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Datum : 2 februari 2011 

Aan : Statencommissie RGW 

Van : Gedeputeerde Bart Krol Tel.
:

Onderwerp : Stand van zaken houtwallen Biltse Duinen  

Geachte commissieleden, 
 
De afgelopen jaren heeft u altijd interesse getoond in de ontwikkelingen rond de 
houtwallen in de Biltse Duinen. In februari van vorig jaar is hierover door één van u ook 
schriftelijke vragen gesteld. 
 
Maandag 31 januari hebben wij een besluit genomen op de aangevraagde ontheffing van 
het in de Verordening bescherming natuur en landschap (VNL) gestelde stortverbod. 
Met dit memo informeer ik u graag over het genomen besluit. 
 
De besluitvorming heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de aanvraag van de heer W. 
van Rootselaar en de aanvraag van de heer R.A. de Blécourt, beiden woonachtig te Bosch 
en Duin, voor het hebben van een houtwal met een totale lengte van 1.300 meter in het 
bosgebied De Biltse Duinen. Het betreft in beide gevallen een aanvraag om ontheffing 
van het in de Wet milieubeheer gestelde verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen door 
deze buiten een inrichting te storten, en ontheffing van het in de Verordening 
bescherming natuur en landschap (VNL) gestelde stortverbod. De percelen waarop de 
desbetreffende houtwal zich bevindt zijn deels gelegen in de gemeente De Bilt en deels 
gelegen in de gemeente Zeist.  
 
Op 9 maart 2010 is bij de beantwoording van schriftelijke vragen d.d. 9 februari 2010, 
van het Statenlid drs. R.E. de Vries, aangegeven dat de ontheffingsaanvraag vanuit de 
VNL gweigerd zou gaan worden.  
 
Bij besluit van 31 januari 2011 is vervolgens besloten:  
1. Geen VNL ontheffing te verlenen voor dat gedeelte van de desbetreffende houtwal dat 
is gelegen binnen het ter plaatse aanwezige en als zodanig aangewezen stuifzandgebied, 
aangezien de aanwezigheid van een houtwal op deze locatie een onaanvaardbare 
aantasting oplevert van de ter plaatse aanwezige natuurwetenschappelijke, 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Deze weigering een VNL ontheffing te 
verlenen betreft het gedeelte van de houtwal dat is gelegen binnen de gemeente De Bilt; 
2. Bij nader inzien onder strikte voorschriften wel een VNL ontheffing te verlenen voor 
dat gedeelte van de desbetreffende houtwal dat is gelegen binnen het ter plaatse 
aanwezig bebouwingslint, en is gelegen buiten het ter plaatse aanwezige en als zodanig 
aangewezen stuifzandgebied, aangezien de aanwezigheid van een houtwal op deze 
locatie, mede gelet op de ter plaatse aanwezige bebouwing, geen onaanvaardbare 
aantasting oplevert van de ter plaatse aanwezige natuurwetenschappelijke, 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De genoemde voorschriften houden in 
dat het desbetreffende gedeelte van de houtwal wordt teruggebracht naar een maximale 
hoogte en maximale breedte van 1,50 meter. Het onder voorschriften verlenen van deze 
VNL ontheffing betreft het gedeelte van de houtwal dat is gelegen binnen de gemeente 
Zeist; 
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3. De aangevraagde ontheffing voor het hebben van de houtwal op grond van de Wet 
milieubeheer te verlenen aangezien er met betrekking tot de aanwezigheid van de 
houtwal sprake is van een nuttige toepassing van afvalstoffen aangezien er hier sprake is 
van materiaalhergebruik in de vorm van een erfafscheiding. Voor de aanwezigheid van 
dat gedeelte van de desbetreffende houtwal dat is gelegen in het voorheen openbaar 
toegankelijke deel van het bosgebied De Biltse Duinen, is dus geen VNL ontheffing 
verleend. 
 
Op onderstaande luchtfoto is bovengenoemd besluit weergegeven: 
Voor het met groen aangegeven gedeelte van de houtwal wordt een VNL ontheffing 
verleend. 
Voor het met rood aangegeven gedeelte van de houtwal wordt geen VNL ontheffing 
verleend. 
De blauwe lijn geeft de grens aan tussen het stuifzandgebied en het bebouwingslint, en 
vormt teven 
de gemeentegrens tussen de gemeente De Bilt en de gemeente Zeist. 
De blauwe cirkels geven de locaties aan waar de heer W. van Rootselaar (Biltseweg 25) 
en RA. De Blécourt (Biltseweg 29) woonachtig zijn. 
 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd over de stand van zaken rond de Biltse 
Duinen. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u die uiteraard in de 
commissievergadering of schriftelijk aan mij stellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Bart Krol 
Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Landelijk Gebied en Stedelijke Vernieuwing. 


