Hier komt voornamelijk gebied met bestemming natuur 

voor terug, wat alleen een positief effect op het omliggende gebied zal 

hebben. De nieuwbouw woning die gebouwd zal worden is een kleinschalige 

ingreep. De toename van menselijke activiteit die het zal veroorzaken is ook 

van zeer beperkte mate.  

De houtwal die als mitigerende maatregel wordt aangelegd op de oostelijke 

grens van het plangebied heeft alleen een positief effect op het naastgelegen 

EHS-gebied en zal de natuurwaarde alleen maar verhogen. Deze kan fungeren 

als corridor voor een scala aan diersoorten waaronder kleine zoogdieren en 

insecten en als lijnvormige element voor vleermuizen, bescherming voor 

vogels en in algemene zin toename van biodiversiteit. 

 

Tijdens de werkzaamheden is tijdelijk sprake zijn van overlast door geluid en 

aanwezigheid van mensen en machines. Er is geen sprake van permanente 

                                           
4 Lievense/CSO, Nee, tenzij-toetsing aan EHS, 22 april 2016. 
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effecten door versnippering, geluid, trillingen, optische verstoring, aantasting 

waterhuishouding en dergelijke. 

 

Conclusie: 

De geplande werkzaamheden zijn tijdelijk van aard zijn en zullen vanwege de 

soort en de grootte van de ingreep, geen significant overlast of aantasting van 

de aangrenzende EHS-gebieden veroorzaken. Enkele uit te voeren 

maatregelen, zoals de aanleg van de houtwal, hebben onder andere een 

positief effect op de biodiversiteit.  

 

In 2016 heeft opnieuw een Nee, tenzij-toetsing aan de EHS plaatsgevonden5. 

Niet p basis van het EHS-beleid, want het plangebied is buiten de EHS 

gesitueerd, maar in het kader van een goede ruimtelijke ordening, omdat het 

plangebied direct aan de EHS grenst. Ook dit rapport is integraal opgenomen 

als bijlage achter deze toelichting. De belangrijkste effecten en conclusies 

luiden als volgt:  

 

Effecten: 

Bij de herinrichting van het terrein wordt een groot deel van de huidige 

gebouwen gesloopt en worden verhardingen verwijderd. Het verwijderen van 

opstallen zal geen negatief effect hebben op het naastgelegen EHS-gebied 

met beheertype Kruiden- en faunarijk grasland. Hier komt voornamelijk 

gebied met bestemming natuur voor terug, wat alleen een positief effect op 

het omliggende gebied zal hebben. De nieuwbouwwoning die gebouwd zal 

worden is een kleinschalige ingreep. De toename van menselijke activiteit 

(extra licht en geluid door permanente bewoning) die het zal veroorzaken is 

van zeer beperkte mate, aangezien slechts één extra woning is gepland die 

tussen de bestaande woningen en de bebouwde kom van Zeist in zal komen.  

De houtwal die als mitigerende maatregel is aangelegd op de oostelijke grens 

van het plangebied heeft een positief effect op het naastgelegen EHS-gebied 

en verhoogt de natuurwaarde. De robuustheid van de EHS-gebieden wordt 

door de ingreep niet aangetast. De houtwal fungeert bovendien als corridor 

voor een scala aan diersoorten waaronder kleine zoogdieren en insecten en 

als lijnvormige element voor vleermuizen, bescherming voor vogels en in 

algemene zin toename van biodiversiteit. Daarnaast is een dierenhotel 

aangelegd dat is ingericht om als rust- en verblijfplaats te fungeren voor 

onder andere de laatvlieger, gewone dwergvleermuis, huismus en kerkuil.    

 

Tijdens de werkzaamheden is tijdelijk sprake van overlast door geluid en 

aanwezigheid van mensen en machines.  

