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Toelichting 

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel 

Voorstel 

(llilli:!) 

1. de overwegingen en conclusies m.b.t. de ingediende zienswijzen, zoals opgenomen in het "Nota 

van zienswijzen "Ontwerpbestemmingsplan Lagegrond 1A Zeist" overnemen; 

2. instemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in het "Nota van 

zienswijzen "Ontwerpbestemmingsplan Lagegrond 1A Zeist"; 

3. het bestemmingsplan met de plannaam "Lagegrond 1A Zeist" en met de planidentificatie 

NL.IMR0.0355.BPlagegrond1A-VS01 met de bijbehorende bestanden gewijzigd vaststellen in 

elektronische vorm; 

4. de afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan vaststellen, waarbij de ondergrond is 

ontleend aan de GBKN van 3 maart 2014; 

5. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vaststellen; 

6. het vaststellingsbesluit eerder bekend te maken dan zes weken na de vaststelling indien GS [en 

evt. andere instanties van het rijk] hiermee instemUinstemmen. 

Besluit Raad 31 mei 2016: 
Conform besloten met in acht name van de kanttekening dat de fracties van ChristenUnie/SGP, 
NieuwDemocratischZeist, PvdA en GroenLinks geacht worden tegen te hebben gestemd. 

Basis 

Inleiding 
In oktober 2014 is een verzoek ontvangen van de Provincie Utrecht, via de Dienst Landelijk Gebied om 
het voorontwerpbestemmingsplan Lagegrond 1A Zeist in procedure te brengen. Het plan voorziet in de 
sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen in ruil voor de bouw van één nieuwe woning (NB. De Dienst 
Landelijk Gebied is per 1 maart 2015 opgeheven). De provincie is nu eigenaar van het agrarische 
complex aan de Lagegrond 1A. 

Op grond van de geldende Beheersverordening Buitengebied Zuid- West heeft de betreffende locatie de 
bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke waarde alsmede deels de bestemming 
Woondoeleinden Buitengebied. Realisatie van onderhavige woning past hier niet binnen, zodat alleen 
middels een herziening van het bestemmingsplan kan worÎrl meegewerkt. 

Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan voorziet hierin'\ en k~n ter vaststelling aan de raad worden 
aangeboden. "-- ; "_,, 
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Argumenten 

Het raadsvoorstel heeff tot doel om onderhavig bestemmingsplan vast te stellen conform de wettelijke 
eisen. De beslispunten 1 tot en met 4 komen hieruit voort. Beslispunt 5 geeft aan dat het kostenverhaal 
anderszins is verzekerd, te weten een anterieure exploitatieovereenkomst met initiatiefnemer en er 
derhalve geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. Het besluit tot vaststelling van dit 
bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt in de Nieuwsbode en de Staatscourant 
en via elektronische weg (gemeentelijke website en ruimtelijke plannen.nl). Gedurende zes weken kunnen 
belanghebbenden beroep instellen tegen dit bestemmingsplan. 

Toelichtingen 

r Financiën r. Juridisch r Risicos 

r Communicatie r Automatisering r Anders 

Verdere proces 

VERDIEPING 

Inleiding 
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. 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid-West' in 2005 heeft de voormalige 
agrarische bedrijfswoning een woonbestemming gekregen. De voormalige agrarische bedrijfsgebouwen 
zijn toen opgenomen in 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, het erf te schonen en in ruil voor de te sloop, ter plaatse met 
toepassing van de ruime-voor-ruimte-regeling één nieuwe woning te bouwen. 
Met dit bestemmingsplan is beoogd om deze herontwikkeling mogelijk te maken. Ten aanzien van dit 
bestemmingsplan is na tervisielegging, een inspraakprocedure doorlopen en heeft vooroverleg 
plaatsgehad met de provincie en het waterschap. Voorts heeft het plan opnieuw ter inzage gelegen, 
waarbij 20 zienswijzen zijn ingediend. Als gevolg daarvan is het plan op enkele punten aangepast. Het 
belangrijkste is dat beroep en bedrijf aan huis in dit plan worden uitgesloten vanwege de beperkte 
ontsluiting van de woonpercelen via de Lagegrond. 

