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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Met deze beheersverordening is beoogd om een tijdelijke regeling te treffen 
voor de periode waarin de “actieve looptijd” van het bestemmingsplan 
Buitengebied Zuid-West uit 2005 is verstreken, en de totstandkoming van het 
nieuwe bestemmingsplan nog in voorbereiding is. Daarmee moet worden 
voorkomen dat er in deze periode geen leges kunnen worden geheven voor 
de toetsing van omgevingsvergunningaanvragen aan het bestemmingsplan.  
 
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid-West’  is op 21 september 2005 
vastgesteld door de Raad. Na 10 jaar verstrijkt de ‘actieve looptijd’ van het 
plan (21 september 2015). Dat betekent dat het plan nog wel blijft gelden, 
maar dat de gemeente in het plangebied geen leges meer kan heffen voor het 
toetsen van aanvragen omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan.  
 
De voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid-West’ 
is in april 2014 gestart met de Nota van Uitgangspunten. Tijdens het 
raadplegen van belanghebbenden in het gebied en tijdens de inloopavond en 
mailwisselingen daarna, is er een groot aantal uitgebreide reacties opgehaald. 
Uit deze reacties blijkt dat er in het gebied een groot aantal wensen leeft en 
initiatieven worden voorbereid. Die vergen een zorgvuldige behandeling. Het 
buitengebied zuid-west is immers een gebied met grote landschappelijke, 
cultuurhistorische en natuurlijke waarden, maar staat ook onder stedelijke 
druk vanwege de situering tussen stedelijk gebied en de beperkte 
mogelijkheden voor de landbouw. Door het grote aantal wensen/initiatieven 
zullen deze wensen/initiatieven niet alleen per concreet geval moeten worden 
beoordeeld, maar ook in hun onderlinge samenhang en hun invloed op het 
gebied in zijn geheel.   
 
Voor de zorgvuldige afhandeling van alle wensen/initiatieven is daarom meer 
tijd nodig dan voorzien. Daardoor komt het tijdig vaststellen van een nieuw 
bestemmingsplan in het gedrang. Om de vele reacties in het kader van de 
Nota van Uitgangspunten zorgvuldig te kunnen behandelen, zonder dat dit ten 
koste gaat van de legesheffing in het gebied, is een tijdelijke 
beheersverordening opgesteld voor het Buitengebied Zuid-West. 
 
Bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West 
zal de tijdelijke beheersverordening automatisch worden vervangen door het 
nieuwe bestemmingsplan. De beheersverordening wordt dan als het ware 
overschreven door het nieuwe bestemmingsplan.  
 
 

1.2 Ligging en begrenzing verordeningsgebied 

Voor de begrenzing van het verordeningsgebied is de begrenzing van het 
bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West overgenomen. Het 
verordeningsgebied ligt ten zuiden van de kern Zeist, ingesloten door de A12 
en de stationsomgeving, de Utrechtse Heuvelrug en de bebouwing van Zeist 
en Bunnik. Door het gebied loopt de spoorlijn Utrecht – Arnhem. 
 
In bijgaande figuur is de ligging en begrenzing van het plangebied 
weergegeven. 
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Figuur 1 Ligging en begrenzing plangebied 
 
 

1.3 Een tijdelijke beheersverordening 

De keuze voor het instrument beheersverordening met de bedoeling om te 
voorkomen dat leges worden misgelopen voor werkzaamheden die 
samenhangen met het bestemmingsplan, is gebaseerd op de volgende 
overwegingen. 
 
In de Wro zelf komen geen bepalingen voor die in de weg staan aan de inzet 
van de beheersverordening als tijdelijke overgangsregeling. Volgens de Wro 
moet een beheersverordening, net als een bestemmingsplan, elke 10 jaar 
opnieuw worden vastgesteld (artikel 3:38, lid 2, van de Wro).  
De bevoegdheid om een beheersverordening of een bestemmingsplan vast te 
stellen, is niet gekoppeld aan de 10 jaren-termijn. De bevoegdheid blijft 
bestaan, ook als er net een nieuwe beheersverordening of nieuw 
bestemmingsplan is vastgesteld. Nieuwe feiten, omstandigheden, 
ontwikkelingen of inzichten kunnen aanleiding zijn om de beheersverordening 
(of het bestemmingsplan) al eerder te vervangen.  
 
Voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid-West’ kunnen de ruimtelijke 
ontwikkelingen op dit moment nog niet worden voorzien. Dat vergt immers 
een nadere en zorgvuldige afweging. Tegelijkertijd zijn er valide redenen om 
vooruitlopend op die zorgvuldige afweging al een beslissing te nemen. Met het 
voorkomen van het vervallen van de legesheffing in het gebied zijn immers 
belangrijke financiële belangen gemoeid. 
 
Daar komt bij dat bewoners en gebruikers door deze gang van zaken niet 
worden benadeeld. Door het bestaande planologische regime over te nemen 
blijven de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan behouden. 
Initiatieven die onder het geldende bestemmingsplan mogelijk zijn, blijven 
onder de tijdelijke beheersverordening mogelijk. Een uitzondering daarop zijn 
de mogelijkheden die in het geldende plan alleen via planwijziging kunnen 
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worden gerealiseerd. Dat zijn geen “geldende rechten” en bovendien kent het 
instrument ‘beheersveordening’ geen wijzigingsbevoegdheden.  
 
Een beheersverordening is dus wat anders dan het “bevriezen van de 
bestaande situatie” met een voorbereidingsbesluit. Bij een 
voorbereidingsbesluit gaat de boel op slot. Alle aanvragen 
omgevingsvergunning moeten bij een voorbereidingsbesluit worden 
aangehouden tot er duidelijkheid is over het nieuwe in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan. Een voorbereidingsbesluit is bedoeld om te voorkomen dat 
snel nog even gebruik wordt gemaakt van geldende rechten, ook als die de 
beoogde nieuwe ontwikkeling kunnen frustreren. Dat is hier niet het geval. De 
bedoeling van de beheersverordening voor het Buitengebied Zuid-West is niet 
om de boel op slot te zetten, maar om het huidige regime nog even te kunnen 
voortzetten om een zorgvuldige afweging van het nieuwe regime mogelijk te 
maken.   
 
Dat betekent dat er een beslissing naar de huidige stand van zaken wordt 
verlangd (geen inzicht in ruimtelijke ontwikkelingen), in de wetenschap dat 
die stand van zaken binnen afzienbare tijd kan wijzigen. Zo bezien is het een 
goede ruimtelijke ordening om het geldende regime tijdelijk voort te zetten in 
afwachting van de zorgvuldige afweging voor het nieuwe regime. 
Op het moment dat die zorgvuldige afweging is gemaakt, ontstaat er een 
nieuwe situatie waarin er wel inzicht is in de beoogde ruimtelijke 
ontwikkelingen en kan een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. 
 
 

1.4 Bestaand planologisch gebruik 

In de Wet ruimtelijke ordening is een bevoegdheid opgenomen voor de 
gemeenteraad om, in afwijking van de verplichting om een bestemmingsplan 
vast te stellen, voor delen van het grondgebied waar geen ruimtelijke 
ontwikkelingen zijn voorzien een beheersverordening vast te stellen (artikel 
3:38 van de Wro).  
 
De eerste vraag die opkomt is of het buitengebied Zuid-West is aan te merken 
als een deel van het grondgebied waar geen ruimtelijke ontwikkelingen zijn 
voorzien? 
In de Wet ruimtelijke ordening is niet beschreven wat onder ruimtelijke 
ontwikkeling moet worden verstaan. Maar bij de totstandkoming van de wet 
heeft de Minister wel een omschrijving van het begrip gegeven: “Van een 
ruimtelijke ontwikkeling is sprake als het gaat om ruimtelijk relevante 
veranderingen in het planologisch toegestane gebruik van gronden en 
opstallen”. Daarbij gaat het altijd om ruimtelijke ontwikkelingen na het 
vaststellen van de beheersverordening. 
 
Bij ruimtelijke ontwikkeling gaat het volgens de Minister dus niet om het 
bestaande feitelijke gebruik, maar om het bestaande planologische gebruik. 
Dat is ook de lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(hierna: de Afdeling) in een recente uitspraak in hoger beroep over een door 
de rechtbank vernietigde omgevingsvergunning1.  
Volgens de Afdeling volgt uit artikel 3:38 van de Wro niet dat er geen enkele 
ruimtelijke ontwikkeling mag plaatsvinden. In een dergelijk gebied zijn 
ruimtelijke ontwikkelingen volgens de Afdeling in beperkte mate toegestaan, 

                                          
1 ABRS 6 augustus 2014, 201401491/1/A1. 
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als die ook reeds op grond van het voorheen geldende regime waren 
toegestaan. 
 
In deze uitspraak werd door de appellant betoogt dat de beheersverordening 
betrekking had op een buitengebied waar ruimtelijke ontwikkelingen zijn 
voorzien en daarom in strijd is met artikel 3:38 van de Wro. De Afdeling 
verwerpt dat betoog en overweegt dat de omstandigheid dat er veel 
aanvragen omgevingsvergunning in het gebied van de beheersverordening 
zijn ingediend, niet betekent dat de beheersverordening ook voorziet in 
ruimtelijke ontwikkelingen. Daarvoor verwijst de Afdeling naar de 
wetsgeschiedenis waarin staat dat het instrument van de beheersverordening 
bedoeld is om voor gebieden met een lage ruimtelijke dynamiek te kunnen 
voorzien in een passende planologische bescherming. 
 