Aangezien het om een agrarisch gebied gaat is de verwachting dat de 

tijdelijke verstoring door de (sloop)werkzaamheden, zoals het gebruik van 

een puinbreker, niet zal resulteren in een significant negatief effect op de 

omliggende natuur. Tijdens regulier beheer en onderhoud van de omliggende 

graslanden rijden regelmatig grotere machines in het EHS-areaal rond. 

Bovendien wordt de puinbreker dermate geplaatst dat (geluids)effecten op de 

aanwezige houtopstanden geminimaliseerd worden.  

Verder wordt ten tijde van de werkzaamheden materieel en materiaal aan- en 

afgevoerd langs de (te realiseren) transportroute. Bij het aanleggen van een 

transportroute wordt voldoende afstand gehouden tot kwetsbare 

                                           
5 Lienvese/CSO, Nee, tenzij-toetsing aan EHS, 19 januari 2016. 
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natuurwaarden. Werkzaamheden zullen overdag plaatsvinden om de effecten 

op de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Van permanente effecten door 

versnippering, geluid, trillingen, optische verstoring, aantasting 

waterhuishouding en dergelijke is geen sprake. 

 

Conclusie: 

De geplande werkzaamheden zijn tijdelijk van aard en zullen vanwege de 

soort en de grootte van de ingreep geen significante overlast of aantasting 

van de aangrenzende EHS-gebieden veroorzaken. Enkele uit te voeren 

maatregelen, zoals de aanleg van de houtwal, plaatsing van dierenhotel en 

aanbrengen nestkasten voor kerkuil en vleermuizen hebben een positief effect 

op de lokale biodiversiteit. 

 

5.9.3 Conclusie 

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor het verder in procedure 

brengen van deze planontwikkeling. 

 

5.10 Archeologie 

5.10.1  Algemeen 

Het Europese Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

(het verdrag van Malta, bij wet 26 februari 1998) duidt aan dat archeologie 

internationaal in de belangstelling staat. Het verdrag van Malta bepaalt onder 

andere dat het archeologisch belang wordt meegewogen bij besluitvorming 

rond ruimtelijke ordeningsaspecten. Bij elke voorgenomen activiteit om de 

bodem te verstoren in een gebied met archeologische waarde moet in een zo 

vroeg mogelijk stadium worden bepaald of een nader onderzoek noodzakelijk 

is.  

 

In 2007 is als uitwerking van het Verdrag van Malta de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Doel van deze 

wet is de bescherming van de aanwezige en de te verwachten archeologische 

waarden door het reguleren van bodemverstorende activiteiten. De Wamz 

gaat uit van het zo vroeg mogelijk betrekken van de archeologische waarden 

in het ruimtelijke ordeningsproces. Bij de vaststelling van een 

bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het plan begrepen gronden 

moet dan ook rekening worden gehouden met de in de grond aanwezige dan 

wel te verwachten archeologische resten. 

 

Daarom is het voor het opstellen van een bestemmingsplan noodzakelijk te 

onderzoeken in hoeverre in betreffende gronden archeologische resten 

aanwezig kunnen zijn. Gebieden waar resten aanwezig zijn, kunnen middels 

een dubbelbestemming voor archeologie door het bestemmingsplan worden 

beschermd. Voorafgaand aan werkzaamheden waarbij bodemingrepen 

plaatsvinden, dient dan in bepaalde gevallen nader archeologisch onderzoek 

te worden uitgevoerd. 

 

5.10.2  Situatie in plangebied 

In bijgaande figuur is de archeologische verwachtingswaarde van het 

plangebied weergegeven.  
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Een deel van het gebied heeft een hoge verwachtingswaarde (groene kleur) 

en een deel als middelhoge verwachting (lichtgroen). 

Ook is een deel van de het gebied (grijs) reeds verstoord of worden hier geen 

archeologische waarden verwacht.  

Voor de hoge verwachtingswaarde geldt een norm van maximaal 100m² en 

een diepte van 30cm. Grondwerken van grotere diepte en oppervlak moeten 

eerst archeologisch worden onderzocht. Voor de middelhoge verwachting 

geldt een oppervlak van 1.000m2, en eenzelfde diepte van 30cm onder het 

maaiveld.. 

