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Inzake	: De nota van beantwoording aangaande de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 — 2028; en de 

Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Geacht leden van de statencommissie Ruimte, Groen en Water, 

Namens cliënten, Join Ontwikkeling en Triodos Bank, is op 14 mei 2012 een zienswijze ingediend 
aangaande de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de ontwerp Provinciale Ruimtelijke 
Verordening. 

Voormelde zienswijze (nummer 179 in de nota van beantwoording) ziet op (de omgeving van) 
Landgoed De Reehorst en de stationsomgeving van Driebergen — Zeist. 

Naar aanleiding van de concept nota van beantwoording is op 27 oktober 2012 (bijlage) een nadere 
reactie gezonden in aansluiting op voormelde zienswijze. 

Gelet op de — door GS vastgestelde — nota van beantwoording van 11 december 2012 is deze nadere 
reactie nog niet betrokken in de op handen zijnde besluitvorming. Daarom verzoek ik u dit alsnog te 
doen in de statencommissievergadering van 21 januari 2013 en — zo nodig — in de vergadering van 
Provinciale Staten van 4 februari 2013. 

Hoogachtend, 
Boekel De Nerée N.V. 

C  

A.R.pijn 

Boekel De Nerée N.V. heeft tot doel de uitoefening van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur en het notariaat, en is gevestigd te Amsterdam, 

aldaar ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34207824. Op alle opdrachten zijn van toepassing de op de achterzijde van dit briefpapier afgedrukte 
algemene voorwaarden van Boekel De Nerée N.V., waarin opgenomen een beperking van aansprakelijkheid.



ALGEMENE VOORWMRDEN VAN BOEKEL DE NEREE N.V. 

1. Boekel De Nerée N.V. is een naamloze vennootschap die tot doel heeft de 
uitoefening van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur en het 
notariaat. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Op verzoek wordt 
een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun vennoot-
schappen aandelen in Boekel De Nerée N.V. houden en die ook wel met de 
term 'partners' worden aangeduid. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Boekel De 
Nerée N.V. aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle 
overige werkzaamheden. 

3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en 
art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Boekel De 
Nerée N.V., ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht 
door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. 

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium wor-
den vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met 
de toepasselijke tarieven zoals die door Boekel De Nerée N.V. periodiek zul-
len worden vastgesteld. 

5. ledere aansprakelijkheid van Boekel De Nerée N.V. is beperkt tot het bedrag 
dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverze-
kering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico 
dat volgens de polisvoorwaarden niet ten taste van de verzekeraar komt. 

6. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor 
bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot EURO 250.000 of, indien het door 
Boekel De Nerée N.V. voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in 
rekening gebrachte honorarium hoger is, tot het bedrag van dat honorarium 
met een maximum van EURO 500.000. 

7. De keuze van door Boekel De Nerée N.V. in te schakelen derden zal, waar 
mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming 
van de nodige zorgvuldigheid. Boekel De Nerée N.V. is niet aansprakelijk 
voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Boekel 
De Nerée N.V. eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeper-
kingen namens hem te aanvaarden. 

8. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoe-
ve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte 
werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

9. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Boekel De Nerée N.V. voor 
hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever 
jegens Boekel De Nerée N.V. gehouden die derde erop te wijzen dat die 
werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene 
voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op 
enigerlei wijzegebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene 
voorwaarden gebonden. 

10. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al 
diegenen die namens Boekel De Nerée N.V. bij de uitvoering van de opdracht 
betrokken zijn. 

11. Deze voorwaarden bestaan ook in de Engelse en Duitse taal. In geval van 
verschil tussen die teksten en de Nederlandse tekst, is deze laatste bin-
dend. 

12. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Boekel De Nerée N.V. is 
onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend 
worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

13.Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank 
Amsterdam en kunnen ook worden geraadpleegd op www.boekeldeneree.com .

GENERAL CONDITIONS OF BOEKEL DE NEREE N.V. 

1. Boekel De Nerée N.V. is a limited liability company, incorporated under 
the laws of the Netherlands whose purpose is to offer professional services 
as advocaten and civil-law notaries (notarissen). Boekel De Nerée N.V. has its 
registered office in Amsterdam. A list of the persons who by means of 
their companies own shares in Boekel De Net-6e N.V. - and are also called 
'partners' - will be provided on request. 