Het komt er op neer dat ruimtelijke ontwikkelingen die ook al onder het 
geldende bestemmingsplan waren toegestaan, opnieuw in de 
beheersverordening kunnen worden toegestaan. In deze beheersverordening 
is er dan ook voor gekozen om de mogelijkheden van het geldende 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid-West’ over te nemen en de voorschriften 
en plankaart met kaartbijlage van overeenkomstige toepassing te verklaren. 
De wijzigingsbevoegdheden zijn daarvan uitgesloten omdat het instrument 
‘beheersverordening’ zoals bedoeld in artikel 3.38 Wro, anders dan het 
bestemmingsplan, geen wijzigingsbevoegdheden kent. 
 
 

1.5 Procedure nieuwe beheersverordening 

In de Wet ruimtelijke ordening is geen voorbereidingsprocedure opgenomen 
voor het opstellen van een nieuwe beheersverordening. Maar de 
gemeentelijke Inspraakverordening kent wel regels voor het betrekken van 
ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk 
beleid. In deze inspraakverordening is onder meer geregeld dat geen inspraak 
wordt verleend ten aanzien van ondergeschikte herzieningen of uitvoering van 
een eerder vastgestelde beleidsvoornemens.  
 
Bij een beheersverordening zal het altijd gaan om eerder vastgestelde 
beleidsvoornemens. In een beheersverordening worden regels opgenomen 
voor het beheer van het gebied overeenkomstig het bestaande gebruik. 
Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak valt daaronder ook het bestaande 
gebruik dat al onder het voorheen geldende bestemmingsplan kon worden 
toegestaan. Het gemeentelijke beleid dat ten grondslag ligt aan deze tijdelijke 
beheersverordening is beleid dat is overgenomen uit het eerder (in 2005) 
vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West.  
Dat betekent dat geen voorbereidings- of inspraakprocedure nodig is om een 
beheersverordening te kunnen vaststellen. 
Overigens wordt er wel inspraak verleend op de Nota van Uitgangspunten 
voor het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid-West’. 
 
Verder is er geen wettelijk vooroverleg vereist. Die verplichting geldt alleen 
voor bestemmingsplannen (artikel 3.1.1. van het Bro).  
 
Bovendien is tegen het vaststellen van een beheersverordening geen beroep 
mogelijk, omdat het vaststellen van een beheersverordening een besluit is tot 
het vaststellen van een algemeen verbindend voorschrift. Daarvoor gelden 
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eigen regels van democratische besluitvorming en daartegen kan geen 
bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld2.  
Vaststelling van een nieuwe beheersverordening vóór 22 september 2015 
behoort dan ook tot de mogelijkheden.  
 
De procedure komt er op neer dat de beheersverordening gelijk ter 
vaststelling aan de Raad kan worden voorgelegd. Na de vaststelling door de 
Raad moet de beheersverordening bekend worden gemaakt conform het 
bepaald in artikel 139 Gemeentewet, alvorens die in werking kan treden. 
 
 

1.6 Leeswijzer  

De toelichting is 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 randvoorwaarden en 
omgevingsaspecten.  
Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de planregels alsook verbeelding en geeft 
aan waarom voor een bepaalde regeling is gekozen.  
Tot slot komt in hoofdstuk 6 de economische uitvoerbaarheid aan de orde.  
 

                                          
2 Overigens kan de verbindendheid van een beheersverordening wel indirect bij de rechter worden 
aangevochten in het beroep en hoger beroep tegen een omgevingsvergunning. Op die wijze is de 
beheersverordening van de gemeente Zundert ook in de aangehaalde uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak  aan de orde gekomen.   
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2 BESTAANDE SITUATIE 

2.1 Inleiding 

De bestaande situatie is ten behoeve van de Nota van Uitgangspunten voor 
het nieuwe bestemmingsplan geïnventariseerd en vormt een actualisering op 
hoofdlijnen van de situatie zoals die in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Zuid-West’ is beschreven.  
 
 

2.2 Geomorfologie 

Aardkundige waarden bepalen de verschillen in vormen en patronen zichtbaar 
aan het oppervlak. Deze hebben vaak weer een nauwe verwantschap met de 
ontginningsgeschiedenis. De aardkundige opbouw van het plangebied bestaat 
uit de fysisch geografische eenheden rivierkleigebied en deels langs de 

Driebergseweg, 
dekzandgebied. De wind heeft 
in het dekzand ruggen en 
laagten doen ontstaan. Op 
deze dekzandruggen zijn later 
wegen en nederzettingen 
ontstaan.  
 
De a-biotische 
gebiedskenmerken zijn ook in 
bijgaande figuur nogmaals 
weergegeven.  
Het plangebied ligt in een 
overgangsgebied van de 
Utrechtse Heuvelrug in het 
oosten naar het rivierengebied 
in zuidwesten. In het gebied 
zijn het dekzand aan de rand 
van de Utrechtse Heuvelrug en 
de kleiige en zavelige 
sedimenten van de Kromme 
Rijn aan het oppervlak terug te 
vinden. Het plangebied ligt 
voor een groot deel op de 
Kromme Rijn stroomrug. 
 

 Figuur 2 - Aardkundige opbouw plangebied. mRO 2015 
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Rivierkleigebieden 
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. De 
grote uitgestrektheid van het rivierkleigebied en de vele stroomruggen geven 
aan dat de rivier vroeger zeer veel beddingen heeft gehad. De stroomruggen 
liggen vandaag de dag tot enkele meters boven de komgebieden en zijn 
opgebouwd uit grofkorrelige afzettingen zoals zand en zavel. De kommen, die 
voornamelijk uit zware klei bestaan, zijn lager gelegen en daarom ook veel 
natter. In het plangebied behoort het overgrote deel van de gronden tot het 
rivierkleigebied.  
 

 
 
 
 
 

Figuur 3 - Geomorfologische kaart (bron: VISTA, 2006) 

Figuur 4- Rivierklei in het plangebied, onderverdeeld in lage kommen en hoger gelegen 
stroomruggen met oude rivierarmen. Bron: landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijn 
gebied, Brons + Partners 2009, bewerking mRO 2015 
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2.3 Landschap 

Het landschap in het plangebied wordt grotendeels bepaald door de hiervoor 
geschetste geomorfologie.  
 

 
In het plangebied is voor het overgrote deel sprake van een afwisselend  
rivierenlandschap en voor een klein deel (langs de Driebergseweg) het 
bosrijke Heuvelrug en flankenlandschap.  
 

 

Figuur 5 – Drie grote landschappelijke eenheden waarvan 
twee in het plangebied.  
Bron: Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijn gebied,  
Brons + Partners 2009, bewerking mRO 
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De karakteristieken en het bodemgebruik van dit landschaptype zijn in 
voorgaande tabel weergegeven.  
 
 

2.4 Natuur 

De natuurwaarden in het plangebied zijn divers en op onderdelen hoog.  
De droge bossen op de flanken van de Heuvelrug, met name in het 
noordoosten van het plangebied, hebben een aanzienlijke ecologische 
betekenis.  
Hetzelfde geldt voor 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. 
De waterlopen, maar vooral de kwelsloten hebben een grote ecologische 
betekenis in het gebied.  
 

 
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 de Stichtse 
Rijnlanden een inrichtingsvoorstel gemaakt.  
 

Figuur 6 - Inventarisatie natuurlijke kwaliteiten. Bron: Landschapsontwikkelingsplan 
Kromme Rijn gebied, Brons + Partners 2009. 



 

15 
Gemeente Zeist 
Beheersverordening Buitengebied ZW  NL.IMRO.0355.BVBuitengebiedZW-VS01 
mRO b.v./ TOE / VS / 06.153 – v2 / juni 2015  Vastgesteld d.d. 7 juli 2015 - 15RV050 
 

2.5 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 ongeveer 
0,40 tot 0,80 m 
beneden maaiveld 
en op de hoger 
gelegen delen 
binnen het 
plangebied veelal 
dieper dan 1,00 m 
–mv. In bijgaande 
figuur is dit 
vormgegeven.  
 

 

Figuur 7 - 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. 

Figuur 8 - Gemiddelde grondwaterstand ten opzichte van maaiveld. 
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Het grondwater stroomt vanaf de Utrechtse Heuvelrug in zuidwestelijke 
richting naar het rivierengebied, waar lokaal kwel optreedt of wegzijging 
plaatsvindt. In navolgende figuur is dit de zogenaamde grondwaterflux 
weergegeven. Duidelijk is de kwelgebieden in het centrale deel van het 
plangebied, oostelijk van Slot Zeist, in het oostelijke deel bij Rijnwijk en in het 
westelijke deel nabij de Lage Grond.  
 
 

2.6 Cultuurhistorie 

In het plangebied bevinden zich vele bijzondere historische locaties. Het 
betreft zowel landgoederen, buitenplaatsen als oude boerderijen, die al dan 
niet deel uitmaakten van de landgoederen en buitenplaatsen. 
In de middeleeuwen, 14e eeuw, ontstonden de versterkte huizen 
(ridderhofsteden) Huys te Zeist (nu Slot Zeist), Kersbergen, Blikkenburg en 
Rijsenburg (in gemeente Driebergen-Rijsenburg). Van deze kastelen resteert 
niets dan een enkel poortje van Kersbergen.  
Eveneens van een vroege datum is landgoed Rijnwijck, gelegen in één van de 
lager gelegen delen van het plangebied. Dit landgoed wordt nu doorsneden 
door de spoorlijn Utrecht Arnhem en de rijksweg A12. Het landgoed kent geen 
‘huis’ meer.  
Grienden zijn, behalve als onderdeel van landgoed Rijnwijck, ook elders in het 
plangebied aanwezig bijvoorbeeld bij de Lage Grond. 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. 
 