 

Op de verbeelding en in de regels heeft het gebied met een hoge verwachting 

de bestemming ‘Waarde-Archeologie 1’ gekregen en het gebied met 

middelhoge verwachting de bestemming ‘Waarde-Archeologie 2’. 

Voor grondbewerkingen dieper dan 30 centimeter met een oppervlakte van 

100m² of meer, is in het gebied met hoge verwachtingen eerst een 

archeologisch onderzoek vereist. Voor grondbewerkingen dieper dan 30 

centimeter met een oppervlakte van 1.000m2 of meer, is in het gebied met 

middelhoge verwachtingswaarde vooraf een archeologisch onderzoek nodig. 

  

5.10.3  Conclusie 

De archeologische waarden zijn met de genoemde dubbelbestemmingen 

afdoende beschermd. Het aspect archeologie staat de beoogde 

functiewijziging niet in de weg.  

 

5.11 Cultuurhistorie 

5.11.1   Algemeen 

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er, onder meer bij het opstellen van 

bestemmingsplannen, een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen 

die effect hebben op de kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de 

cultuurhistorie. Het bestemmingsplan, en in het verlengde daarvan een 

wijzigingsplan, is daarbij een belangrijk instrument om cultuurhistorische 

waarden in een gebied te beschermen. 

Kaart Archeologische verwachtingswaarde 
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Door wijziging per 1 januari 2012 van het Besluit ruimtelijke ordening (art. 

3.1.6) dienen cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk te worden 

meegewogen bij het vaststellen van ruimtelijke plannen.  

 

5.11.2   Cultuurhistorie in relatie tot het plangebied 

Het plangebied maakt geen deel uit van een (beschermd) cultuurhistorisch 

waardevol gebied. Ook zijn er in het plangebied geen rijksmonumenten en/of 

gemeentelijke monumenten als object (gebouw) aanwezig.  

 

Dat neemt niet weg dat de Bisschopswetering cultuurhistorisch waardevol is 

en in dit bestemmingsplan bescherming geniet. Zo maakt de 

Bisschopswetering al deel uit van de middeleeuwse (slagen)verkaveling vanuit 

het Klooster Oostbroek, zoals beschreven in ondermeer Dekkers, "De 

geschiedenis van het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen". In het 

bestemmingsplan heeft de Bisschopswetering dan ook de bestemming ‘Water’ 

gekregen, onder meer bestemd voor het herstel en de ontwikkeling van de 

cultuurhistorische waardevolle waterloop 'Bisschopswetering'. 
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5.11.3   Cultuurhistorie in relatie tot het plangebied 

Het aspect ‘cultuurhistorie’ staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 
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6 JURIDISCHE ASPECTEN  

6.1 Algemeen 

6.1.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft inzicht hoe de nieuwe situatie is vertaald in juridisch 

bindende regels, met hieraan gekoppeld een verbeelding. De regels bevatten 

het juridische instrumentarium voor de gebruiksmogelijkheden en 

bouwmogelijkheden. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor de 

toepassing van deze regels evenals de functie van visualisering van de 

bestemmingen. De toelichting heeft geen juridisch bindende werking, maar 

heeft wel een belangrijke functie bij de onderbouwing van het plan en soms 

voor de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.  

 

Het belangrijkste onderdeel van een bestemmingsplan is de bestemming. Aan 

alle in het plan begrepen gronden worden ten behoeve van een goede 

ruimtelijke ordening bestemmingen toegewezen. Zo nodig worden aan deze 

bestemmingen regels gekoppeld omtrent het gebruik van de in het plan 

begrepen gronden en van de zich daarop bevindende opstallen. Naast de 

bestemmingen kunnen ook dubbelbestemmingen voorkomen. Deze 

overlappen de 'gewone' bestemmingen en geven eigen regels, waarbij er 

sprake is van een rangorde tussen de bestemmingen en de 

dubbelbestemmingen. 