2. These general conditions apply to all services performed or to be performed 
by Boekel De Nerée 

3. Instructions to Boekel De Nerée N.V. or to any of the partners and/or em-
ployees constitute instructions accepted and carried out exclusively by Boekel 
De Nerée NV. The applicability of Article 7:404 Dutch Civil Code, which addres-
ses the last mentioned case, and Article 7:407 paragraph 2 Dutch Civil Code, 
which creates joint and several liability in the event that an instruction is given 
to two or more persons, is excluded. This shall also apply if the instructions 
were explicitly or implicitly intended for a particular person. 

4. Unless otherwise agreed in writing, the fee will be calculated on the basis 
of the hours worked multiplied by the applicable rates as periodically fixed by 
Boekel De Nerée N.V. 

5. Any liability of Boekel De Nerée N.V. in any matter is limited to the amount, 
which is paid out under Boekel De Nerée N.V.'s professional liability insurance 
in the matter concerned, including the deductible, which Boekel De Nerée NM. 
carries pursuant to the insurance policy. 

6.If and to the extent that and for whatever reason, no compensation is paid 
under the professional liability insurance, all liability is limited to EURO 
250,000 or, if the fees charged by Boekel De Nerée NM. for the performance 
of the relevant matter exceed EURO 250,000, then the maximum liability is 
the amount of the fees actually charged, with a maximum of EURO 500,000. 

7. The choice of Boekel De Nerée NM. of third parties to be instructed shall be 
made with due care and, if possible, after consultation with the client. Boekel 
De Nerée N.V. shall not be liable for any default or failings of such third parties. 
The client authorizes Boekel De Nerée NM. to accept any limitation of liability 
stipulated by third parties. 

8. Boekel De Nerée N.V.'s services shall be exclusively for the benefit of the 
client. The contents of our services may not be used or relied on for any other 
purpose or by any person other than the client. 

9. If the client discloses the contents of the services performed by Boekel De 
Nerée NV. to any third party on its behalf, the client is obliged to inform such 
third party that the general conditions are applicable to these services. In the 
event that a third party wishes to make use in any way whatsoever of the ser-
vices performed, such third party shall also be bound by these general condi-
tions. 

10. These general conditions have also been agreed for the benefit of all per-
sons involved in performing the services on behalf of Boekel De Nerée N.V. 

11. These general conditions have been translated into English and German. 
In the event of any difference between these texts, the Dutch text shall 
prevail. 

12. The relationship between the client and Boekel De Nerée N.V. is subject to 
Dutch law. Any and all disputes will be settled exclusively by the competent 
court of Amsterdam, the Netherlands. 

13. These general conditions have been deposited at the Court Registry of the 
District Court of Amsterdam and are available at www.boekeldeneree.com . 

November 2006 

november 2006
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Advocaat	: mr. A.R. Klijn	 Amsterdam	: 27 oktober 2012 

Direct tel.	: +31 (20) 7953293	 Uw referentie	: A.168406.01/1774367 

Direct fax	: +31 (20) 5179371 

E-mail	: anne-marie.klijn@boekel.com 

Inzake	: De concept nota van beantwoording aangaande de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 — 

2028; en de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Geacht college, 

Namens clienten, Join Ontwikkeling en Triodos Bank, is op 14 mei 2012 een zienswijze ingediend 
aangaande de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de ontwerp Provinciale Ruimtelijke 
Verordening. Voormelde zienswijze (nummer 179) ziet op (de omgeving van) Landgoed De Reehorst 
en de stationsomgeving van Driebergen — Zeist. Naar aanleiding van de concept nota van 
beantwoording licht ik hierbij de zienswij7e nader toe. 

In voormelde zienswijze (bijlage) is onder meer verzocht, kort weergegeven, om het gebied ten 
zuiden van station Driebergen-Zeist gelegen langs de Al2 aan te merken als een windenergielocatie, 
zoals bedoeld in de ontwerp PRS; dan wel om dit gebied aan te wijzen als stedelijk gebied. 