Een tweede golf van verandering van het overgangslandschap vond plaats in 
de 18e en 19e eeuw. De economie kende in deze tijd een groep snel rijk 
geworden handelaars en industriëlen (tweede helft 18e eeuw) die buiten de 
steden een buitenplaats wilden stichten.  
Vanaf 1820 verrees een aantal geheel nieuwe buitenplaatsen waaronder: 
Hoog Beek en Royen, Schoonoord, Sparrenheuvel, De Breul, Molenbosch, 
Heerenwegen, Nieuwe Beerschoten en Tallyho Cottage. Deze nieuwe reeks 
buitenplaatsen bestond uit landschapsparken en bosgebieden op de 
zandgronden en in enkele gevallen met weidegronden (overplaatsen) ten 
zuiden van de Driebergseweg. 
 
De buitenplaatsen langs de Driebergseweg-Utrechtseweg hadden hun 
achterbegrenzing langs de Arnhemse Bovenweg en hun zogenaamde 
‘overplaatsen’ aan de westzijde van de Driebergseweg, in het Kromme 
Rijngebied. Deze overplaatsen zijn agrarische percelen en gebouwen 
behorende bij de buitenplaats, die voor de buitenplaats zowel economisch als 
esthetisch van belang waren. Momenteel betreft het vooral een ruimtelijke 
relatie, de economische factor is verschoven naar de nieuwe gebruiker of 
eigenaar.  
Een voorbeeld hiervan is het terrein van hockeyclub Phoenix. 
Cultuurhistorisch is het een open overplaats, waarlangs een waterloop is 
gelegen. Voorheen waren hier een boerderij en landerijen aanwezig. Het 
perceel is nog open, de structuur is zichtbaar, echter er is sprake van gebruik 
als sportvelden met gebouwde voorziening.  
Van de buitenplaatsen langs de Driebergseweg zijn zowel de parkstructuur als 
de historische gebouwen beschermd: Sparrenheuvel, Molenbosch, Hoog Beek 
en Rooyen, Heerewegen, Schoonoord, Groenoord, Nieuw Beerschoten, 
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Eikenhof, Eikenhorst, “Groen en Hout”, Zonneweelde, Nye Wilp, De Breul, 
Sans Souci, Tallyho (waarvan alleen de parkaanleg nog aanwezig is), 
Noordberch en de Mariahof.  
Een afwijkend type landschappelijke structuur dat op de gemeentelijke 
monumentenlijst staat, is de brinknederzetting bij de Bunsing, bestaande uit 
een centraal gelegen brink met daarom gelegen boerderijen. De brink en de 
boerderijen dienen in samenhang te worden gezien met het omringende 
landschap (esdorpen- en buitenplaatsenlandschap) en met de overplaats van 
Heerewegen.  
 
De verschillende buitenplaatsen worden in cultuurhistorische opzicht, en in 
veel gevallen ook in architectonisch opzicht zeer waardevol gevonden.  
Een deel van de belangrijkste cultuurhistorische elementen is verankerd in het 
gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid. De Erfgoedverordening van de 
gemeente Zeist en de provinciale verordening (zie navolgende paragraaf) is 
hierin bepalend voor het bestemmingsplan.  
 

 
 
 

2.7 Landbouw 

De landbouwsector wordt in het plangebied gekenschetst als kleinschalig 
stedelijk agrarisch. De landbouw concentreert zich in het zuidwestelijke deel 
van het plangebied en bestaat voornamelijk uit weidegrond en fruitteelt.  
Vanuit de landbouwsector wordt gevraagd om uitbreidingsmogelijkheden en 
een verbreding van de activiteiten, waaronder recreatieve 
ontwikkelingsmogelijkheden, op gebied van zorg etc. 
Ook wordt aandacht gevraagd voor de problematiek van de stoppende 
agrariërs, waarin de herbestemming van de voormalige gebouwen en de 
mogelijke strijdigheid met de bestaande agrarische bedrijven een belangrijk 
punt is.  

Figuur 9 - Cultuurhistorische structuren Zeist, Erfgoedverordening Zeist 
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De landbouwsector wenst het buitengebied primair te laten functioneren als 
landbouwgebied. Een verbreding van de activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm 
van stadslandbouw, meer zorgfuncties etc., mag geen primair doel op zich 
worden, maar kan als nevenactiviteit een positief effect hebben voor de 
landbouwsector. 
Daarbij komt dat er steeds meer vraag komt de landbouw dichter bij de stad 
te brengen, onder meer in de vorm van stadslandbouwactiviteiten. Met name 
het buitengebied van Zeist kan zich hiervoor lenen, aangezien het ligt in een 
sterk verstedelijkt gebied. Belangrijke thema’s binnen de interactie tussen 
stad en landbouw zijn: 

- het versterken stad-landrelatie;  
- innovatie (duurzame energie, sociale innovatie); 
- zorg voor elkaar. 

 
Het belang daarvan is door B&W van Zeist onder meer onderstreept in de 
ondertekening van de Agenda Stadslandbouw en in de vaststelling van 
stadslandbouw onder de het gemeentelijke Programma Duurzaamheid. 
Stadslandbouw omvat in essentie alle aspecten van landbouw vóór de stad, 
met alle aspecten die daarbij horen, zoals beperking van distributieafstanden, 
gezonde productie, educatie, zorg, duurzaamheid, enzovoort. 
Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is er 
aandacht voor voedselproductie en consumptie in en om de stad. Van 
commerciële productie door boeren, tot eigen consumptie uit moes- en 
volkstuin, tot dagbestedingsprogramma's in de zorg, tot onderwijs op scholen 
over voeding. 
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3 BELEIDSKADER 

3.1 Inleiding  

Bij het opstellen van gemeentelijk beleid en ruimtelijke regelingen, zoals een 
beheersverordening, moet rekening worden gehouden met het beleid van de 
hogere overheden. Aangezien met de beheersverordening is beoogd om de 
bestaande planologische ruimte voort te zetten kan met een beknopte 
actualisering worden volstaan. 
 
 

3.2 Rijksbeleid  

 
3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De kaders van het nieuwe rijksbeleid zijn opgenomen in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) die op 13 maart 2012 door de Minister van 
I&M is vastgesteld. Deze structuurvisie vervangt de Nota Ruimte en heeft als 
credo "Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig". 
 
De SVIR omvat drie hoofddoelen, die als volgt zijn geformuleerd: 
1. Concurrerend  

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het 
versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

2. Bereikbaar  
Het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij 
de gebruiker voorop staat; 

3. Leefbaar en veilig  
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke 
natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 
Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig 
maakt, moet het roer in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid om. Het Rijk kiest 
voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. 
Hiermee wordt de ruimtelijke ordening in toenemende mate neergelegd bij 
gemeenten en provincies. Zo ontstaat er ruimte voor maatwerk en keuzes van 
burgers en bedrijven.  
De nationale belangen hebben onder andere betrekking op bijvoorbeeld 
ruimte voor waterveiligheid, behoud van nationale unieke cultuurhistorische 
kwaliteiten en ruimte voor een nationaal netwerk van natuur. 
 
3.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)  
Met het vastgestelde Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (30 
december 2011), ook wel Barro genoemd, geeft het Rijk algemene regels 
voor bestemmingsplannen en wordt een aantal van de nationale ruimtelijke 
belangen uit de voormalige Nota Ruimte en voormalige PKB’s in regelgeving 
geborgd. Doel van dit Besluit is bepaalde onderwerpen uit de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) te verwezenlijken, danwel te beschermen.  
In artikel 2.10 van het Barro is de ecologische hoofdstructuur benoemd.  
Bij provinciale verordening worden de gebieden aangewezen die de 
ecologische hoofdstructuur vormen. De ligging van die gebieden wordt 
geometrisch vastgelegd. 
Buitenplaats Heerewegen ligt in de door de provincie Utrecht aangewezen 
ecologische hoofdstructuur. 
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3.2.3 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. 
 
3.2.4 Besluit ruimtelijke ordening (Bro)  
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. 
 
Daartoe is in artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening vastgelegd dat 
in de toelichting van het bestemmingsplan een beschrijving dient te worden 
opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de in het gebied 
voorkomende cultuurhistorische en archeologische waarden.  
 
3.2.5 Boswet 
Het doel van de Boswet is het in stand houden van het bosareaal in 
Nederland, dat wil zeggen: de letterlijke oppervlakte aan bos. 
De Boswet is van toepassing op alle bossen en houtopstanden buiten de 
‘bebouwde kom Boswet’ groter dan 1000 m2 en rijbeplantingen van meer dan 
20 bomen. De begrenzing ‘bebouwde kom Boswet’ wordt door de gemeente 
vastgesteld, maar hoeft niet samen te vallen met de bebouwde kom in het 
kader van de wegenverkeerswet. 
Struikbeplanting groter dan 1000 m2 valt onder de Boswet, met uitzondering 
van eenrijïge geschoren meidoornheggen die als zodanig zijn aangelegd en 
beheerd. Spontane bosopslag langs sloten, op natuurterreinen en op 
braakliggende terreinen valt onder de Boswet zodra er sprake is van een 
bedekkingspercentage van 60% en de opslag vijf jaar of ouder is. 
  
De Boswet is niet van toepassing op: 

 Erven en tuinen 
 Windschermen langs boomgaarden 
 Eenrijige beplanting van populier of wilg op of langs landbouwgronden 
 Italiaanse populier, linde, paardekastanje en treurwilg 
 Vruchtbomen 
 Kerstsparren 
 Kweekgoed 
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De Boswet is van toepassing buiten de ‘Bebouwde Kom Boswet’. Deze 
begrenzing is door de gemeente Zeist vastgesteld. 
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI), 
verleent ontheffingen en uitstel in het kader van de Boswet. De provincie 
Utrecht doet alle uitvoerings- en handhavingstaken en adviseert het 
ministerie. In de praktijk doet de provincie de uitvoering van de Boswet, met 
uitzondering van grond in eigendom bij de rijksoverheid (Staatsbosbeheer, 
Rijkswaterstaat en Defensie).  
Bij elke kapmelding bekijkt de provincie of de voorgenomen velling 
aanvaardbaar is uit oogpunt van natuur- en landschapsschoon. In 
uitzonderlijke gevallen wordt een kapverbod opgelegd. 
Op grond van de Boswet ontstaat er na velling een herplantplicht. 
 
