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DATUM 24-11-2021 

AAN Statencommissie Ruimte, Groen en Water 

VAN Huib van Essen 

ONDERWERP Aanvullend memo ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg 341, De Bilt 

 

Inleiding  

  

Voorliggend memo is opgesteld in aanvulling op het memo dat oorspronkelijk is 

opgesteld voor de statencommissie Ruimte, Groen en Water van 24 november 2021. In de aanloop naar deze 

vergadering heeft u aangegeven dat er behoefte is aan technische informatie en de mogelijkheid om hier in de 

commissie over van gedachten te wisselen. Om deze reden is deze aanvullende memo opgesteld, waarin 

meer inhoudelijk wordt ingegaan op de wijze waarop het plan passend wordt geacht in de kaders van het 

provinciale beleid, zoals dat is neergelegd in de Interim omgevingsverordening en Omgevingsvisie provincie 

Utrecht.  

  

Voor een volledige ruimtelijke onderbouwing van de ontwikkeling wijs ik u erop dat deze is gelegen in de 

toelichting van het bestemmingsplan (inclusief bijlagen). Het laatste ontwerp daarvan is op 2 september 2021 

door gemeente gepubliceerd en is in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze memo richt zich in 

hoofdzaak op de manier waarop het plan vanuit de provinciale beleidskaders passend is en wordt beschouwd als 

een kwalitatief goede ontwikkeling.   

  

Toelichting  

  

Planproces  

Gemeente De Bilt heeft in 2010 met instemming van de provincie een bouwvergunning verleend voor 104 

woningen aan de toenmalige eigenaar Hessing (ook bekend onder naam "Plan Bloeyendaal”). Nadat Hessing 

failliet is gegaan is Verwelius de nieuwe eigenaar van het terrein en de bestaande bouwvergunning geworden. 

Deze bouwvergunning is nog steeds onherroepelijk. De gemeente en ontwikkelaar zijn aan de slag gegaan om 

het plan te optimaliseren. Enerzijds is deze wens ontstaan omdat het woningbouwprogramma dat bestond uit 

een gated community met luxueuze woningen niet voldeed aan de hedendaagse behoefte. Anderzijds omdat er 

op gebied van landschap, cultuurhistorie en natuur kwaliteitswinsten zijn te behalen. Om deze 

kwaliteitsverbeteringen goed aan te laten sluiten op het provinciale beleid heeft de gemeente de provincie 

altijd betrokken bij deze ontwikkeling. Verder in dit document wordt toegelicht waar de kwaliteitsverbeteringen in 

zijn gelegen en wordt waar nodig aangegeven op welke manier deze passen in de provinciale beleidskaders.  

  

In 2018 heeft de gemeenteraad van De Bilt de ruimtelijke randvoorwaarden voor de nieuwe ontwikkeling 

vastgesteld. In de totstandkoming van de ruimtelijke randvoorwaarden hebben gemeente en ontwikkelaar de 

provincie in overleg betrokken zodat kansen voor kwaliteitsverbetering in het kader van het provinciale belang 

hierin zijn meegenomen. Deze vormen het uitgangspunt voor het bestemmingsplan, waarvan op 31 maart 2021 in 

het kader van vooroverleg een conceptontwerp naar de provincie is verstuurd. Op 15 juli 2021 heeft de provincie 

haar vooroverlegreactie aan de gemeente bekend gemaakt. Daarin is aangegeven op welke onderdelen 

de relatie tussen de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan en de provinciale beleidskaders sterker 

kon worden gelegd. De gemeente heeft het plan na verwerken van de laatste wijzigingen tussen 2 september en 

13 oktober 2021 als ontwerp ter inzage gelegd. Omdat de in de vooroverlegreactie geplaatste opmerkingen zijn 

verwerkt en er geen strijdigheid meer is geconstateerd met de provinciale beleidskaders, heeft de provincie geen 

zienswijze ingediend. Naar de gemeente is in een brief gecommuniceerd dat er weliswaar geen inhoudelijke 

opmerkingen zijn op het bestemmingsplan, maar is wel uitdrukkelijk aangegeven dat het bestemmingsplan nog 
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niet kan worden vastgesteld zolang er nog geen getekende overeenkomsten zijn voor het beheer en de inrichting 

van de compensatieopgave. Deze worden parallel aan de totstandkoming van het bestemmingsplan met de 

ontwikkelaar opgesteld om afspraken voor beheer en inrichting van de compensatieopgave juridisch te 

borgen. Over de overeenkomsten vindt momenteel nog afstemming plaats en deze moeten daarna nog worden 

ondertekend. Het is momenteel aan de gemeente om alle binnengekomen zienswijzen te verwerken en te 

besluiten om het bestemmingsplan (al dan niet in gewijzigde vorm) ter vaststelling aan te bieden aan de 

gemeenteraad. Daarover vindt in de gemeente nog besluitvorming plaats.   