 

Bij bestemmingen kunnen aanduidingen voorkomen met als doel bepaalde 

zaken nader of specifieker te regelen. Aanduidingen zijn terug te vinden op de 

(analoge) verbeelding en hebben een juridische betekenis in het 

bestemmingsplan. Alle overige op de (analoge) verbeelding voorkomende 

zaken worden verklaringen genoemd. Verklaringen hebben geen juridische 

betekenis, maar zijn op de (analoge) verbeelding opgenomen om deze beter 

leesbaar te maken (bijvoorbeeld topografische ondergrond). Verklaringen 

worden in de digitale verbeelding niet uitgewisseld, waardoor die informatie 

de burger via de digitale weg niet zal bereiken. 

 

6.1.2 Digitaliseringsvereisten 

Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn ook 

digitaliserings- verplichtingen aan een bestemmingsplan gesteld. De regels en 

de verbeelding dienen daarom te zijn opgesteld volgens IMRO en SVBP, 

onderdeel van de zogenaamde RO Standaarden.  

IMRO staat voor Informatie Model Ruimtelijke Ordening en heeft betrekking 

op de inrichting van de ruimtelijke instrumenten van de Wro. Het is het 

informatiemodel voor het opstellen en het uitwisselen van visies, plannen, 

besluiten, verordeningen en algemene regels op alle bestuurlijke niveaus. Het 

model is geschikt voor uitwisseling van informatie tussen de organisaties op 

het gebied van de ruimtelijke ordening en aanverwante werkterreinen.  

SVBP staat voor Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen. Doel van deze 

standaard is het op vergelijkbare wijze inrichten, vormgeven en verbeelden 

van bestemmingsplannen en de daarbij behorende uitwerkings- en 

wijzigingsbesluiten. 

 

Vanaf 1 juli 2013 zijn de RO Standaarden 2012, als opvolger van de RO 

Standaarden 2008, verplicht. Concreet betekent dit dat nieuwe 
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bestemmingsplannen vanaf die datum volgens deze nieuwe standaard 

opgesteld en gepubliceerd moeten worden. 

Het voorliggende bestemmingsplan is overeenkomstig deze nieuwe vereisten 

opgesteld en is hiermee gereed om digitaal beschikbaar te stellen voor een 

ieder. 

 

6.2 Opbouw regels en verbeelding 

6.2.1 Regels 

Zoals gezegd is voor de planregels de gestandaardiseerde opbouw uit de 

SVBP2012 aangehouden. Daarbij is een standaard hoofdstukindeling 

aangehouden die begint met Inleidende regels (begrippen en wijze van 

meten), vervolgens met de bestemmingsregels, de algemene regels (de 

regels die voor alle bestemmingen gelden) en de overgangs- en slotregels. 

Daarbij staan de verschillende bestemmingen op alfabetische volgorde. 

 

Ook de regels van een bestemming kennen een standaardopbouw en worden 

als volgt benoemd:  

 Bestemmingsomschrijving; 

 Bouwregels; 

 Nadere eisen; 

 Afwijking van de bouwregels; 

 Specifieke gebruiksregels; 

 Afwijking van de gebruiksregels; 

 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden; 

 Wijzigingsbevoegdheid. 

 

Opgemerkt wordt dat een bestemmingsregel niet alle elementen bevat, dit 

verschilt per bestemming. 

 

6.2.2 Analoge verbeelding (plankaart) 

Uit de SVBP2012 volgen diverse verplichtingen voor wat betreft de 

verbeelding, zoals de kleur van de ondergrond (grijs) en minimaal weer te 

geven aspecten op de ondergrond. Ook de diverse kleuren van de 

bestemmingen, alsmede de verhouding van de op de verbeelding 

voorkomende lijndiktes zijn verplicht voorgeschreven.  

 

Voor wat betreft de ondergrond van de verbeelding is gebruik gemaakt van de 

Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN, mei 2014), waar nodig 

aangevuld met de kadastrale kaart.  