3.2.6 Flora- en faunawet 
Volgens de bepalingen van de Flora- en faunawet dient bij elk plan dat ingrijpt 
op standplaatsen van planten of vaste verblijfplaatsen van dieren, te worden 
getoetst wat het effect is op de in de wet genoemde beschermde soorten. 
De Flora- en faunawet geldt altijd en overal, waar beschermde soorten 
voorkomen. In paragraaf 5.7 is beschreven op welke wijze het onderzoek 
naar flora en fauna heeft plaatsgevonden en wat de conclusies zijn.  
 
3.2.7 Milieuwetgeving 
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is diverse (milieu)wetgeving van 
toepassing, waaronder de Wet luchtkwaliteit, besluit externe veiligheid, Wet 
geluidhinder, etc. Ook op deze aspecten zal in hoofdstuk 5 nader worden 
ingegaan.  
 
 

3.3 Provinciaal beleid  

3.3.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 
Op 4 februari 2013 hebben Provinciale Staten de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie 2013-2028 vastgesteld, en op 10 maart 2014 de eerste partiële 
herziening hiervan.  
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.  

 
De wijzigingen in de partiële herziening PRS 2013-2028 hebben betrekking op 
verschillende onderdelen, waaronder ook de ecologische hoofdstructuur. 
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Algemene beleidslijnen 
Voor het onderhavige bestemmingsplan zijn de volgende algemene 
beleidslijnen van belang: 
 
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 
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.  
 
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; 
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 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; 

 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. 
 

 
 
Natuur/Groene contour 
Binnen de groene contour liggen gebieden die van belang worden geacht voor 
het functioneren van de EHS, maar niet onder de EHS zelf vallen, omdat er 
geen financiering met overheidsmiddelen mogelijk is. Binnen deze gebieden 
kan op vrijwillige basis EHS gerealiseerd worden. Onomkeerbare ingrepen en 
processen, zoals grootschalige verstedelijking die het realiseren van natuur 
binnen de groene contour onmogelijk maakt, zijn niet toegestaan. Rode 
ontwikkelingen kunnen ook in een kernrandzone worden gerealiseerd (zie 
artikel Kernrandzones). Ontwikkelingen zoals uitbreiding van agrarische 
bouwblokken en aanleg van recreatievoorzieningen worden hier niet onder 
onomkeerbare ingrepen begrepen. Reguliere agrarische ontwikkeling op 
gronden gelegen binnen de groene contour is gewoon mogelijk. 
 

Figuur 10 – EHS, exclusief de groene contour, bewerking mRO 
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Verdrogingsgevoelige gebieden 
De begrenzing van verdrogingsgevoelige 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 de PRS. 
 
Cultuurhistorie 
De provincie Utrecht zet in op het behouden, versterken en beleefbaar maken 
van cultuurhistorie in de provincie Utrecht. Dit resulteert in een strategie van 
enerzijds het veiligstellen van cultuurhistorische waarden en anderzijds het 
sturen van ruimtelijke ontwikkelingen vanuit de samenhangende 
cultuurhistorische kwaliteiten ter plaatse. Daarbij is ‘behoud door 
ontwikkeling’ het uitgangspunt. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) 
vormt de basis van dit beleid. Voor het plangebied speelt daarin vooral het 
beleid ten aanzien van historische buitenplaatsen een belangrijke rol. Het 
beleid rust op enerzijds veiligstellen en anderzijds ruimte bieden voor 
ontwikkeling. Provincie wil ruimte bieden voor ontwikkeling, gericht op het 
creëren van economische dragers voor het behoud van de cultuurhistorische 
waarden van buitenplaatsen. Daarbij is behoud van de specifieke kenmerken 
van de zone waarin de buitenplaats ligt het uitgangspunt. 
 

Figuur 11 - Ecologische hoofdstructuur en Groene contour provincie Utrecht 
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3.3.2 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 
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.  
 
Landschap: Utrechtse Heuvelrug 
Volgens artikel 4.9 PRV bevat een ruimtelijk plan bestemmingen en regels ter 
bescherming en versterking van de in het plangebied voorkomende 
kernkwaliteiten, zoals genoemd in de Bijlage Kernkwaliteiten landschap. 
De toelichting op een ruimtelijk plan bevat een beschrijving van de in het 
plangebied voorkomende kernkwaliteiten en de wijze waarop met de 
bescherming en versterking van de kernkwaliteiten is omgegaan. 
 
Natuur: 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 

Figuur 12 - Onderdeel Buitenplaatsen Cultuurhistorische hoofdstructuur Provinciale Verordening 
Utrecht 
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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. 

 
 
3.3.3 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.  
 
3.3.4 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.  
 
 

3.4  Regionaal beleid 

3.4.1 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. 
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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 
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. 
 
3.4.2 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.  
 
 

3.5 Gemeentelijk Beleid 

3.5.1 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 
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8. Centrum aantrekkelijk 
9. Economisch gezond en duurzaam  
10. Van visie naar uitvoering 
 
Deze hoofdkeuzes zijn verwerkt in een structuurvisiekaart, zoals hierna 
afgebeeld. 
 

 
 
Versterken van de groenstructuren 
Gemeente Zeist kiest ervoor de natuur en het landschap te verbeteren. 
Daarbij is vooral aandacht voor zwakke schakels van de Ecologische 
Hoofdstructuur. Deze zwakke punten zitten voor het buitengebied bij de grens 
met de Bilt en het station Driebergen-Zeist.  
 
Cultuurhistorie en verleden zichtbaar maken.  
Gemeente Zeist kiest ervoor om het verleden en de cultuurhistorie beter 
zichtbaar te maken. Dat geldt voor zowel bebouwd gebied als voor het 
buitengebied. Cultuurhistorie wordt daarin breed bezien; van middeleeuwse 
overblijfselen tot en met industrieel, militair en religieus erfgoed. 
 
Gebruik 
Voor het gebruik wordt ervoor gekozen het recreatieve gebruik van het 
landschap te vergroten en de kwaliteiten van de cultuurhistorie meer te laten 
ervaren. Om dit te realiseren kunnen (regionale) fiets- en wandelroutes 
aangelegd worden, waarbij er zorg is voor de ecologische waarde. 
 

Figuur 13 - Uitsnede gemeentelijke structuurvisie, met 
indicatieve steppingstones en de ecologische verbindingszone 
door het plangebied 
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Nader uitwerking van de keuzen geven een volgend beeld voor het 
plangebied.  
 
De belangrijkste kwaliteit in het Kromme Rijngebied is de overgang van een 
zeer besloten bosrijk gebied naar een open karakter met vergezichten en 
landelijke wegen. De gemeente Zeist maakt de ecologische structuur 
robuuster.  
Daarna versterkt de gemeente de recreatieve waarden waar mogelijk. 
 
De kwaliteit van de Utrechtse Heuvelrug is het aaneengesloten bos- en 
natuurgebied met reliëf en ecologische waarde. De waarde wordt verhoogd 
omdat het een kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is. 
Gemeente Zeist wil een robuuste ecologische structuur voor dit gebied die zij 
daarna verder versterkt en beschermt. 
 
Het hoofdkenmerk van de flanken van de Heuvelrug (bij de Stichtse 
Lustwarande) is het verloop van hoog naar laag en van droog naar nat. De 
Stichtse Lustwarande is één van de visitekaartjes van Zeist. De gemeente 
Zeist wil de vitaliteit en de samenhangende identiteit van de Lustwarande 
herstellen en de achteruitgang actief tegengaan. De gemeente wil de identiteit 
en beeldkwaliteit versterken, net als het landschappelijk en natuurlijk 
raamwerk. 
 

 
 
3.5.2 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 

Figuur 14 - Uitsnede structuurvisie Zeist, rode contour en EHS 
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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).  

 
3.5.3 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 
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 gebiedsspecifieke milieukwaliteit te 
behouden/bewerkstelligen. 
 
Het verordeningsgebied is aangemerkt als natuurlijk buitengebied. Vanwege 
de EHS en flora- en fauna is hier een hoge milieukwaliteit gewenst.  



 

31 
Gemeente Zeist 
Beheersverordening Buitengebied ZW  NL.IMRO.0355.BVBuitengebiedZW-VS01 
mRO b.v./ TOE / VS / 06.153 – v2 / juni 2015  Vastgesteld d.d. 7 juli 2015 - 15RV050 
 

 
 
 
3.5.4 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.  
 
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. 
 
Verder zijn in de welstandsnota gebiedsgerichte criteria opgenomen voor: 
De Beboste Heuvelrug. 
De Kromme-Rijn. 
De Stichtse Lustwarande. 
 
3.5.5 Gemeentelijk archeologiebeleid 
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 

Figuur 15 
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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.  
 