  

  

Afbeelding 1 – overzicht plankaart (bron: IMOSS, 2020)  

  

Landschap en cultuurhistorische waarden  

Het grootste deel van de nieuwe bebouwing valt binnen de grenzen van het stedelijke gebied. Echter een deel 

valt erbuiten. De Interim omgevingsverordening biedt kaders om een uitzondering te maken op het 

verstedelijkingsverbod in het landelijke gebied. In het voorliggende plan wordt met toepassing van de 

instructieregel kernrandzone onderbouwd dat de verstedelijking mogelijk is omdat de verstedelijking in redelijke 

verhouding staat tot de toegevoegde ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Het vorige plan was niet goed afgestemd 

op de omgeving. Om de landschappelijke waarden in de omgeving zichtbaar te maken is ervoor gekozen om het 

stratenpatroon van de ontwikkeling te ontwerpen op basis van het patroon van 

de landschappelijke slagenverkaveling. Door deze verkaveling ontstaan ook landschappelijke doorzichten, welke 

er niet zijn in het vorige vergunde plan en ook niet in de huidige situatie waar sprake is van een ononderbroken 

bedrijfsgevel. Aan de oostzijde van het plangebied wordt een open bufferzone van 50 m aangehouden vanaf de 

woonwijk tot het landgoed Sandwijck, waardoor een landschappelijke overgang ontstaat tussen het besloten 

boskarakter bij het landgoed en het open slagenlandschap. Deze zone wordt tevens ingericht als primair 

foerageergebied voor de das.  
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Afbeelding 2 – Uitwerking landschappelijke structuren en doorzichten in het plan (bron: IMOSS, 2020)  

  

Het woningbouwplan ligt niet in het werelderfgoed Hollandse Waterlinies, waar de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

(NHW) onderdeel van uitmaakt, maar is er wel aan alle kanten door omgeven en ligt bovendien in de 

attentiezone. Ten opzichte van het vorige vergunde plan voorziet deze ontwikkeling in een lager bouwvolume met 

kleinere woningen, waardoor een ruimere en open indruk ontstaat. Daarnaast hebben partijen gezocht 

naar kansen om de cultuurhistorische kwaliteiten ter plaatse beter beleefbaar te maken. Zo wordt de historische 

loop van Biltsche Grift, die in de loop der jaren meerdere malen is verlegd, zoveel mogelijk weer hersteld en langs 

de Utrechtseweg gelegd. Ook een tankgracht die door het gebied liep wordt opnieuw teruggebracht. Daarnaast is 

er in het beeldkwaliteitsplan aandacht voor dat de woningen het dichtst bij de werken van Griftenstein gedeeltelijk 

in hout worden gebouwd. Dit is een verwijzing naar de verboden kringen, waarbinnen op grond van de 

Kringenwet tot in 1853 alleen in hout mocht worden gebouwd.  

  

Bij het inrichten van de NNN, waaraan verderop in dit memo aandacht wordt besteed, is aandacht geweest voor 

een natuurinrichting die rekening houdt met de visuele integriteit van het werelderfgoed. Opgaande beplanting 

wordt daarin zoveel mogelijk vermeden. Tevens ligt het verbreden van de ecologische corridor, waarop hieronder 

verder wordt ingegaan, in het verlengde van de eis vanuit het werelderfgoed om de zone rond de werken 

van Griftenstein zoveel mogelijk vrij te houden van bebouwing.  

  

  

Afbeelding 3 – Werelderfgoed (blauw) en Stedelijk gebied (rood) in de Interim omgevingsverordening  
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Meerwaardebenadering NNN  

Optimalisatie van het plan betekent ook voor natuur een mogelijkheid om bestaande knelpunten op te lossen en 

de kwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd is er in het geoptimaliseerde plan wel sprake van bouwen binnen het 

NNN. Het plan moet dan ook voldoen aan de uitzonderingsregels voor ontwikkelingen in het NNN zoals 

opgenomen in de Interim Omgevingsverordening (zie onderstaand kader). Het plan moet passen binnen de 

voorwaarden van de Meerwaardebenadering (onder de PRV was dit de saldobenadering) waarbij er in 

oppervlakte, kwaliteit en samenhang een meerwaarde wordt bereikt en deze meerwaarde goed wordt geborgd.   

