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Onderwerp ontwerpbesluit tot ontheffing artikel 4.1, 
lid 5 Provinciale Ruimtelijke 
Verordening 

 
Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op het verzoek van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zeist om ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 4.1, lid 5 van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV). Dit om de aanwezige rode contour rondom het woonwagencentrum Beukbergen aan de 
noord en zuidzijde formeel aan te passen ten behoeve van de herinrichting van het woonwagencentrum 
Beukbergen.  
 

I. Beslissing. 
In onze vergadering van vandaag hebben wij besloten om het voornemen uit te spreken om de gevraagde 
ontheffing op basis van artikel 4.1, lid 5 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening te verlenen. 
 
Deze beslissing is gebaseerd op de hierna volgende overwegingen. 
 

II.  Overwegingen 
Op 4 maart 2011 heeft het gemeentebestuur van Zeist overeenkomstig de bepalingen in artikel 9.1 van de 
PRV een verzoek ingediend om de rode contour aan de noord- en zuidzijde van Beukbergen op te 
schuiven conform de bijgevoegde kaart door het verlenen van ontheffing op grond van artikel 4.1, lid 5 
van de PRV. 
 
Van de 220 bouwpercelen/standplaatsen voor woonwagens voor het woonwagencentrum Beukbergen ligt 
ongeveer 10% buiten de bebouwingscontour zoals deze is opgenomen op de kernkaarten nr.61 (Soesterberg) 
en 77 (Zeist) uit de PRV. Deze standplaatsen liggen echter al binnen het uit te werken plandeel “Wonen – uit 
te werken” van het sinds 30 juni 2010 onherroepelijke bestemmingsplan “Amersfoortseweg e.o.”.  
In de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Amersfoortseweg is opgenomen dat 190 
bouwpercelen/standplaatsen voor woonwagens in het gebied kunnen komen. U wilt uiteindelijk plaats bieden 
aan 220 bouwpercelen/standplaatsen voor woonwagens binnen het plangebied van de genoemde uit te 
werken bestemming. Omdat dit in strijd is met de uitwerkingsregels heeft u in plaats van een uitwerkingsplan 
het bestemmingsplan “Beukbergen” opgesteld.  
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Aangezien de grenzen op de PRV kernkaart en nr.61 en 77  nog niet zijn aangepast aan de situatie zoals 
opgenomen in het bestemmingsplan “Amersfoortseweg e.o.” en er verder ook geen inhoudelijke argumenten 
zijn om niet in te stemmen met de oprekking van de contouren, zullen wij de gevraagde ontheffing verlenen. 
 
Wij hebben in onze vergadering van vandaag dan ook besloten om het voornemen uit te spreken de 
gevraagde ontheffing te verlenen. 
Conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zal dit ontwerpbesluit voor een periode van 6 
weken ter inzage worden gelegd, voor de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.  
 
Gelet op artikel 9.1 lid 6 van de PRV zullen wij de Statencommissie Ruimte, Groen en Water horen. Dit 
horen staat gepland voor de commissievergadering van 16 mei 2011. 
Uiterlijk 28 juni 2011 zullen wij een definitief besluit nemen. Vervolgens staat dit besluit nog open voor 
bezwaar en beroep. 
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