3.5.6 Gemeentelijk monumentenbeleid 
De gemeente Zeist maakt voor wat betreft de gemeentelijke monumenten 
onderscheid in objecten (gebouwen) en structuren (attentiegebieden). Naast 
dat er een tweetal monumenten als object binnen het plangebied aanwezig 
zijn (i.c. de villa aan de Driebergeseweg 9 en de tuinmanswoning aan de 
Driebergeseweg 11a) is het gehele plangebied ook aangeduid als een 
cultuurhistorisch waardevolle structuur in de vorm van een zogenaamd 
attentiegebied (Terrein Heerewegen, zie ook hoofdstuk 2).  
Bij verbouw van gemeentelijke monumenten (gebouwen) is een 
omgevingsvergunning voor een monument (de voormalige 
monumentenvergunning) noodzakelijk, waarbij een toets van de 
gemeentelijke monumentencommissie hoort. De erfgoedverordening is daarbij 
van toepassing. In het bestemmingsplan zijn daarom geen juridische 
toetsingscriteria verbonden aan de monumentenstatus.  
 
Voor wat betreft de monumentale structuren geldt het volgende. 
Bij het raadsbesluit voor de gemeentelijke monumentenlijst (7 december 
1987) zijn de monumentale structuren vermeld. In het raadsvoorstel uit 1987 
is aangegeven dat de cultuurhistorische structuren bedoeld zijn als 
attentiegebied waarbinnen een extra toetsing plaatsvindt als het gaat om 
aanvragen voor aanleg- en bouwvergunningen (tegenwoordig 
omgevingsvergunningen). In voorkomende gevallen wordt dan naast het 
welstandsadvies een advies van de gemeentelijke monumentencommissie 
gevraagd. Een verdere bescherming was niet voorzien, reden waarom destijds 
is aangegeven dat de bescherming van deze cultuurhistorische structuren in 
de nieuw op te stellen bestemmingsplannen een plaats moet krijgen. Het 
raadsvoorstel van 1987 gaat er dan ook van uit dat de desbetreffende 
structuren van de monumentenlijst worden afgevoerd als de bescherming in 
een bestemmingsplan is voorzien. 
 
3.5.7 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 
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 
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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.  
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4  RANDVOORWAARDEN - OMGEVINGSASPECTEN 

In dit hoofdstuk wordt een aantal milieuonderwerpen toegelicht die bij een 
ruimtelijk plan in beschouwing moeten worden genomen. n algemene zin kan 
worden gesteld dat het een beschrijving in hoofdlijnen betreft. Voor enkele 
aspecten is verkennend onderzoek verricht. 
 
 

4.1 Geluid 

4.1.1 Normstelling en beleid 
Wet geluidhinder  
Voor het aspect geluid is binnen het plangebied de Wet geluidhinder (Wgh) 
van toepassing. De Wgh kent voor weg- en railverkeer alsmede voor 
gezoneerde industrieterreinen voorkeursgrenswaarden op nieuwe 
geluidsgevoelige bestemmingen, zoals bijvoorbeeld woningen. 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, een akoestische toetsing uitgevoerd 
dient te worden. In het kader van dit bestemmingsplan is het wegverkeer- en 
railverkeerslawaai van belang. Er liggen in het bestemmingsplan of in de 
directe omgeving geen gezoneerde bedrijventerreinen. 
 
Daarnaast geeft de Wgh aan wanneer sprake is van geluidsgevoelige 
bestemmingen. Dit zijn (samengevat) woningen, scholen en diverse 
gezondheidszorggebouwen. In het voorliggende plan is alleen sprake van 
woningbouw. 
 
Binnen een geluidszone geldt een voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting 
van geluidsgevoelige bestemmingen. Voor wegverkeer bedraagt deze 48 dB 
(per weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). 
Indien de geluidsbelasting hoger is, kan door burgemeester en wethouders 
een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde 
is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van 
de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. 
In de onderhavige situatie, realisatie van een zorgfunctie in buitenstedelijk 
gebied ter vervanging van een bestaand geluidsgevoelig gebouw, bedraagt dit 
plafond op basis van het Besluit geluidhinder 58 dB. 
 
De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van 
maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de 
voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel 
overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In dat verband zal ook 
worden afgewogen of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de 
geluidsbelasting vanwege alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een 
onaanvaardbare geluidsbelasting. 
 
Gemeentelijke beleidsregel hogere waarden Wgh 
De gemeente draagt zorg voor een zo goed mogelijke akoestische kwaliteit 
van de leefomgeving in situaties waar geluidsniveaus boven de wettelijke 
voorkeurswaarden niet kunnen worden voorkomen. Hiervoor stelt de 
gemeente duidelijke kaders voor ruimtelijke plannen en maakt ze de 
uitvoering tot het vaststellen van hogere waarden transparant. Het college 
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van Burgemeester en wethouders heeft daarom de beleidsregel hogere 
waarden Wgh vastgesteld. Conform deze beleidsregel stelt de gemeente Zeist 
voorwaarden aan maatregelen van akoestisch aard bij de ontvanger, 
namelijk: 
 
 Voorwaarden bij niet-zelfstandige woonruimten (nieuwbouw) 
 Voor niet-zelfstandige woonruimten (bejaardencentra, 
 studenteneenheden) worden op individueel woningniveau geen eisen 
 gesteld als:  

 op gebouwniveau ten minste 50% van de wooneenheden zijn gelegen 
aan een gevel met een geluidsniveau van maximaal 5 dB boven de 
voorkeurswaarde; 

 er één of meer gemeenschappelijke ruimten met een geluidsluwe gevel 
(voorkeurswaarde) aanwezig zijn die gebruikt kunnen worden door alle 
bewoners. De vloeroppervlakte van een dergelijke ruimte is minimaal 
4m2 per bewoner; 

 er één of meer gemeenschappelijke buitenruimten voor bewoners 
aanwezig zijn. Bij voorkeur is minimaal één gelegen aan de 
geluidsluwe zijde. Indien dit niet mogelijk is dan dient het 
geluidsniveau op de gevel niet meer dan 5 dB hoger te zijn dan bij de 
geluidsluwe gevel. 

 
Gezien het vereiste maatwerk wordt in overleg met de geluidskundige per 
project bepaald welke voorwaarden hierin eisen zijn en welke een 
inspanningsverplichting vragen. 
 
4.1.2 Relatie met de beheersverordening 
Aangezien de beheersverordening conserverend van aard is en niet 
rechtstreeks (of via wijziging) voorziet in nieuwe (spoor)wegen, 
industrieterreinen of geluidgevoelige bestemmingen, is in het kader van deze 
beheersverordening geen akoestisch onderzoek nodig is.  
 
 

4.2 Bodem  

4.2.1 Normstelling en beleid 
Voor bodem is de Wet bodembescherming (Wbb) van kracht. De Wbb bevat 
artikelen ter voorkoming van en de omgang met bodemverontreiniging. In de 
Circulaire Bodemsanering 2009 zijn interventiewaarden en 
streefwaarden/achtergrondwaarden vastgelegd voor de diverse 
verontreinigende stoffen. De achtergrondwaarde/streefwaarde geeft het 
kwaliteitsniveau aan waarbij een verwaarloosbaar risico bestaat. Bij het 
niveau van de interventiewaarde is er sprake van een ernstige of dreigende 
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, plant of dier. 
 
Het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) bevat voorschriften die dienen 
voor uitvoering van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van 
de Bro, artikel 3.1.6, verricht de gemeente bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan. Ook wordt onderzoek naar bodemverontreiniging 
uitgevoerd op die locaties binnen het plangebied, waarvan een 
bestemmingswijziging wordt voorgesteld. Bij functiewijzigingen in het kader 
van bestemmingsplannen moeten risico’s van bodemverontreiniging worden 
betrokken. 
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Een doelstelling van de Woningwet (artikel 8, tweede lid, onder c) is dat 
bouwen op verontreinigde bodem wordt tegengegaan. Dit is nader uitgewerkt 
in de bouwverordening. In het kader van de Bouwverordening dient de 
aanvrager aan te tonen dat de bodem geschikt is (of geschikt is gemaakt) 
voor het beoogde doel. Om te bepalen of de bodem geschikt is, dient voor de 
goedkeuring van het bouwplan een verkennend bodemonderzoek (conform 
NEN 5740) beschikbaar te zijn. Als blijkt dat de bodem niet geschikt is dan zal 
voor aanvang van de werkzaamheden een sanering moeten worden 
uitgevoerd. 
 
4.2.2 Bodem in relatie tot de beheersverordening 
Aangezien deze beheersverordening conserverend van aard is, slechts zeer 
beperkte ontwikkelingen bij recht mogelijk maakt en geen 
wijzigingsbevoegdheden kent, is er geen aanleiding om te veronderstellen dat 
sprake is van zodanig ernstige bodemverontreiniging dat de uitvoerbaarheid 
van de beheersverordening in het geding is. 
 
 

4.3 Luchtkwaliteit 

4.3.1 Beleid en regelgeving 
Wet milieubeheer 
Sinds 15 november 2007 staan de hoofdlijnen voor regelgeving voor 
luchtkwaliteitseisen beschreven in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer 
(Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen. Het 
verkeer langs drukke wegen bewerkstelligt overschrijdingen van 
grenswaarden (concentraties) voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). 
Aspecten van de nieuwe regelgeving op grond van de Wm worden in 
afzonderlijke uitvoeringsregelingen uitgewerkt. 
 
De belangrijkste zijn: 
 Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), verder 

te noemen Besluit NIBM; 
 Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), verder 

te noemen Regeling NIBM; 
 Besluit gevoelige bestemmingen. 
 
Besluit NIBM 
Het Besluit NIBM legt vast wanneer een project met ruimtelijke gevolgen niet 
in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. 
Hiervan is sprake als aannemelijk is dat het project een toename van de 
concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens is gedefinieerd als 
3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof 
(PM10) of stikstofdioxide (NO2). Deze grenswaarde is gesteld op 40 µg/m3. Dit 
komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. De 3 %-grens 
is van toepassing sinds 1 augustus 2009 toen het Nationaal 
Samenwerkingprogramma Lucht in werking trad. 
 