De analoge verbeelding is op een schaal van 1:1000 geplot.  

 

 

6.3 Toelichting op de artikelen 

In deze paragraaf wordt daar waar dat noodzakelijk en nuttig wordt geacht 

een nadere toelichting gegeven op de artikelen van de regels. Sommige 

regelingen zijn daarom hierna niet opgenomen, deze worden geacht voor zich 

te spreken. 
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6.3.1 Inleidende regels 

 

Artikel 1 en 2: Begrippen en Wijze van Meten: 

Voor de begrippen en Wijze van meten is zoveel mogelijk aansluiting gezocht 

bij het geldende bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West en de actualisering 

daarvan volgens het SVBP2012. Zo zijn de begrippen plan en 

bestemmingsplan conform het SVBP. Het begrip bijgebouwen is conform het 

Besluit omgevingsrecht vervangen door bijbehorende bouwwerken.  

 

6.3.2 Bestemmingsregels 

 

Artikel 3 Agrarisch met waarden – Natuur en landschap 

De agrarische gronden met natuur- en landschapswaarden hebben betrekking 

op het achterperceel en zijn conform het geldende bestemmingsplan bestemd. 

Daaraan is wel toegevoegd dat ze mede mogen worden gebruikt voor het 

hobbymatig weiden van dieren.  

 

Artikel 4 Verkeer 

Deze bestemming is gebruikt voor de bestaande weg ‘Lagegrond’.  

 

Artikel 5 Water 

Deze bestemming is gebruikt voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling 

van de cultuurhistorische waardevolle waterloop de Bisschopswetering, 

gelegen direct ten noorden van de Lagegrond en voor zover betrekking 

hebbend op het Zeister grondgebied. Het talud van de oever is binnen de 

bestemming ‘Water’ opgenomen. 

 

Artikel 6 Wonen 

Deze bestemming is gebruikt voor de bestaande bedrijfswoning en voor de 

nieuw te bouwen ruimte-voor-ruimte-woning. De bestaande bedrijfswoning 

kan binnen de geldende regels worden behouden en opgeknapt of worden 

vervangen door een nieuwe woning van dezelfde omvang (of kleiner). 

Bijbehorende bouwwerken bij de woning zijn toegestaan, conform de regels 

voor een woonbestemming.  

Alle overtollige voormalige agrarische bedrijfsgebouwen moeten worden 

gesloopt, conform de ruimte voor ruimte regels. In ruil voor de sloop van de 

overtollige bouwwerken, kan ter plaatse 1 nieuwe woning worden gebouwd. 

De woonpercelen zijn op de verbeelding aangewezen. Het gaat om 2 percelen 

met elk één vrijstaande woning. De inhoud van een vrijstaande woning mag 

niet meer dan 800m³ bedragen, met een maximale goothoogte van  3 meter 

en een maximale bouwhoogte van 8 meter.  

 

Artikel 7 Waarde–Archeologie 1 

Deze bestemming is gebruikt voor de zones met hoge archeologische 

verwachting.  

In dergelijke gebieden is de kans op het aantreffen van archeologische resten 

groot. Indien in deze zone bodemingrepen dieper dan de bouwvoor (0,30m – 

mv) niet kunnen worden voorkomen, moet er nader archeologisch onderzoek 

worden uitgevoerd. In de Wet op de archeologische monumentenzorg is voor 

archeologisch onderzoek een ondergrens opgenomen van 100m². Ook de 

provincie heeft in haar advisering over de beleidsadvieskaart deze ondergrens 

van 100m² voor gebieden met een specifiek archeologisch belang 
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onderschreven. De gemeente Zeist vindt deze ondergrens van 100m² 

werkbaar en doelmatig en neemt deze vrijstellingsgrens over. Deze gronden 

worden beschermd door middel van de dubbelbestemming “Waarde – 

Archeologie-1”. 

 

Artikel 8 Waarde–Archeologie 2 

Deze bestemming is gebruikt voor de zones met middelhoge archeologische 

verwachting.  