De belangrijkste aanleiding voor het bereiken van de meerwaarde is de ecologische verbindingszone die de 

natuurgebieden aan de westzijde van de Utrechtse Heuvelrug met elkaar verbindt. Afgelopen jaar is er door de 

provincie een faunapassage aangelegd, omdat deze weg een belangrijke barrière vormt voor het functioneren 

van deze ecologische verbindingszone (deze ligt ten westen van de woningbouwlocatie). Om de werking van de 

faunapassage te verbeteren kan de inrichting van de corridor worden geoptimaliseerd. In het vergunde 

plan Bloeyendaal ligt de bebouwing te dicht op de faunapassage (op het smalste punt circa 110 meter) en wordt 

niet voldaan aan de optimale breedte van 150 meter. In het voorliggende plan ligt de woningbouwlocatie verder af 

van de passage en wordt wel voldaan aan deze voorwaarde. Dit is gevisualiseerd in afbeelding 4. De toeloop 

naar de faunapassage wordt niet alleen verbreed, maar ook optimaal ingericht voor de 

doelsoorten (waaronder das, ringslang en diverse vlinders en vogels) van de passage. Deze inrichting vindt 

plaats op agrarische grond (en een klein stukje bestaand bedrijventerrein). Dit zijn wel gronden binnen het 

NNN, maar op dit moment dus nog niet ingericht als natuur (en zouden zonder dit plan in 

principe agrarisch gronden binnen NNN blijven). De inrichting betekent dan ook een belangrijk 

kwaliteitsverbetering.   

  

  

Afbeelding 4 – uitwerking randvoorwaarden natuur in plangebied (bron: IMOSS, 2020)  
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Afbeelding 5 – oppervlakte af- en toename NNN (bron: IMOSS, 2020)  

  

Door de optimalisatie van het plan waarbij er aan de oostzijde meer ruimte wordt gecreëerd, is het plangebied 

vervormd en iets vergroot waarbij aan de zuidzijde de grens van de huidige stedelijke contour en het NNN wordt 

overschreden. Hierdoor is er op deze locatie sprake van oppervlakteverlies van agrarisch gebied (binnen 

NNN). Aangezien er geen sprake mag zijn van zowel oppervlakte als kwaliteitsverlies zijn extra 

compensatiegronden toegevoegd aan de noordzijde van de Utrechtseweg in de Voorveldse polder. Deze 

compensatiegronden zijn juist hier gesitueerd omdat deze de werking van de verbindingszone versterkt door het 

vergroten van de stapsteen (aaneengesloten gebied in de Voorveldse polder). Het gaat hierbij om agrarische 

percelen die worden ingericht als optimaal leefgebied voor de doelsoorten.  

  

Uit het NNN-onderzoek is gebleken dat met de benoemde compensatie de oppervlakte NNN per 

saldo met 4200 m² toeneemt. Dit is gevisualiseerd in afbeelding 5. Naast deze toename in oppervlakte wordt ook 
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de kwaliteit en samenhang van het NNN sterk verbeterd. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het toepassen van 

de meerwaardebenadering.  

  

Er is veel aandacht geweest voor het zoveel mogelijk voorkomen van externe effecten van de stedelijke functie 

op het NNN. Ten opzichte van de vergunde situatie wordt de afscheiding tussen de wijk en de natuur sterk 

verbeterd. De natuur wordt voor bewoners ontoegankelijk gemaakt, zodat deze bewoners of honden de flora en 

fauna niet kunnen verstoren. Een uitwerking hiervan is opgenomen in afbeelding 6. Ook wordt met de inrichting 

van het plan rekening gehouden met het zoveel mogelijk voorkomen van externe invloed van geluid en licht.   

  

Afbeelding 6 – Uitwerking afscherming natuur (voor de plangrenzen zijn verschillende profielen gemaakt. Dit 

specifieke voorbeeld geldt voor de woningen aan de zuidzijde.).  

  

De meerwaarde is getoetst aan de kaders in de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht (IOV) die 

aangeven onder welke voorwaarden een uitzondering kan worden gemaakt op het verbod op aantasting van het 

NNN. Eerst onder saldobenadering in de PRV, vanaf 2021 onder kaders meerwaardebenadering IOV (art. 6.3 lid 

1b).  

   

Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste juridische kaders voor de meerwaarde van het NNN:  

• Artikel 6.2 (bescherming NNN): te behouden en nieuwe natuurwaarden worden in dit 

plangebied beschermd met een natuurbestemming die onwenselijke ontwikkelingen niet toestaat. 

De inrichting en het beheer wordt in een overeenkomst geborgd. Ook met inrichting (waaronder 

afscherming) van de woonwijk worden externe effecten van de stedelijke ontwikkeling op het NNN 

zoveel mogelijk voorkomen.  