Overigens geldt vanaf 1 januari 2015 dat het bevoegd gezag de luchtkwaliteit 
ook moet toetsen aan zwevende deeltjes in de atmosfeer, waarvan de 
omvang (aerodynamische diameter) kleiner is dan 2,5 micrometer. Deze 
worden aangeduid met PM2,5. PM2,5 is in dit kader een deeltje uit de fractie 
PM10. De grenswaarde voor PM2,5 is gesteld op 25 µg/m3. 
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Regeling NIBM 
In de Regeling NIBM is onder andere voor kantoren en woningen aangegeven 
bij welke eenheden/aantallen de 3%-grens wordt overschreden en er 
luchtkwaliteitberekeningen dan wel -onderzoek nodig is.  
Voor woningen is in de Regeling NIBM het maximale aantal van 1.500 nieuwe 
woningen gesteld uitgaande van de 3%-grens. Als de 3%-grens niet wordt 
overschreden dan hoeft geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats te 
vinden en hoeft er geen onderzoek (berekeningen) te worden uitgevoerd. 
 
Besluit gevoelige bestemmingen 
In het verlengde van een goede ruimtelijke ordening, gebaseerd op de Wet 
milieubeheer, is het Besluit gevoelige bestemmingen van kracht. Dit besluit is 
gericht op functies voor gevoelige groepen voor langdurig verblijf. Hierbij kan 
worden gedacht aan zorginstellingen, kinderopvang, scholen en 
bejaardentehuizen. Deze functies mogen niet worden gerealiseerd in gebieden 
met overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden ten gevolge van 
provinciale wegen en rijkswegen. Daarnaast wordt geadviseerd zeer 
terughoudend te zijn met het realiseren van gevoelige bestemmingen bij 
drukke gemeentelijk wegen.  
 
Goede ruimtelijke ordening 
Naast hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer is ook het beginsel van een goede 
ruimtelijke ordening van toepassing. De formele definitie van het beginsel van 
een goede ruimtelijke ordening is: "het coördineren van de verschillende 
belangen tot een harmonisch geheel dat een grotere waarde 
vertegenwoordigd dan het dienen van de belangen afzonderlijk". Een goede 
luchtkwaliteit is een van de belangen, ofwel de luchtkwaliteit dient geschikt te 
zijn voor de beoogde functie. Daarom is het wenselijk om inzicht te hebben in 
de luchtkwaliteitsituatie. 
 
Luchtnota gemeente Zeist 2013-2017 
De gemeente Zeist hanteert als uitgangspunt dat binnen de zone van 100 
meter gemeten van de rand van een snelweg en 50 meter gemeten van de 
rand van een gebiedsontsluitingsweg, geen gevoelige bestemmingen (niet van 
toepassing op woningen) worden geprojecteerd. 
 
4.3.2 Luchtkwaliteit in relatie tot de beheersverordening  
In de beheersverordening worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die 
buiten de getalsmatige grenzen uit de ‘Regeling NIBM’ vallen, zodat de 
beheersverordening ‘niet in betekende mate’ bijdraagt aan de luchtkwaliteit 
en geen nader onderzoek nodig is. 
 
 

4.4 Geur 

4.4.1 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 
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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. 
 
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. 
 
4.4.2 Geur in relatie de beheersverordening  
Aangezien de beheersverordening conserverend van aard is en geen 
nieuwvestiging van veehouderijen of geurgevoelige functies mogelijk maakt, 
is geen nader onderzoek nodig.   
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4.5  Externe veiligheid  

4.5.1 Beleid en regelgeving 
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, transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en 
buisleidingen. 
 
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.  
Het wettelijke kader voor risicobedrijven, de zogenoemde stationaire bronnen, 
is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de 
bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi).  
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is het wettelijke kader vastgelegd in 
het ‘Besluit transportroutes externe veiligheid’ (Btev), met als uitvloeisel het 
zogeheten Basisnet, voor de beoordeling van de risico’s vanwege transport 
van gevaarlijke stoffen. Laatste is per 1 april 2015 van kracht geworden.  
Het beleid voor ondergrondse buisleidingen is vastgelegd in 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 het Bevb uitgaat van grens- en richtwaarden voor het 
plaatsgebonden risico (PR) en een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico 
(GR).  
 
Beleidskader elektromagnetische straling 
Voor hoogspanningslijnen is het beleidskader beschreven in het 'Advies met 
betrekking tot hoogspanningslijnen' (Min. VROM d.d. 5 oktober 2005). Hierin 
adviseert de Staatssecretaris van VROM het in acht nemen van een 
veiligheidszone, waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 
0,4 microtesla. 
Voor zendmasten (omroep/GSM/UMTS) zijn in de EU-publicatie 1999/519/EG 
blootstellingslimieten aanbevolen voor personen die permanent in de 
nabijheid van zendmasten verblijven. Nederland heeft deze aanbeveling 
overgenomen en opgenomen in de Telecommunicatiewet. 
 
4.5.2 Externe veiligheid in relatie de beheersverordening 
Met behulp van de risicokaart is een analyse gemaakt van de externe 
veiligheidssituatie rondom het plangebied. Bijgaand is een uitsnede van de 
risicokaart opgenomen.  
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Figuur 16 – Uitsnede risicokaart 
 
 
Risicobedrijven 
Op ruime afstand van het verordeningsgebied vindt aan de Arnhemse 
Bovenweg 35 (Kerckebosch appartementen) opslag van gevaarlijke stoffen 
plaats. Het betreft echter geen Bevi-inrichting zodat een nadere beschouwing 
en analyse van het PR en GR niet nodig is.  
 
Ook worden door het plan geen risicovolle inrichtingen mogelijk gemaakt. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen 
De rijksweg A12 met structureel en grootschalig vervoer van gevaarlijke 
stoffen grenst aan het verordeningsgebied. In de beheersverordening worden 
echter geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt binnen het 
invloedsgebied van de weg zodat het groepsrisico niet toeneemt en er geen 
belemmeringen zijn voor deze beheersverordening. 
 
Buisleidingen 
Aan de zuidzijde van het verordeningsgebied ligt een ondergrondse 
brandstofleiding van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO). Deze leiding 
heeft diameter van 8 inch en een werkdruk van 80 bar. De bijbehorende PR 
10-6-contour is op 0 meter gesteld. 
 
In het rapport ‘Handboek buisleiding in bestemmingsplannen’ (mei 2010) van 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangegeven dat de omvang van 
het invloedsgebied voor het GR van dit type leidingen zich maximaal enkele 
meters buiten de PR 10-6-contour strekt, als gevolg van het risicoscenario 
plasbrand.  
Aangezien de beheersverordening conserverend van aard is en geen nieuwe 
ontwikkelingen bij recht of via planwijziging mogelijk maakt, is een nadere 
analyse niet nodig. 
 
Verder loopt langs de westelijke rand van het verordeningsgebied een 
gasleiding van de gasunie. Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
voorziet voor buisleidingen met een regeldruk van 40 bar in een zogenaamde 
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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 1 
 
De letaliteitsgrens (9,8 kW/M2 contour) ligt op 95 meter van de leiding. Ook 
hiervoor geldt dat de beheersverordening conserverend van aard is en geen 
nieuwe ontwikkelingen bij recht of via planwijziging mogelijk maakt, zodat 
een verantwoording van het groepsrisico niet nodig is. 
 
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 verordeningsgebied geen zendmasten aanwezig zijn die 
overschrijdingen van de geldende blootstellingslimieten voor elektrische en 
magnetische veldsterkten veroorzaken. 
 
 

4.6 Bedrijvigheid en milieuzonering  

4.6.1 Algemeen  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet beoordeeld worden of 
de bestemmingsplansystematiek en de beoogde ontwikkelingen die daaruit 
voortvloeien geen belemmering opleveren voor de bedrijfsvoering van 
bestaande bedrijvigheid in de omgeving. Bovendien mag de 
bestemmingsregeling geen onaanvaardbare milieubelasting voor de omgeving 
tot gevolg hebben en moet een goed woon- en leefmilieu gegarandeerd 
kunnen worden. 
 
Om tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op 
milieuhygiënische aspecten te komen wordt het begrip milieuzonering 
gehanteerd. De milieuzonering zorgt voor een voldoende afstand tussen 
milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven, voorzieningen) en 
milieugevoelige functies (zoals woningen) in ruimtelijke plannen. Hiertoe zijn 
bedrijven voorzien van een zone waar 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. 
 
VNG-handreiking  
Om mogelijke hinder van bedrijven voor bewoners te voorkomen gebruikt de 
gemeente Zeist de daarvoor algemeen aanvaarde VNG-uitgave ‘Bedrijven en 
milieuzonering’ (2009).  
In deze uitgave is de potentiële milieubelasting voor een hele reeks van 
bedrijven bepaald aan de hand van een aantal milieuaspecten, zoals geur, 
stof, geluid en gevaar. De milieubelasting is voor die aspecten vertaald in 
richtlijnen voor aan te houden afstanden tussen milieubelastende en 
milieugevoelige functies. Het milieuaspect met de grootste afstand is 
maatgevend en bepaalt in welke milieucategorie een bedrijfstype wordt 
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ingedeeld. De milieucategorieën variëren van heel licht (categorie 1) tot heel 
zwaar (categorie 6). 
 
Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
De VNG-publicatie is een handreiking, met standaard richtafstanden voor 
bepaalde type bedrijfsactiviteiten en omvang. In de omgevingsvergunning 
voor een bedrijf/inrichting zijn echter ook specifieke regels opgenomen. Hier 
horen ook werkelijke hinderafstanden bij. 
In het kader van de Wet milieubeheer/Wabo kunnen er milieuzoneringen zijn 
vastgelegd tussen inrichtingen en milieugevoelige functies. Dit betreft o.a. 
voorschriften ten aanzien van geluid en veiligheid. 
 