terug 

ARGUMENTATIE 

1. Sloop van bebouwing en verwijdering van verharding draagt bij aan verbetering van het 
landschap. 

In totaal wordt circa 2.000 m2 aan bedrijfsbebouwing gesloopt. Ook wordt een groot deel van de 
bestaande verharding van ca. 3100 m2 verwijderd. De bestaande bedrijfswoning met aangebouwd deel 
Lagegrond 1A blijft bestaan. Op het perceel wordt een nieuw woonperceel van circa 2000 m2 mogelijk 
gemaakt. Daarop mag een woning van maximaal 800 m3 exclusief kelderruimte worden gebouwd. Met 
het plan wordt een aanzienlijke reductie aan bebouwing en verharding beoogd, hetgeen landschappelijk 
een verbetering betekent. 

2. De ontsluiting van beide woonpercelen via de Lagegrond is verzekerd. 
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De ontsluiting van de woningen loopt over de Lagegrond. Een deel van de ontsluitingsweg is van de 
eigenaar van Lagegrond 1B. Hiermee is volgens initiatiefnemer mondeling overeenstemminfl bereikt 
waarmee de ontsluiting van beide woon percelen is verzekerd. De overeenstemming wordt nog schriftelijk 
vastgelegd. 

3. Voor sloop en bouwverkeer wordt een tijdelijke weg gerealiseerd. 
Sloop en bouwverkeer door de wijk Brugakker wordt als problematisch ervaren. Een en ander 
betekent dat voor de sloop van de nieuwbouw een (tijdelijke) alternatieve route moet worden 
gevonden. 
Gekozen is voor een tracé ten westen van Brugakker tussen Lagegrond en Kromme Rijnlaan. Ten 
behoeve van een tijdelijke ontsluiting is door de gemeente De Bilt een vergunning op 13 juli 2015 
verleend. 
Daarnaast is door het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden een watervergunning afgegeven 
voor een tijdelijke brug over de Zeister Grift ( 2 maart 2015). Naar aanleiding van de 
bezwarenprocedure heeft de HDSR de bezwaren ongegrond verklaard (25 juni 2015). Volgens 
initiatiefnemer is er geen beroep ingesteld. 

4. Vanuit milieuhygiënisch opzicht zijn er na sanering geen belemmeringen die aan de 
ontwikkeling van het plan in de weg staan 

Ter plaatse heeft bodemonderzoek plaatsgehad. Er is sprake van verontreiniging met o.m. zware 
metalen, PAK en asbest in de grond. Dit moet worden gesaneerd. Daartoe wordt een saneringsplan 
opgesteld. Verder zal de verontreiniging worden gemeld aan de Provincie Utrecht (RUD) als bevoegd 
gezag. Vanuit milieuhygiênisch opzicht zijn er na sanering geen belemmeringen die aan de ontwikkeling 
van het plan in de weg staan. In de stallen en ook in de boerderijwoning is asbest aangetroffen. In 
verband met de aanwezigheid van asbest wordt een gecertificeerd bedrijf voor asbestverwijdering 
geselecteerd voor de sloop en bodemsanering. 

5. Ten behoeve van de natuur zijn en worden maatregelen getroffen. 
De herinrichting van het perceel is in overleg met de stichting Milieuzorg ter hand genomen. Uitkomst is 
dat er een houtwal is gerealiseerd en een dierenhotel is geplaatst. Er zal volgens initiatiefnemer overleg 
plaatsvinden met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) die de Flora- en faunawet uitvoert 
over mitigerende maatregelen in het kader van deze wet op de locatie Lagegrond 1A. De provincie heeft 
reeds een flora en faunaontheffing ontvangen van de RVO. De stichting Milieuzorg Zeist e.o. alsmede de 
Werkgroep Natuurlijk Zeist West zal de provincie hierover informeren. 