• Artikel 6.3 lid 1b (aantasting mogelijk met meerwaarde): binnen samenhangend gebied dient er 

compensatie te zijn waardoor er (binnen 10-jaar) een meerwaarde wordt bereikt. Het gaat om een 

plus boven op de oppervlaktes (inclusief toeslagen). De meerwaarde is gebaseerd op een 

natuurvisie die is opgesteld waarin alle kansen en mogelijkheden zijn uitgewerkt. De meerwaarde 

moet worden bereikt op verschillende aspecten:  

o Oppervlakte:   

▪ per saldo: toename van 0,42 hectare (zie afbeelding 5)  

o Samenhang:   

▪ Plus: zuidzijde: inrichting en versterking van de corridor (zie afbeelding 4)  

▪ Plus: noordzijde: versterken van de stapsteen in de corridor  

o Kwaliteit:   

▪ Plus: versterking van het totale gebied voor flora en fauna  

▪ Versterken kwaliteit natuurtypen (extra: inrichting van agrarische percelen 

1,7 hectare aan de westkant die niet meegeteld zijn met de 

oppervlaktecompensatie)   

• Art. 6.3 lid 3 incl. amendement (beperking aantasting): Overschrijding rode contour aan 

zuidzijde hangt samen met ambitie om aan westzijde meer ruimte vrij te maken (bredere 

aanloop faunapassage). In deze regel is opgenomen dat aantasting van moeilijk vervangbare 

natuurtypen zoveel mogelijk wordt beperkt. In voorliggende ontwikkeling betreft het verlies aan 

NNN geen hoogwaardige natuur (huidige bestemming: "Agrarische doeleinden met 
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landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden”. Op de provinciale beheertypekaart natuur 

niet aangeduid met een natuurbeheertype [N.00.00]). Er wordt juist NNN-waardige natuur 

aangelegd door deze ontwikkeling.  

Daarnaast wordt verstoring door aanwezigheid van mensen, geluid en licht voorkomen (sterke 

verbetering t.o.v. van plan Bloeyendaal.   

• Artikel 6.5 lid 6 en 7 voorzien in voorwaarden waar de natuurcompensatie aan moet voldoen. 

Compensatie vindt plaats in directe aansluiting op bestaande NNN en in nabijheid van de 

ontwikkeling. De compensatie draagt concreet bij aan de samenhang in het NNN door het 

verbeterde functioneren van de ecologische verbindingszone. Om de compensatie goed te borgen 

is een overeenkomst in ontwerp waarin tussen provincie en ontwikkelaar afspraken gemaakt over 

de compensatie. Daarbij worden de in artikel 6.5 lid 6 en 7 genoemde voorwaarden in acht 

genomen.  

• Artikel 6.6 (borging compensatie): het bestemmingsplan voorziet in voorwaardelijke 

verplichting dat natuurcompensatie binnen twee jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning 

voor het bouwen wordt uitgevoerd. Borging van de compensatieopgave wordt in separate 

overeenkomst geregeld. Dit is de privaatrechtelijke overeenkomst waar in de toelichting van het 

artikel over wordt gesproken. Conform art. 6.6 lid 1 is bij gemeente aangegeven dat vaststelling 

van het bestemmingsplan niet mogelijk is voor deze overeenkomsten zijn ondertekend.  

 

 

Beschermde soorten  

Een bestemmingsplan moet door de gemeente getoetst zijn op uitvoerbaarheid in het kader van de wet en zo ook 

m.b.t. de Wet natuurbescherming. Bij het bestemmingsplan heeft de gemeente onderzoeken en toetsingen uit 

laten voeren of er sprake kan zijn van overtredingen van de wet en of een ontheffing, indien daar sprake van is, 

redelijkerwijs verleend kan worden.   

  

Op het moment dat er een in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteiten een 

ontheffing wordt aangevraagd wordt deze door de provincie als bevoegd gezag beoordeeld en verleend als deze 

voldoet aan alle wettelijke voorwaarden. Voor het voorliggende plan heeft de ontwikkelaar reeds een aanvraag 

voor ontheffing ingediend. De behandeling ervan loopt nog. Het gaat hierbij om de das en daarnaast om de 

gewone dwergvleermuis en de ringslang. Voor overige soorten is er geen kans tot overtreding van de Wnb. 

Mitigerende- en compenserende maatregelen (en uitvoeringsprotocol) maken deel uit van een ontheffing. Deze 

ontheffingsaanvraag is op dit moment bij ons in procedure.   

  

Doordat er ten gevolge van de woningbouw een foerageergebied van de das verdwijnt wordt aan de oostzijde van 

het plangebied een voor de das geoptimaliseerd gebied ingericht (van 1,2 hectare). Dit is nodig om te voldoen 

aan de wettelijke eisen vanuit de Wnb. (dassen leven in clans en de compensatiegronden aan de noordzijde 

leveren voor de betreffende clan niet genoeg op). Omdat deze inrichting voortkomt uit wettelijke eisen is deze 

verder niet meegerekend in de Meerwaardebenadering.   

 

 