4.6.2 Milieuzonering in relatie tot de beheersverordening 
De beheersverordening voorziet niet in mogelijkheden voor nieuwvestiging 
van hinderlijke of gevoelige functies.  
 
 

4.7 Water  

4.7.1 Waterbeheer en watertoets 
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).  
 
4.7.2 Beleid duurzaam 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. 
 
Provinciaal 
• Grondwaterplan 2008-2013; 
• Provinciale Milieuverordening; 
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• Provinciaal Waterplan 2010-2015. 
 
De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het beschermen van het 
grondwater. In het Grondwaterplan 2008-2013, door Provinciale Staten 
verlengd tot en met 31 december 2015, 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 1000m2 in landelijk gebied en 

een lozingsconstructie naar oppervlaktewater. 
Een versnelde afvoer moet worden voorkomen of gecompenseerd. 

 
Gemeentelijk 
• Waterplan Zeist  
Zoals reeds in het Waterplan Zeist (2004) is aangegeven vervult het water in 
Zeist een belangrijke rol voor de beleving, cultuurhistorie, ecologie en aan- en 
afvoer van water. Hoewel het watersysteem kunstmatig op peil wordt 
gehouden, is het wel gewenst om het water in Zeist te handhaven. De 
algemene ambitie geldt om zorgvuldig met water om te gaan. Voor heel Zeist 
geldt, dat door zuinig om te gaan met drinkwater en proceswater, het 
grondwatersysteem niet onnodig wordt verstoord.  
De kwaliteit van het grondwater wordt verbeterd door de sanering van 
verontreinigingen. 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 
goed binnen de landelijke uitgangspunten, veelal kort samengevat met de 
trits "vasthouden-bergen-afvoeren". 
Bij de uitvoering van het gemeentelijk waterbeleid is in deze casus vooral het 
afkoppelen van regenwater van belang. 
 
4.7.3 Relatie met de beheersverordening 
De beheersverordening voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen of ingrepen die 
van wezenlijke invloed zijn op de waterhuishouding in het gebied. 
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4.8 Ecologie 

4.8.1 Algemeen 
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is het noodzakelijk te onderzoeken in 
hoeverre het plan ten koste gaat van de (aanwezige) flora en fauna. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt in de ‘toets in het kader van soortenbescherming 
(flora en faunatoets) en de ‘toets in het kader van gebiedsbescherming’ 
(natuurtoets).  
 
4.8.2  Soortbescherming 
Bij elk plan dat ingrijpt op standplaatsen van planten of vaste verblijfplaatsen 
van dieren, dient getoetst te worden wat het effect is op beschermde soorten, 
die met name genoemd zijn in de Flora- en faunawet (Ffw). De Ffw geldt altijd 
en overal, waar beschermde soorten voorkomen. In deze wet worden 
beschermde soorten in drie beschermingscategorieën ingedeeld. 
 
Beschermingscategorieën Flora- en faunawet 
Tabel 1  Algemene soorten waarvoor geen ontheffing aangevraagd hoeft 
te worden bij bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkeling. Anders is wel 
ontheffing nodig voor verstoren of vernietigen en er geldt altijd de zorgplicht 
(art.2).  
 
Tabel 2 Soorten waarvoor ontheffing aangevraagd moet worden, 
behalve als er gewerkt wordt volgens een door de minister goedgekeurde 
gedragscode, waarbij de zorgplicht blijft gelden. Ontheffing kan worden 
verleend als de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar 
komt. 
 
Tabel  3 Zeldzame soorten, waarvoor altijd ontheffing aangevraagd moet 
worden. Ontheffing wordt alleen verleend als voldaan wordt aan alle volgende 
criteria: 
én - er sprake is van een in de wet genoemd belang  
én - er geen alternatieven zijn    
én - de ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort  
 
Voor soorten uit Habitatrichtlijn bijlage IV (alle in tabel 3) is alleen ontheffing 
voor een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk bij een dringende reden van 
openbaar belang. Voor Vogelrichtlijnsoorten (alle vogels en alle in tabel 3) is 
geen ontheffing bij ruimtelijke ontwikkeling mogelijk, ook niet bij een 
dringende reden van openbaar belang.  
 
Aangepaste lijst van beschermde vogelsoorten 
Van alle vogelsoorten zijn de bewoonde nesten tijdens het broedseizoen 
beschermd. Daarboven zijn nesten en verblijfplaatsen van vogels jaarrond 
beschermd, als deze:  
- het gehele jaar gebruik maken van de verblijfplaatsen (cat 1); 
- honkvaste koloniebroeders zijn (cat. 2); 
- honkvaste niet-koloniebroeders zijn (cat 3); 
- zelf geen nest maken en elk jaar naar hetzelfde nest terugkeren (cat 4). 
   
Indien het voortbestaan op locatie van beschermde soorten planten of dieren 
uit tabel 2 en 3 door de ingreep negatief beïnvloed worden, is sprake van 
overtreding van de Ffw.  
Voor soorten van Habitatrichtlijn bijlage IV en Vogelrichtlijnsoorten (alle 
vogels) dient het plan zo uitgevoerd te worden dat de duurzame 
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instandhouding van deze soorten niet bedreigd wordt en de ecologische 
functionaliteit niet in gevaar komt. Overtreding van de Ffw wordt zo 
voorkomen. Initiatiefnemer dient dit aannemelijk te maken door middel van 
een activiteitenplan, dat door het ministerie van EZ goedgekeurd kan worden. 
Ook onbeschermde soorten mogen niet onnodig moedwillig vernietigd 
worden. Iedereen dient zich te houden aan de zorgplicht (art. 2 Flora- en 
faunawet).  
 
Zorgplicht soortbescherming 
Voor alle soorten geldt de zorgplicht (art. 2 Flora – en Faunawet).  
Dit houdt in dat de ingreep op zodanige wijze dient plaats te vinden, dat de 
schade aan soorten zoveel mogelijk beperkt wordt.  
Men dient bij de uitvoering rekening te houden met kwetsbare perioden van 
soorten (voortplantingstijd, overwintering). 
Alle soorten die tijdens de ingreep aangetroffen worden dienen verplaatst of 
beschermd te worden, zodat zij behouden kunnen blijven.  
Vaak is hiervoor deskundige begeleiding nodig bij de uitvoering van het plan. 
 
Rode lijst van bedreigde soorten 
Soorten zijn opgenomen in de rode lijsten, omdat ze kwetsbaar zijn. 
Verstoring en vernietiging van leefgebied en individuen heeft bij deze soorten 
mogelijk eerder gevolgen voor het duurzaam voortbestaan van populaties, 
dan bij soorten die niet kwetsbaar zijn.  
De rode lijsten hebben een signaalfunctie en zijn geen wettelijk toetskader. 
 
4.8.3 Bescherming in relatie tot het verordeningsgebied 
De beheersverordening voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen of ingrepen 
waaraan het bepaalde in de Flora- en faunawet in de weg staat. 

4.8.4  Gebiedsbescherming 
De toets in het kader van gebiedsbescherming vindt zijn oorsprong in de 
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) en draagt zorg voor de 
bescherming van natuurwaarden. De wet beschermt drie typen gebieden: 
Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden), Wetlands en 
Beschermde natuurmonumenten.  
 
Beschermde natuurmonumenten 
Beschermde natuurmonumenten zijn aangewezen op grond van aanwezig 
natuurschoon, natuurwetenschappelijke betekenis of bijzondere dieren of 
planten.  
Volgens artikel 16 van de Nbw 1998 is het verboden handelingen te verrichten 
die schadelijk kunnen zijn voor deze wezenlijke kenmerken van beschermde 
natuurmonumenten. Voor zover een vergunning betrekking heeft op het 
verrichten, doen verrichten of gedogen van handelingen die significante 
gevolgen kunnen hebben voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke 
betekenis of voor dieren of planten in een beschermd natuurmonument, wordt 
deze slechts verleend indien met zekerheid vaststaat dat die handelingen de 
natuurlijke kenmerken van het beschermde natuurmonument niet aantasten, 
tenzij dwingende redenen van groot openbaar belang tot het verlenen van 
een vergunning noodzaken. 
 
Beschermde natuurmonumenten kennen tevens een externe werking. De 
vergunningplicht strekt zich uit tot handelingen die buiten het gebied 
plaatsvinden en schadelijk of ontsierend zijn voor het natuurmonument.  
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Ecologische Hoofdstructuur 
Iets vergelijkbaars geldt voor de gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Binnen het EHS geldt de ‘Nee- tenzij’ benadering. Bestemmingswijzing 
is hier niet mogelijk als wezenlijke kenmerken/waarden in het gebied 
aangetast worden, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van 
redenen van groot openbaar belang. 
 

 
Figuur 17 
 
4.8.5  Gebiedsbescherming in relatie tot het verordeningsgebied  
Het plangebied ligt niet binnen de invloedsfeer van Natura 2000 gebieden of 
beschermde natuurmonumenten etc. 
 
Wel zijn delen van de ecologische hoofdstructuur (EHS) van de provincie 
Utrecht gesitueerd in het verordeningsgebied. De beheersverordening maakt 
geen nieuwe ontwikkelingen of ingrepen mogelijk die tot een aantasting van 
de EHS leiden.   
 
 

4.9 Archeologie 

4.9.1  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.  
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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. 
 
4.9.2  Situatie in plangebied 
Zoals reeds in hoofdstuk 3.4 is beschreven heeft de gemeente Zeist voor haar 
grondgebied archeologisch beleid opgesteld. Dit houdt in dat aan de hand van 
een archeologische beleidsadvieskaart wordt aangegeven hoe hoog de 
verwachtingen zijn voor het grondgebied van de gemeente ten aanzien van 
archeologische resten. 
 