In zones met een middelhoge verwachting is de kans beperkt om intacte 

waardevolle archeologische resten aan te treffen. Hoewel de provincie (bij het 

opstellen van de archeologische waardekaart en bijbehorende beleidsadvies 

kaart) adviseerde hiervoor een vrijstellingsgrens te hanteren van 2.500 m² 

heeft de gemeente Zeist gemeend deze vrijstellingsgrens bij te stellen naar 

1.000 m², waardoor de informatiewaarde van het bodemarchief beter veilig is 

te stellen. De gemeente kiest voor deze bijstelling naar 1.000 m² in 

combinatie met een verkleining van het middelhoge verwachtingsgebied en 

een vergroting van het gebied met een lage archeologische verwachting. 

Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor kleinschalige ontwikkelingen door 

particulieren alsmede het waarborgen van archeologische waarden en 

informatie hierover wanneer groter oppervlakten aan de orde zijn.  Deze 

gronden worden beschermd door middel van de dubbelbestemming “Waarde 

– Archeologie-2”. 

 

6.3.3 Algemene regels 

Artikel 9 Anti-dubbeltelregel  

De anti-dubbeltelbepaling, een doeltreffender formulering dan de vroeger 

gehanteerde term "dubbeltelbepaling", beoogt te voorkomen dat door het 

herhaaldelijk gebruik van dezelfde oppervlakte van gronden als 

berekeningsgrondslag voor de oppervlaktebepaling van met name gebouwen, 

er op het betreffende of het aangrenzende perceel een situatie ontstaat die in 

strijd is met het bestemmingsplan. 

Door het "overhevelen" van gronden tussen percelen, via al of niet tijdelijke 

huurcontracten of eigendomsoverdrachten, zou op een van de percelen of op 

alle betrokken percelen uiteindelijk een bebouwde oppervlakte kunnen 

ontstaan, die groter is dan het bestemmingsplan blijkens de regels beoogt toe 

te staan.  

 

Artikel 10 Algemene bouwregels 

In deze bepaling is een regeling opgenomen voor bestaande en vergunde 

maatvoering en situering van bebouwing die afwijkt van de voorgeschreven 

bouwregels. In dat geval gaan de bestaande en vergunde maten en situering 

voor. Vervangende nieuwbouw mag in deze bestaande maatvoering worden 

gerealiseerd en op de bestaande locatie. Ook bij aan en uitbouwen mag de 

bestaande en vergunde maatvoering worden voortgezet. 

Ook zijn hier regels opgenomen voor het onderkelderen van gebouwen. 

Tot slot is opgenomen dat de omgevingsvergunning alleen kan worden 

verleend als wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens het 

geldende gemeentelijke parkeerbeleid. Als het beleid wordt gewijzigd kan 

daar rekening mee worden gehouden, zonder dat een herziening of wijziging 

van het bestemmingsplan nodig is.  
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Artikel 11 Algemene gebruiksregels 

Seksinrichtingen als strijdig gebruik 

Aangezien seksinrichtingen vanaf 1 oktober 2000 als een "normale" bedrijfs-

/dienstverlenende activiteit worden aangemerkt, dient het bestemmingsplan 

zich expliciet uit te spreken over het al of niet bieden van mogelijkheden voor 

vestiging van dergelijke inrichtingen. Omdat in het plangebied dergelijke 

inrichtingen niet gewenst worden geacht, worden deze dan ook expliciet voor 

alle bestemmingen als strijdig gebruik aangemerkt. 

 

Artikel 11 Algemene afwijkingsregels 

De regels bevatten een algemene afwijkingsbevoegdheid om een aantal 

nodige zaken en ondergeschikte afwijkingen mogelijk te maken. Het betreft 

met name: 

 nutsbebouwing en bebouwing die nodig is ten behoeve van het verkeer 

binnen een zone van 1 meter naast de verkeersbestemmingen; 

 geringe afwijkingen van de ligging van bestemmings- en bouwgrenzen en 

andere grenzen, voor zover die nodig zijn ter aanpassing van het plan aan 

de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein; 

 afwijkingen van bepalingen, gesteld ten aanzien van maten en 

percentages. 

