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Onderwerp:  
Verzoek van de gemeente Zeist om ontheffing als bedoeld in artikel 4.1, lid 5 juncto artikel 9.1 van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) voor aanpassing van de rode (bebouwings)contour aan de 
noord- en zuidzijde van het woonwagencentrum Beukbergen te Zeist, t.b.v. de herstructurering van het 
woonwagencentrum.  
 
Voorgestelde behandeling: 
ter oriënterend bespreken 
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De gemeenteraad van Zeist heeft op 16 februari 2010 het Beslisdocument Operationeel Plan 
Herinrichting Beukbergen vastgesteld. Hierin is vastgelegd het woonwagencentrum te herinrichten 
wegens de brandveiligheid en om daarnaast te komen tot een adequaat woon- en leefklimaat. Het 
beslisdocument is het resultaat van jarenlange besprekingen, waarbij ook de provincie Utrecht 
betrokken is geweest.  
De gemeente Zeist heeft op 10 maart 2011 het ontwerpbestemmingsplan Beukbergen ter inzage 
gelegd. Het plangebied van dit bestemmingsplan komt overeen met de uit te werken bestemming voor 
de herinrichting van het woonwagencentrum in bestemmingsplan “Amersfoortseweg e.o.”. Dit plan is 
op 10 september 2008 door de provincie goedgekeurd en op 30 juni 2010 onherroepelijk geworden.  
In de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan “Amersfoorsteweg e.o” is vastgelegd dat binnen de 
uit te werken bestemming maximaal 190 wooneenheden zijn toegestaan in de vorm van woningen op 
bouwpercelen en/of woonwagens op woonwagenstandplaatsen. In het beslisdocument is vastgelegd 
om het aantal wooneenheden op te hogen naar 220 standplaatsen. Omdat dit aantal niet binnen de 
uitwerkingsregels van het bestemmingsplan “Amersfoortseweg e.o.” past, kan de gemeente geen 
gebruik maken van de uitwerkingsbevoegdheid in dit plan. Dit is de reden waarom de gemeente Zeist 
het bestemmingsplan “Beukbergen” in procedure heeft gebracht. 
Met de locatie hebben wij met het goedkeuren van de uit te werken bestemming in het kader van het 
bestemmingsplan “Amersfoortseweg e.o.”, al ingestemd. 
Omdat het aanpassen van de contouren bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Amersfoortseweg 
e.o” niet formeel heeft plaatsgevonden, heeft het Zeister gemeentebestuur op basis van de op 21 
september 2009 door PS vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) alsnog een 
ontheffingsverzoek voor het aanpassen van de bebouwingscontour bij ons ingediend. 
 
Ontheffingsverzoek PRV 
Op 9 maart 2011 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist een ontheffingsverzoek 
voor het aanpassen van de bebouwingscontour ingediend. Uit het bestemmingsplan “Beukbergen” 
wordt duidelijk dat 20 van de 220 bouwpercelen/ standplaatsen buiten de bebouwingscontour zoals 
deze zijn opgenomen op de kernkaarten 61 en 77 uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). 
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Ten behoeve van het formeel aanpassen van de contour heeft het gemeentebestuur van Zeist per brief 
van 4 maart 2011, verzonden 8 maart 2011, 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. Omdat sprake is van oprekking van de contour 
dient op grond van artikel 9.1 lid 6 van de PRV uw commissie gehoord worden. 
 
Vanuit ruimtelijk oogpunt is aanpassing van de contour geen probleem. Aan de noordzijde betreft het 
een tussenstrook met een geluidwal tussen het voormalige vliegveld Soesterberg en het 
woonwagencentrum. Nu er geen vliegactiviteiten meer op Soesterberg plaatsvinden is er vanuit 
milieuoogpunt geen reden meer om deze strook onbebouwd te laten. Ten noordenwestzijde van 
Beukbergen ligt de te behouden militaire bebouwing (Camp New Amsterdam) en aan de 
noordoostzijde is een nieuwe woonwijk in het kader van het project Hart voor de Heuvelrug voorzien. 
Ten behoeve van deze woonwijk is de bebouwingscontour bij de partiële structuurvisie Herinrichting 
vliegbasis Soesterberg al aangepast.  
Aan de zuidzijde betreft het een reststrook tussen het woonwagencentrum en de provinciale weg.  
 
Essentie/samenvatting 
De gemeente Zeist heeft ten behoeve van de herstructurering van het woonwagencentrum Beukbergen, 
waarbij de rode contour aan de noord- en zuidzijde wordt overschreden, verzocht om aanpassing van 
de rode contour via een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1, lid 5 van de PRV. De herstructurering 
van woonwagencentrum Beukbergen komt de brandveiligheid ten goede en zal tevens de huidige 
(veelal) illegaal ontstane situaties wegnemen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de voorgestane aanpassing van de rode (bebouwings)contour ten behoeve van de herstructurering 
van woonwagencentrum Beukbergen wordt beoogd de brandveiligheid te verbeteren en de huidige 
illegaal ontstane situaties weg te nemen.   
 
Financiële consequenties 
Op 24 april 2009 heeft de gemeente Zeist bij ons college een aanvraag ingediend voor een subsidie in 
het kader van de Subsidieverordening Stedelijk Bouwen en Wonen. Op 29 juni 2009 is een 
subsidiebedrag van maximaal €1.000.000,- toegekend. In de subsidievoorwaarden is opgenomen dat 
voor 2013 een start moet zijn gemaakt met herinrichting van het woonwagencentrum. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In onze vergadering van 5 april 2011 hebben wij het voornemen uitgesproken om de door het 
gemeentebestuur gevraagde ontheffing te verlenen.  
Ons ontwerpbesluit tot ontheffingverlening en aanpassing van de rode contour van Beukbergen ligt 
overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 14 april 2011 voor een 
periode van 6 weken (tot en met 25 mei 2011) ter inzage voor een ieder tot het indienen van 
zienswijzen. Ontvangen zienswijzen dienen beantwoord te worden.  
 
Daarna kunnen wij een definitief besluit nemen over het gemeentelijke verzoek tot ontheffing. Om het 
moment dat wij een definitief besluit nemen bent u gehoord. Reden waarom we op deze wijze 
handelen komt doordat de gemeente Zeist uiterlijk op 29 juni 2011 het bestemmingsplan 
“Beukbergen” wil vaststellen. Eerst horen voordat we het ontwerpbesluit ter inzage leggen is, gelet op 
de termijnen, niet mogelijk. 
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Tegen ons definitieve besluit, dat na voorafgaande bekendmaking 6 weken ter inzage zal worden 
gelegd, staat voor belanghebbenden beroep bij de bestuursrechter open. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 
De secretaris, H. Goedhart 