In onderstaande tabel zijn de verschillende archeologische verwachtingszones 
weergegeven met het daarbij behorende beleidsregime. 
 

Archeologische 
verwachting 

Beleidsadvies

Doelstelling voor 
behoud 

Voorwaarde voor behoud Indien niet aan voorwaarde 
wordt voldaan 

  
 
Hoog 

Behoud in huidige staat 
van eventuele resten 

Bij plangebieden groter dan 100 m² 
en/of gelegen binnen een straal 
van 50 m van AMK-terrein: geen 
bodemingrepen dieper dan 30 cm -
maaiveld 

Bij planvorming en voorafgaand aan 
vergunningverlening vroegtijdig 
archeologisch onderzoek laten 
uitvoeren en streven naar inpassing 
van terreinen met archeologische 
waarden    

 
Middelhoog 
 

Behoud in huidige staat 
van eventuele resten 

Bij plangebieden groter dan 1000 
m² en/of gelegen binnen een straal 
van 50 m van AMK-terrein: geen 
bodemingrepen dieper dan 30 cm - 
maaiveld 

 
 

Laag 

Geen Plangebieden in zones met 
bodemverstoringen kleiner dan 10 
ha: geen 

Bij de uitvoering van 
grondwerkzaamheden amateurs de 
gelegenheid geven de 
werkzaamheden te begeleiden 

 
 

Laag 

Geen Groter dan 10 ha: geen 
bodemingrepen dieper dan 30cm - 
maaiveld 

Plangebieden groter dan 10 ha in 
stuifzandgebied: verkennende fase 
van inventariserend veldonderzoek 
(laten) uitvoeren volgens op 
stuifzandgebied toegesneden PVE. 

 
 

Geen 

Geen Geen  

 
 

AMK – terrein, niet 
wettelijk beschermd met 
monumentnummer 

Behoud in huidige staat Geen bodemingrepen Planologisch beschermen. 
Voorafgaand aan planvorming 
selectiebesluit door bevoegd gezag 
eventueel aanvullende waardering en 
vervolgens selectiebesluit 

Tabel met archeologische verwachtingszones en beleidsregime 
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Het verordeningsgebied heeft voor belangrijke delen een hoge of middelhoge 
verwachtingswaarde. In bijgaande figuur is dit in beeld gebracht. 
 

 
Figuur 18 - Verordeningsgebied 
 
Door de toepassingverklaring van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid-
West’ genieten deze verwachtingswaarden bescherming via een 
dubbelbestemming Archeologie die over het gehele gebied is gelegd.  
 
 

4.10 Cultuurhistorie 

4.10.1   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. 
Daarbij kunnen waardevolle elementen beschermd worden, zoals structuren, 
objecten en patronen die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van 
de leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of 
ontwikkeling. 
 
Het monumentenbeleid binnen de gemeente Zeist is hierop afgestemd 
doordat de gemeentelijke monumentale structuren niet langer meer via de 
gemeentelijke erfgoedverordening worden beschermd maar via een integrale 
aanpak in het bestemmingsplan. Leidend hierin is de kaart met 
‘Cultuurhistorische structuren’ (maart 2011), een vertaling van de lijst met 
beschermde monumentale structuren uit 1987.  
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4.10.2 Cultuurhistorie in relatie tot de beheersverordening 
In het verordeningsgebied komen diverse cultuurhistorische structuren voor. 
Deze genieten bescherming door de van toepassing verklaring van de regeling 
in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid-West’. Daar hebben alle 
buitenplaatsen een bestemming buitenlaats gekregen met een uitgebreide 
beschermingsregeling. De beheersverordening voorziet in voldoende 
bescherming van de aanwezige cultuurhistorische waarden. 
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5 JURIDISCHE ASPECTEN  

5.1 Algemeen 

5.1.1 Inleiding 
De beheersverordening bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. 
De verbeelding en de regels vormen het juridisch bindende gedeelte van de 
beheersverordening. In de toelichting is de motivering voor de 
beheersverordening en de uitleg van de regelingen te vinden.  
 
5.1.2 Digitaliseringsvereisten 
In de Regeling standaarden ruimtelijke ordening is voor de 
beheersverordening bepaald, dat deze wel moet voldoen aan de geldende RO-
standaarden IMRO en STRI (standaarden voor digitale aanbieding ruimtelijke 
plannen en besluiten), maar niet aan het SVBP (standaard voor vormgeving 
en inrichting bestemmingplannen).   
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.  
 
Vanaf 1 juli 2013 zijn de RO Standaarden 2012, als opvolger van de RO 
Standaarden 2008, verplicht. Concreet betekent dit dat nieuwe 
beheersverordeningen 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. 
 
 

5.2 Opbouw regels en verbeelding 

5.2.1 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. 
 
Opgemerkt wordt dat een bestemmingsregel niet alle elementen bevat, dit 
verschilt per bestemming. 
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Overigens gaat het in het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid-
West’ om de volgende wijzigingsbevoegdheden: 
 na de beëindiging van een agrarisch bedrijf in de bestemming ‘Agrarisch 

gebied met landschappelijke waarden’, wijzigen ten behoeve van 
omschakeling van een agrarisch bedrijf, vormaanpassing of vergroting 
van het bouwvlak, of wijzigen naar wonen, agrarische hulp- of verwante 
bedrijven of maatschappelijk (artikel 2.1, lid 4). 

 na natuurontwikkeling in de bestemming ‘Agrarisch gebied met 
landschappelijke en natuurlijke waarden’, wijzigen naar de bestemming 
‘Bos en Natuur’ (artikel 2.2, lid 4).  

 na beëindiging bestaande aangeduide bedrijven in de bestemming 
‘Bedrijf’, wijzigen ten behoeve van een ander bedrijf (artikel 2.12, lid 4). 

 nadat gebleken is dat er geen archeologische waarden meer aanwezig 
zijn, het verwijderen van de dubbelbestemming “Primair archeologisch 
waardevol gebied” (artikel 2.18, lid 4). 

 
5.2.2 Verbeelding (plankaart) 
De digitale verbeelding van de beheersverordening is te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De verbeelding is voor de beheersverordening 
vormgegeven als een verordeningsgebied. Voor de gronden in dit gebied 
gelden de in de verordening opgenomen regels.  
De analoge verbeelding bestaat uit een kaart met bijbehorende legenda en 
een boekje met de regels en de toelichting.   
Voor wat betreft de ondergrond van de verbeelding is gebruik gemaakt van de 
Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN, maart 2014), waar nodig 
aangevuld met de kadastrale kaart.  
De analoge verbeelding is op een schaal van 1:2000 geplot.  
 
 

5.3 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. 
 
5.3.1 Inleidende regels 
In het eerste hoofdstuk worden de begrippen die voor de verordening van 
belang zijn gedefinieerd en is de wijze van meten bepaald. 
 
5.3.2 Verordeningsregels 
In het tweede hoofdstuk zijn de bouw- en gebruiksregels voor de gronden in 
het verordeningsgebied opgenomen. Het bestaande gebruik en de bestaande 
bebouwing zijn toegestaan. Daarbij gaat het alleen om legale bebouwing en 
legaal gebruik.   
Daarna worden de bestemmingsplannen: 

 Buitengebied Zuid-West (2005) 
 1e Partiële herziening Buitengebied Zuid-West (2009); 

van toepassing verklaard. 
De wijzigingsbevoegdheden in deze bestemmingsplannen zijn uitgezonderd. 
Daarvan kan onder de werking van de beheersverordening dus geen gebruik 
meer worden gemaakt. 
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5.3.3 Algemene regels 
In dit hoofdstuk zijn de regels opgenomen met een algemeen karakter die 
voor het gehele verordeningsgebied gelden, zoals de anti-dubbeltelregeling en 
de algemene gebruiksregels.  
 
5.3.4 Overgangs- en slotregels 
In het laatste hoofdstuk is het overgangrecht opgenomen en de slotbepaling 
waarin is aangegeven hoe de beheersverordening aangehaald kan worden. 
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6 UITVOERBAARHEID 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 

Volgens artikel 6.12, lid 1 stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor 
gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
bouwplan is voorzien. Die algemene maatregel van bestuur is het Besluit 
ruimtelijke ordening. In artikel 6.2.1 Bro is bepaald wat onder een bouwplan 
als bedoeld in de wet moet worden verstaan. 
Nu de beheersverordening conserverend van aard is en niet voorziet in 
nieuwe ontwikkelingen die niet ook al in het voorheen geldende 
bestemmingsplan mogelijk waren, zijn geen nieuwe bouwplannen voorzien en 
is het niet nodig om een exploitatieplan vast te stellen. 
De beheersverordening brengt geen kosten met zich mee waarvoor het 
kostenverhaal door de gemeente noodzakelijk is. 
 
 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De maatschappelijke uitvoerbaarheid is niet in het geding nu de 
beheersverordening uitsluitend bouwwerken en gebruik mogelijk maakt die 
onder het voorheen geldende bestemmingsplan ook al mogelijk waren. Om 
die reden heeft de wetgever geen voorbereidingsprocedure met zienswijzen 
voorgeschreven en wordt inspraak niet nodig geacht (zie ook paragraaf 1.5). 
De procedure komt er op neer dat de beheersverordening gelijk ter 
vaststelling aan de Raad kan worden voorgelegd. Na de vaststelling door de 
Raad moet de beheersverordening wel bekend worden gemaakt conform het 
bepaald in artikel 139 Gemeentewet, alvorens die in werking kan treden. 
 
 
 
 