 

6.3.4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 12 Overgangsrecht  

Uitgangspunt in een nieuw bestemmingsplan is dat bestaande bouwwerken en 

gebruiksvormen in principe positief worden bestemd, dus als zodanig als recht 

zijn toegestaan. 

De overgangsrechtelijke regels dienen om te waarborgen dat een bestaand 

bouwwerk of een bestaand gebruik dat niet in overeenstemming is met het 

nieuwe plan en waarvan sloop respectievelijk beëindiging wordt beoogd, als 

zodanig voorlopig kan blijven voortbestaan. Het bouwwerk of gebruik wordt 

dan als zodanig gedoogd totdat in de loop van de planperiode wordt beslist 

over sloop respectievelijk beëindiging. 

Bouwwerken en gebruiksvormen die al strijd zijn met het vorige 

bestemmingsplan worden expliciet uitgesloten van het overgangsrecht van 

het nieuwe plan. Ze worden niet gedoogd onder het nieuwe plan, maar blijven 

in strijd daarmee. Handhaving door sloop respectievelijk gebruiksbeëindiging 

blijft een optie. 

Uitgangspunt is dat overgangsrechtelijke situaties, zowel voor bouwen als 

voor gebruik, uitzonderingen zijn. Die situaties worden tijdelijk gedoogd. De 

regels van het overgangsrecht zijn voorgeschreven in het Bro. Deze regels 

zijn zodoende overgenomen. 

 

Artikel 13 Slotregel 

Bij deze regel is vermeld hoe het plan kan worden aangehaald. 
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7 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

De voorgestane ontwikkeling is een particulier initiatief. De kosten van het 

plan komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer.  

In dit kader zal met de initiatiefnemer een (anterieure) overeenkomst worden 

afgesloten, waarin afspraken zullen worden vastgelegd inzake het 

kostenverhaal. 

 

Derhalve is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig: het 

kostenverhaal wordt anderszins verzekerd. 
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8 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

8.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro  

In het kader van artikel 3.1.1 Bro zal overleg gevoerd worden over het 

voorontwerp bestemmingsplan met de gebruikelijke overlegpartners in het 

kader van de ruimtelijke ordening, waaronder het Waterschap 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de door het Rijk aangewezen 

diensten.  

In de Nota van inspraak en vooroverleg zin de reacties beantwoord.  

 

8.2 Inspraak 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van donderdag 11 

december 2014 tot en met woensdag 21 januari 2015 ter inzage gelegen. In 

deze periode zijn 29 inspraakreacties ontvangen en 2 artikel 3.1.1. Bro-

reactie. In december 2014 is een informatieavond gehouden voor de buurt en 

andere belangstellenden. 

De inspraakreacties en de reacties uit het wettelijke vooroverleg zijn 

beantwoord in de ‘Nota van inspraak en vooroverleg’, die als een bijlage 

achter deze toelichting is opgenomen. 

Mede naar aanleiding van de inspraakreacties heeft op 27 maart 2015 een 

schouw ter plaatse plaatsgevonden.  

 

8.3 Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerp-bestemmingsplan Lagegrond 1A Zeist heeft gedurende 6 weken 

vanaf donderdag 10 september tot en met 21  oktober 2015 in ontwerp ter 

inzage gelegen. 

In die periode is door 20 reclamanten een zienswijze ingediend. 

Deze zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van Zienswijzen, 

die als bijlage achter deze toelichting zijn opgenomen. 
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BIJLAGE(N) BIJ TOELICHTING



Gemeente Zeist 
Bestemmingsplan Lagegrond 1A  NL.IMRO.0355.BPlagegrond1A-VS01 

mRO b.v./ TOE / 99.261 – v9 / juni 2016  Vastgesteld d.d. 31 mei 2016  

78 

 