6. Als gevolg van de zienswijzen is het ontwerpbestemmingsplan op enkele punten aangepast. 
Met betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan zijn 20 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn 
beantwoord in bijgevoegde Nota van Zienswijzen "Ontwerpbestemmingsplan Lagegrond 1A Zeist". Als 
gevolg van de zienswijzen is het plan op enkele punten gewijzigd. 
In het plan zijn de volgende aanpassingen in de regels en de verbeelding doorgevoerd naar aanleiding 
van de zienswijzen: 
Verbeelding: 
Het talud van de Bisschopswetering zal in de bestemming 'Water' worden opgenomen zodat de gehele 
waterloop inclusief oeverstroken bescherming geniet. 
Regels: 

In artikel 6.2.1 zal worden opgenomen dat de omgevingsvergunning voor bouwen niet kan 
worden verleend alvorens alle voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt, met 
uitzondering van de voormalige bedrijfswoning met aangebouwde deel. 

Artikel 3.1 zal worden aangevuld met de bepaling dat de gronden bestemd zijn voor het 
hobbymatig weiden van dieren. 

In artikel 3.4, onder c, zal het gebruik van de agrarische gronden (buiten het bouwvlak) voor 
opslag als strijdig gebruik worden aangemerkt. 

In artikel 4.1 zal (doorgaande) worden geschrapt aangezien de ontsluiting geen functie heeft 
voor het doorgaande ·verkeer. 

In artikel 5.2 zal de bouwhoogte bij recht naar maximaal 1 meter worden gebracht en met 
afwijking, en na afweging van de cultuurhistorische belangen, naar 4 meter. · 

In artikel 6.3 zijn de mogelijkheden voor het gebruik van een woning voor een beroep of 
bedrijf aan huis geschrapt en vervangen door een verbod op het gebruik voor een beroep of bedrijf 
aan huis, in verband met de beperkte ontsluitingsmogelijkheden van het perceel. 

Artikel 10.3 zal in overeenstemming worden gebracht met de standaard parkeerbepaling in 
Zeist, waarin een expliciete verwijzing naar het gemeentelijke parkeerbeleid is opgenomen. 
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Voorts zijn enkele tekstuele verbeteringen en vernummeringen doorgevoerd die geen inhoudelijke 
wijzigingen met zich mee ·brengen. ·" 

Er zijn geen ambtshalvê. wijzigingen doorgevoerd die leiden tot een gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan. Wel is de toelichting geactualiseerd en zijn de wijzigingen van regels en verbeelding 
die naar aanleiding van de zienswijzen zijn doorgevoerd, ook in de toelichting verwerkt. Zo is bijvoorbeeld 
het aanvullende EHS-onderzoek en het aanvullende bodemonderzoek in de toelichting opgenomen. 
Beide zijn als bijlagen achter de Nota van Zienswijzen opgenomen. 

terug 

TOELICHTING 
Financiën. 
Het betreft een initiatief van de Provincie Utrecht Op basis van afdeling 6.4 van de Wro (de 
grondexploitatiewet) geldt de verplichting om kosten te verhalen op de initiatiefnemer. In dit verband is 
een overeenkomst worden gesloten met de Provincie Utrecht, waarin afspraken worden vastgelegd over 
het verhaal van de kosten als bedoeld in artikel 6.2.3 en 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening. Dat 
beperkt zich in dit geval tot het aspect planschaderisico. Er is ter zake geen sprake van plankosten en 
aanleg van voorzieningen o.i.d. voor de gemeente. De kosten van de inzet van ambtelijke uren worden 
gedekt door de leges die de initiatiefnemer voor deze aanvraag verschuldigd is. 

Juridisch 
De bevoegdheid om een bestemmingsplan vast te stellen is opgenomen is artikel 3.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). 
Het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt in de 
Nieuwsbode en de Staatscourant en via elektronische weg (gemeentelijke website en ruimtelijke 
plannen.nl). Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen dit 
bestemmingsplan. 

