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Betreft: Vaststellen POVI en Reactie op de notitie Reikwijdte en 
Omgevingsvisie Amersfoort 

Geacht leden van de Provmciale Staten ("PS") van Utrecht, 

Wij willen graag uw aandacht voor het volgende: 

PS Utrecht zal in maart 2021 de POVI vaststellen. 
In de POVI zijn zinsneden opgenomen over de ontwikkeling van Vathorst West 
In deze POVI wordt gesproken over vitale steden en dorpen: "door het opnemen 
van locaties als zoekrichting voor grootschalige integrale ontwikkeling wonen-
werken-bereikbaarheid, zoals Vathorst West". 
De door POVI gebruikte kenmerken in deze zinsneden zijn niet toevallig 
gekozen woorden. Die zijn in overleg tussen de gemeente Amersfoort en de PS 
Utrecht tot stand gekomen. Buurtschap Zevenhuizen is door deze zinsneden 
verrast. De discussie over de realisatie van Vathorst West en de vereiste 
infrastructuur is op dit moment onderhevig aan overleg tussen de gemeente 
Bunschoten en Amersfoort en alle noodzakelijke OER en MER-onderzoeken 
moeten nog plaatsvinden inclusief de discussie hierover in de politiek in de 
gemeente Amersfoort. Het lijkt mij dat de POVI op deze onderzoeken en 
discussies vooruitloopt en dat het opnemen van Vathorst West als voorbarig 
moet worden beschouwd en in feite onzuiver is. 

Zoals bekend is bij de gemeente Amersfoort (en als ik goed ben geïnformeerd: 
ook bij u) is het buurtschap Zevenhuizen al een jaar of 5 met de gemeente 
Amersfoort en de gemeente Bunschoten in gesprek over nut, noodzaak en 
ligging van de mogelijke ontsluitingsweg van Vathorst West, mocht Vathorst 
West inderdaad gerealiseerd worden. 

Buurtschap Zevenhuizen maakt zich dus zorgen over de aangehaalde zinsnede 
en ook over de mogelijke onherroepelijkheid daarvan door een de verwijzing 
naar de POVI in de NRD van Amersfoort en de geplande vaststelling van deze 
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POVI in maart 2021 door PS van Utrecht. Zienswijzen indienen tegen de POVI 
kan niet meer daar de wettelijke termijnen zijn verstreken. 

Buurtschap Zevenhuizen heeft tot heden constructief meegewerkt aan overleg 
over de mogelijke ontsluitingsweg Vathorst West en houd zich aan gemaakte 
afspraken met Amersfoort en wacht het resultaat van overleg tussen de 
gemeente Bunschoten en Amersfoort af. 

Wij vragen PS de uitkomsten van het overleg tussen beide gemeenten (en 
hopelijk de instemming van Buurtschap Zevenhuizen over de gewenste 
oplossing) inzake de ontsluitingsweg Vathorst West als leidend te beschouwen 
in de POVI. 

Buurtschap Zevenhuizen gaat ervan uit dat welke oplossing er ook komt voor 
Vathorst West en de mogelijke ontsluitingsweg, er voldaan wordt aan alle 
wettelijke OER en MER, en stikstofdispositie vereisten voor de bouw van de 
woningen, werk, en aanleggen van infrastructuur. 

Hoogachtend, 
chap Zevenhuizen 

Zevenhuize r. at 255 
3751 LC Buns oten 

Bijlage: Zienswijze brief aan B&W gemeente Amersfoort 

Een kopie van deze brief is verzonden naar: 
- contact persoon bij gemeente Amersfoort 
- contact persoon bij gemeente Bunschoten 
- SLGA — De heer de Langen 
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Verstuurd per email en per aangetekende post 

Bunschoten- Spakenburg, 5 maart 2021 

Betreft: Reactie op de notitie Reikwijdte en Omgevingsvisie Amersfoort 

Geacht Gemeenteraadsleden en College, 

Wij willen u onze reactie geven op de NRD dd. 23 februari 2021. 

Zoals bekend is het buurtschap Zevenhuizen al een jaar of 5 met de gemeente 
Amersfoort en de gemeente Bunschoten in gesprek over nut, noodzaak en 
ligging van de mogelijke ontsluitingsweg van Vathorst West. 

De onderhavige NRD speelt daaropin. 
Op bladzijde 11 van 36 worden de vertrekpunten geformuleerd. 
In de laatste alinea van bladzijde 11 van 36 verwijst de NRD naar de POVI van 
de provincie Utrecht. In deze POVI wordt gesproken over vitale steden en 
dorpen. 
Op bladzijde 12 van 36 vierde gedachte bolletje en daarin het derde gedachte 
bolletje staat: "door het opnemen van locaties als zoekrichting voor 
grootschalige integrale ontwikkeling wonen-werken-bereikbaarheid, zoals 
Vathorst West". 

Buurtschap Zevenhuizen maakt zich zorgen over deze zinsnede en ook over de 
mogelijke onherroepelijkheid daarvan door de verwijzing naar de POVI. 
De POVI wordt namelijk in maart 2021 vastgesteld door PS van Utrecht. 
Zienswijzen indienen tegen de POVI kan niet meer daar de termijnen zijn 
verstreken. 
De door POVI gebruikte kenmerken zijn niet toevallig gekozen woorden. Die 
zijn in overleg tussen Amersfoort en de PS tot stand gekomen. 
Buurtschap Zevenhuizen is door deze zinsneden verrast. De discussie over de 
realisatie van Vathorst West en de vereiste infrastructuur is op dit moment 
onderhevig aan overleg tussen de gemeente Bunschoten en Amersfoort en alle 
noodzakelijke OER en MER-onderzoeken moeten nog plaatsvinden inclusief de 



discussie hierover in de politiek in de gemeente Amersfoort. Het lijkt mij dat het 
gebruiken en verwijzen van de tekst uit de POVI onzuiver is en op de 
onderzoeken en discussies vooruitloopt. 

Buurtschap Zevenhuizen heeft tot heden constructief meegewerkt aan overleg 
over de mogelijke ontsluitingsweg Vathorst West en houd zich aan gemaakte 
afspraken met Amersfoort en wacht het resultaat van overleg tussen de 
gemeente Bunschoten en Amersfoort af. 

Wij vragen het college en de gemeenteraad van Amersfoort de uitkomsten van 
het overleg tussen beide gemeenten (en hopelijk de instemming van Buurtschap 
Zevenhuizen over de gewenste oplossing) inzake de ontsluitingsweg Vathorst 
West op te nemen in de NRD. 

Buurtschap Zevenhuizen gaat ervan uit dat welke oplossing er ook komt voor 
Vathorst West en de mogelijke ontsluitingsweg, er voldaan wordt aan alle 
wettelijke OER en MER en stikstofdispositie vereisten voor de bouw van de 
woningen, werk, en aanleggen van infrastructuur. 

Hoogachtend, 
Na 	n 	urt chap Zevenhuizen 

H.R. Kran berg 

Zevenhuizers 	255 
3751 LC Bunschoten 

Bijlage: brief verzonden aan de Provinciale Staten Utrecht 

Een kopie van deze brief is verzonden naar: 
- PS van Utrecht 
- contact persoon van de gemeente Bunschoten 
- SLGA — De heer de Langen 
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