Het college van Gedeputeerde Staten (hierna: het college) reageert hierop, samengevat 
weergegeven, door te overwegen dat niet duidelijk is aan welk type windturbine, met name de 
hoogte gedacht wordt. Voorts wijst het college erop dat een afweging is gemaakt in welke gebieden 
grote windturbines, boven de 60 meter, aanvaardbaar worden geacht. Daarbuiten zijn deze niet 
mogelijk. Daarnaast hebben solitaire turbines niet de voorkeur. Afhankelijk van het type turbine zou 
realisatie bij/op het landgoed langs de Al2 in verband met geluidsnormen op gespannen voet 
kunnen staan met bestaande woningen. Tot slot acht het college bestuurlijk draagvlak voor 
initiatieven belangrijk en wijst het op de mogelijkheden voor kleinere turbines. Het college ziet in de 
zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van de ontwerpen. 

Ter verduidelijking wordt erop gewezen dat Join en Triodos vooralsnog graag één of meerdere 
windturbines, die niet hoger zijn dan 60 meter, wensen te realiseren. Hierdoor kan het landgoed op 
een duurzame wijze voorzien van de energiebehoefte die benodigd is. Uiteraard wordt er groot 
belang aangehecht dat de realisatie daarvan in nauwe samenspraak plaatsvindt met de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Zeist. Draagvlak voor de windturbine(s) bestaat dan ook en het 
gebruik van windenergie sluit aan op de energievisie van alle regionale partners en Prorail voor het 
stationsgebied Driebergen-Zeist. Het zoekgebied langs de Al2 bij landgoed De Reehorst en 
Hoofdstraat 26 is dan ook logisch. Voorts achten Triodos en Join van groot belang dat de 

Boekel De Neree N.V. heeft tot doel de uitoefening van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur en het notariaat, en is gevestigd te Amsterdam, 
aldaar ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34207824. Op alle opdrachten zijn van toepassing de op de achterzijde van dit briefpapier afgedrukte 
algemene voof waarden van Boekel De Nerée N.V., waarin opgenomen een beperking van aansprakelijkheid.
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kernkwaliteiten van het landgoed en het omliggende landschap worden gerespecteerd. Gelet op de 
locatie, namelijk nabij de Al2, is dit vermoedelijk ook het geval. Daarnaast wordt vermoed dat ook 
de Wet geluidhinder de realisatie van de windturbine(s) aldaar niet in de wegstaat. Uiteraard wordt 
in het besluitvormingsproces dat zich hiervoor leent, namelijk de opname van een windturbine in een 
bestemmingsplan dan wel de afgifte van een omgevingsvergunning, nader onderzoek gedaan of de 
realisatie daarvan conform een goede ruimtelijk ordening is. Vooralsnog is er geen reden om hieraan 
te twijfelen. Voor zover dat later zou blijken dat dit wel het geval is, wordt het plan in nauwe 
samenspraak met de betrokken overheden aangepast. Maatwerk is daarom onontbeerlijk. 

Join is zich ervan bewust dat de provincie niet de voorkeur geeft aan de solitaire plaatsing van een 
windmolen, maar vanwege de locatie — geklemd tussen de spoorlijnen Utrecht — Arnhem en de 
snelweg Al2 — lijkt deze plek hier toch voor aangewezen; althans kan een uitzondering daarop 
gerechtvaardigd zijn. Daarnaast zijn cliënten ook bereid om meerdere turbines te plaatsen. De 
plaatsing van ééri of meerdere turbines aldaar toont dan ook de duurzame ambities van alle — bij de 
herontwikkeling van de stationsomgeving van Driebergen Zeist — betrokken partijen. Deze 
herontwikkeling wordt uitgevoerd met uiterste zorgvuldigheid en respect voor de omgeving. Ook 
onderscheid de onderhavige locatie zich niet van de andere aangewezen locaties, welke eveneens 
voornamelijk langs snelwegen zijn gelegen. Voor zover de provincie zou vrezen dat het de regie zou 
kunnen verliezen als het gebied wordt aangewezen als zoekgebied vanwege bepalingen uit de Crisis-
en herstelwet en de Electriciteitswet, kan (een gedeelte van) het onderhavige gebied ook worden 
aangewezen als stedelijk gebied. 