Communicatie 

Nadat de raad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, wordt het bestemmingsplan gedurende 
maxim~al zes weken voorgelegd aan GS [en evt. andere instanties van het rijk]. Mochten zij geen 
opmerkingen hebben tegen het gewijzigd vaststellen dan wordt het bestemmingsplan bekendgemaakt en 
vervolgens gedurende zes weken ter inzage gelegd. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt 
bekendgemaakt in De Nieuwsbode, de Staatscourant en via elektronische weg (gemeentelijke website en 
ruimtelijkeplannen.nl). Indieners van zienswijzen worden schriftelijk op de hoogte gesteld. Tijdens de 
termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

VERDERE PROCES 

Planning en uitvoering 

• B&W uiterlijk 8-3-2016 

• Ronde Tafel 29-3-2016 

• Debat 12-4-2016 

• Raad 21-4-2016 
• Toezending raadsbesluit aan Gedeputeerde Staten (GS) [en evt. andere instanties van het rijk] 
• Bekendmaking vaststellingsbesluit (art. 3.8 lid 4 Wro, 6 weken na raadsbesluit) * 
• Beroepstermijn (6 weken na bekendmaking vaststellingsbesluit) 

*deze termijn kan dus worden verkort indien GS [en evt. andere instanties van het rijk] daarmee 
instemt/instemmen 

Evaluatie 
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Het bestemmingsplan wordt op 21 april 2016 ter vaststelling aan uw raad aangeboden. 

BIJLAGEN 

• Ontwerpbestemmingsplan Lagegrond 1A Zeist toelichting (internnr. 16into0272) 
• Toelichting Bijlage 1 (internnr.16int00273 ) 
• Toelichting Bijlage 2 (internnr. 16into0274) 
• Toelichting Bijlage 3 (internnr. 16int00275) 
• Toelichting Bijlage 4 (internnr. 16int00276) 
• Toelichting Bijlage 5 (internnr. 16into0277) 
• Toelichting Bijlage 6 (internnr. 16int 00278) 
• Nota van Zienswijze ex naw (internnr. 16int. 00279) 
• Nota van Zienswijzen Bijlage A (internnr. 16int 00280) 
• Nota van Zienswijzen Bijlage B (internnr. 16into0281) 
• Verbeelding (internnr .. 16into0270) 
• Regels (internnr. 16int 00271) 
• Zienswijzen (alleen op papier ivm bescherming privacy op internet) 
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Behoort bij raadsvoorstel 
Nr. 16RV018 

De raad van de gemeente Zeist; 

RAADSBESLUIT 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2016; en met overname van de in dat 
voorstel vermelde overwegingen: 

Het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 1 O 
september 2015 gedurende 6 weken ter inzage is gelegd; 

gedurende de termijn van terinzagelegging 20 zienswijzen zijn ingediend; 

de zienswijzen aanleiding geven om het bestemmingsplan op onderdelen te wijzigen; 

daarnaast ambtshalve wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht, welke zijn 
opgenomen in het "Nota van zienswijzen "Ontwerpbestemmingsplan Lagegrond 1 A Zeist"; 

de conclusies uit het "Nota van zienswijzen "Ontwerpbestemmingsplan Lagegrond 1A Zeist" worden 
onderschreven en de daaruit voortvloeiende wijzigingen worden verwerkt in het vast te stellen 
bestemmingsplan; 

geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen bij dit 
bestemmingsplan omdat de kosten ter zake van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd; 

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht, 

BESLUIT: 

1. De overwegingen en conclusies m.b.t. de ingediende zienswijzen, zoals opgenomen in het "Nota 
van zienswijzen "Ontwerpbestemmingsplan Lagegrond 1A Zeist" over te nemen. 

2. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in het "Nota van 
zienswijzen "Ontwerpbestemmingsplan Lagegrond 1A Zeist". 

3. Het bestemmingsplan met de plannaam "Lagegrond 1A Zeist" en met de planidentificatie 
NL.IMR0.0355.BPlagegrond1A-VS01 met de bijbehorende bestanden gewijzigd vast te stellen in 
elektronische vorm. 

4. De afgeleide analoge verbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de 
ç>ndergrond is ontleend aan de GBKN van 3 maart 2014. 

5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 

6. Het vaststellingsbesluit eerder bekend te maken dan zes weken na de vaststelling indien GS [en 
evt. andere instanties van het rijk] hiermee instemt/instemmen. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van-31 mei 2016. 
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De raad voornoemd, 

mr. 
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