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AFDOENING TOEZEGGING Afschrift Brief i.r.t. bestemmingsplan "Turnhal en Golfbaan 
Hoogland-West", voor cie. RGW 
Hans Schoen  
aan: 
statencommissie RGW 
08-10-2010 18:57 
Cc: 
Hugo Jungen 
Details tonen 

Beste Commissieleden, 

Hierbij treft u aan namens gedeputeerde de heer Krol de afdoening van een nog openstaande 
toezegging over het krijgen van een afschrift van de correspondentie over de casus Turnhal en 
golfbaan Hoogland-West. Het afschrift bestaat uit een mail en een bijbehorende brief; beiden treft u 
hierbij ter uwer informatie aan. De papieren versie zal maandag op uw plek liggen. Door een 
misverstand over de bijlagebrief heeft het wat langer geduurd, waarvoor verontschuldiging. 

Met vriendelijke groet, Hans Schoen, 
Adjunctgriffier Provinciale Staten van Utrecht 
 
Onderstaande mail is door de afdeling Ruimte naar de afzender gestuurd. Hierbij de 
toelichting bij mail en brief: 
 
"In de mail wordt nog gesproken over een bijlage, waarin onze brief aan de gemeente 
tijdens de zienswijzefase was opgenomen. Het betreft echter geen provinciale zienswijze, 
maar een verzoek om extra aandacht te besteden aan de juiste verkeersgegevens i.v.m. 
de ligging van de golfbaan aan de provinciale weg N199. 
Overigens is de brief snel en ambtelijk afgehandeld, omdat de briefschrijver graag voor 
het einde van de gemeentelijke zienswijzetermijn van het betreffende bestemmingsplan 
een reactie wilde." 
 
De inhoud van de mail: 
 
Geachte heer Neefe, 
 
Op 29 maart hebben wij uw aan de gedeputeerden Krol, Van Lunteren en De Jong 
gerichte vragen ten aanzien van het bestemmingsplan "Turnhal en golfbaan Hoogland - 
West" ontvangen. Naar aanleiding van deze vragen merk ik het volgende op. 
 
1a Ja, wij hebben overeenkomstig wettelijke vereisten een kennisgeving ontvangen ten 
aanzien van dit bestemmingsplan. 
 
1b. Ja, er is meerdere malen ambtelijk overleg geweest met betrekking tot het 
voorliggende initiatief, mede in het kader van de Ruimtelijke verkenning Amersfoort 
West. 
 
2a. Nee, er is geen voornemen zienswijzen in te dienen ten aanzien van dit plan. Wel 
wordt er een opmerking gemaakt op basis van een brief, gericht aan gedeputeerde Van 
Lunteren, ten aanzien van de verkeerscijfers. Er is op basis van deze brief wellicht reden 
om te twijfelen aan de invoergegevens in deze onderzoeken. Dit betreft echter geen 
provinciaal belang. Ik heb de reactie in het kader van de zienswijzefase bijgevoegd als 
attachement. 
 



2b. Wij dienen op basis van het vooroverleg en de bij het ontwerp ingediende gegevens 
geen zienswijze in. Er is namelijk geen strijdigheid met het provinciaal belang 
geconstateerd. Het gebied waar deze ontwikkeling plaats vindt is aangeduid als 'landelijk 
gebied 1', dat functioneert als stedelijk uitloopgebied. De voorliggende ontwikkeling past 
binnen dit beleid. Dit betekent dat wij in principe geen reactieve aanwijzing zullen geven. 
Wel kan het zo zijn dat een gewijzigde vaststelling aanleiding geeft tot het geven van een 
reactieve aanwijzing of het instellen van beroep. Dit kunnen wij pas beoordelen op basis 
van het vaststellingsbesluit. 
 
3. Nee, er is in dit kader geen voorbereidingsbesluit genomen.  
 
4. Ja, de regels bij het bestemmingsplan beschermen in voldoende mate de 
kernkwaliteiten van het Nationaal landschap 'Arkenheem-Eemland'. Het niet noemen van 
het ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Nationale Landschappen en het 
ontwerp van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (1e herziening) in de toelichting van het 
bestemmingsplan is jammer, maar geeft ons geen reden tot het indienen van een zienswijze omdat de 
toelichting geen bindende werking heeft. Het provinciaal beleid komt in voldoende mate terug in de 
regels en de plankaart. 

5. Ter plaatse van het plangebied van het bestemmingsplan "Turnhal en golfbaan 
Hoogland - West" is geen sprake van de door u aangehaalde 'extreme openheid'. Dit 
gebied betreft nog een onderdeel van de blokverkaveling met houtwallen. Vooral 
landschappelijke inpassing is erg belangrijk ten aanzien van deze ontwikkeling. Hierover 
is tijdens de periodieke overleggen met de gemeente gesproken. Wij vinden dat dit 
afdoende in het plan terug komt.  
 
6. Gelet op het voorgaande en het feit dat de hal een reeds bestaand bouwwerk is, delen 
wij deze mening niet. 
 
Ik ga er vanuit u hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen of 
opmerkingen hebben, dan kunt mij op onderstaand nummer of dit e-mailadres bereiken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling 
Provincie Utrecht  
 

De bijlagebrief: 
Hallo Hans, 
 
Op verzoek stuur ik je bij deze de brief die door de afdeling Ruimte is verzonden in 
reactie op het ontwerpbestemmingsplan "Turnhal en Golfbaan Hoogland-West" van de 
gemeente Amersfoort. 

“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. 
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie 
aan derden is niet toegestaan. Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten 
zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen 



aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon dan wel het bevoegde 
bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel 
over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”. 