Kortom, cliënten treden graag in overleg met de provincie zodat de duurzame ambities van de 
betrokken partijen voor landgoed De Reehorst — met respect voor de omgeving —alsnog kunnen 
worden gerealiseerd. De voorkeur wordt daarom uitgesproken voor één of meerdere windturbines, 
die niet hoger zijn dan 60 meter. Graag treden we daarover in overleg met u, zodat de PRS en de PRV 
op dit punt worden aangepast. 

lk kijk uit naar uw reactie. 

Hoogachtend, 
Bo kel e Nerée N.V. 

A.R.
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Advocaat	: mr. A.R. Klijn	 Amsterdam	: 14 mei 2012 
Direct tel.	: ^31 (20) 7953293	 Uw referentie	: A.168406.01/1508414 
Direct fax	: + 31 (20) 5179371 

E-mail	: anne-marie.klijn@boekeldeneree_com 

Inzake	: Zienswijze aangaande de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 — 2028; de daarbijbehorende 
PlanMER en de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Namens cliënten, Join Ontwikkeling B.V., gevestigd te: 3072 AR Rotterdam, Wilhelminakade 300, en 
Triodos Bank, gevestigd te: 3704 HE Zeist, Utrechtseweg 60 / 3704 EC Zeist: Nieuweroordweg 1 dien 
ik hierbij een zienswijze in aangaande de ontwerpen van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 
2013 — 2018 (hierna: de PRS) en het daarbijbehorende planMER; alsmede aangaande het ontwerp 
van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna: de PRV). De ontwerpen van de PRV en de PRS 
liggen thans ter inzage tot en met 14 mei 2012. Dit betekent dat deze zienswijze tijdig is ingediend. 

Cliënten zijn betrokken bij de algehele herontwikkeling van de stationsomgeving van Driebergen — 
Zeist, waarvan in het bijzonder de herontwikkeling van het daartoe behorende landgoed De 
Reehorst. 

Ten behoeve van de herontwikkeling van het landgoed, maar bovenal in het belang van de integrale 
gebiedsontwikkeling ten zuiden van het stationsgebied, verzoek ik u namens cliënten conform de 
afspraken met uw provincie de begrenzing van de EHS ten zuiden van station Driebergen — Zeist aan 
te passen. lk verzoek u dan ook om de bij de PRS en PRV behorende iNatuuri kaart aan te passen 
conform de gemaakte afspraken. 

Voorts verzoek ik u om eveneens ten zuiden van voormeld station langs de Al2 een 
windenergielocatie, zoals bedoeld in artikel 2.6 van de PRV, toe te wijzen, althans ik verzoek u om 
mogelijk te maken dat cliënte aldaar op duurzame wijze door middel van windenergie het landgoed 
kan voorzien van elektriciteit, hetgeen aansluit bij de doeistellingen van uw provincie, zoals 
opgenomen in de PRS (p. 27 en 28). Voor zover benodigd kunt u wellicht cen gedeelte van de akker 
gelegen naast de Al2 aanmerken als stedelijk gebied, hetgeen — gelet op de nabijheid van de Al 2 — 
wellicht meer recht doet aan de feitelijke situatie ter plaatse. 

Bockel De Nerée N.V. heeft tot doel de uitoefening van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur en het notariaat, en is gevestigd te Amsterdam, 
aldaar ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34207824. Op idle opdrachten zijn van toepassing de op de achterzijde van dit briefpapier afgedrukte 
algemene voorwaarden van Boekel De Neree N.V., waarin opgenomen een beperking van aansprakelijkheid.



Op grond van het vorenstaande verzoek ik u dan ook om bij de vaststelling van de PRS EN PRV deze 
zienswijze te betrekken in die zin dat wordt tegemoetgekomen aan hetgeen door cliënten in deze 
zienswijze naar voren is gebracht. Voor zover benodigd ben ik altijd bereid om het vorenstaande 
nader toe te lichten. 

Tot slot verzoek ik u om mij tijdig op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen met betrekking tot 
de PRS en PRV. 

Hooga tend, 
Boeke e Nerée N.V. 

ijn
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