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BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum:  19 april 2022 

 

Aanwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Hoogstraten, Fluitman en Catsburg en de 
gemeentesecretaris 

Afwezig:  

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 12 april 2022 

 
vastgesteld 

 

 
 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 
 

000-4 Uitnodigingen 
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000-5 Planning & Rondje Regio 

 

RONDJE REGIO WEEK 15 , 16 EN 17 2022 (12 april t/m 2 mei) 
 

 

KOOS JANSSEN 

 
MARCEL FLUITMAN 

 
SANDER JANSEN 

 
WOUTER CATSBURG 

 
LAURA HOOGSTRATEN 
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 
 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN   

 
101 Prioritering ruimtelijke ontwikkelingen 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

In gemeenten, Zeist niet uitgezonderd, is sprake van toenemende ruimtelijke ontwikkelingen. Hoewel 
formele aanvragen in Zeist worden afgehandeld, is daar buiten de bestaande personele capaciteit niet 
meer voldoende om alle ontwikkelingen te faciliteren, bijvoorbeeld in het ruimtelijk vooroverleg. Daarom 

zijn keuzes nodig. Hiervoor is een lijst gemaakt van de actuele ruimtelijke ontwikkelingen die nu niet 
(geheel) kunnen worden opgepakt. Het college wordt gevraagd om aan te geven welke ontwikkelingen uit 
de lijst prioriteit krijgen (en we dus gaan oppakken) en welke niet (en we dus niet oppakken). Voor het 

oppakken van alle ontwikkelingen die van het college prioriteit krijgen is inhuurbudget nodig. Er is 
geadviseerd welke ontwikkelingen wel en niet op te pakken, maar daar kan het college andere keuzen in 
maken. Deze keuzen hebben dan wel effect op het budget dat nodig is.   

Besluit: 

1. Om de voorgestelde prioritering in bijgevoegde lijst met ruimtelijke ontwikkelingen over te 

nemen; 
2. Het benodigde budget t.b.v. inhuur van naar verwachting 300K mee te nemen met de 1e 
bestuursrapportage, zodat deze geprioriteerde ontwikkelingen tot in Q4 2022 kunnen worden opgepakt;  

3. Alle geprioriteerde ontwikkelingen op te pakken nadat z.s.m. de hiervoor benodigde capaciteit 
geworven is; 
4. Alle niet geprioriteerde ontwikkelingen tot in Q4 2022 niet op te pakken, tenzij er eerder 

ruimte voor ontstaat; 
5. Alle aanvragers individueel te informeren over hun perspectief voor wat betreft het in 
behandeling nemen van hun aanvraag. 

 

 
102 Ontwerpbestemmingsplan Huis Ter Heide West 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 
ja/nee 

 

Inhoud: 

Sinds 2004 werkt gemeente Zeist samen met gemeente Soest en de Provincie aan het programma Hart 
van de Heuvelrug, met als doel om door middel van een uitwisseling van rode en groene gebieden te 

komen tot meer verbonden natuurgebieden. In het programma gaan natuur en bouwen samen. Het zijn 
geen losse projecten, maar ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zonder natuur geen ruimte om te 
ontwikkelen en zonder opbrengsten uit de bouwontwikkelingen geen investeringen in de natuur. Daarbij 

horen ook woningbouwprojecten, als financieel drager van het programma én om de woningvraag te 
faciliteren. De gemeenteraad van Zeist heeft in kader van dit programma besloten om op locatie Huis ter 
Heide West 80 woningen te ontwikkelen.  

In 2009 heeft een kopgroep van bewoners een Programma van Eisen opgesteld voor deze nieuwe 
woonbuurt. Deze uitgangspunten zijn verwerkt in een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.  
Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Huis ter Heide West’ en het beeldkwaliteitsplan ‘Huis aan de Bosrand’ 

wordt de planologische en stedenbouwkundige basis gelegd voor de realisatie van een nieuwe woonwijk 
met 82 woningen, in een plangebied ten westen van de kern Huis ter Heide.  

Besluit: 

Uw college wordt voorgesteld: 
1. Het in ontwerp vaststellen van het bestemmingsplan ‘Huis ter Heide West’ en het vrij te geven voor de 

ter inzage legging. 
2. Het in ontwerp vaststellen van het beeldkwaliteitsplan ‘Huis aan de Bosrand’ en het vrij te geven voor de 
ter inzage legging.  

3. Te besluiten om geen m.e.r. procedure te doorlopen voor het ontwerpbestemmingsplan.  
4. De raad via bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over dit besluit.  
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103 Technische begrotingswijziging Raad mei 2022 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 
ja/nee 

ja 

Inhoud: 

Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen 
bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze 

zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te 
gebruiken.  
Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op 

actuele stand van de budgetten, worden technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad 
voorgelegd. 

Besluit: 

De begrotingswijziging 2022022 (Technische begrotingswijziging Raad mei 2022) vast te stellen en als 
technische begrotingswijziging aan te bieden aan de Raad ter vaststelling.  

In deze begrotingswijziging wordt qua inhoud het volgende voorgesteld: 
1. Diverse kredieten buitensportaccommodaties beschikbaar te stellen conform 17RV070 (masterplan 
buitensport). 

2. Voor de Verduurzaming van Flat 11 (Zwaluwnest) in Kerckebosch de 2e tranche beschikbaar t e stellen. 
3. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen t.b.v. de gebiedsontwikkeling Dijnselburg 
Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor: 

4. Het inrichten van thuiswerkplekken op basis van bruikleen. 
5. Renovatie rioolgemaal 95 (Heerenwegen). 
6. Vervanging van 1 rioolstreng (Arnoldus Stramroodlaan). 

7. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor verbetering veiligheid Slotlaan conform gewijzigd 
amendement. 
8. Diverse uitvoerings- en voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen voor diverse scholen conform 

IHP. 
9. Het technisch verwerken van de afspraken conform het Witboek Slot Zeist.  
10. Het stimulansbudget 2022 toevoegen aan het persoonsgebonden budget.  

 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 

 
301 Stand van zaken ontwikkeling GGiD 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Hetgeen door de leverancier ter oplevering werd aangeboden, voldeed naar mening van de GGD’en niet 
aan de overeengekomen scope. Dit veroorzaakte een impasse. Om die impasse te doorbreken is 
gezamenlijk met de leverancier, met inzet van externe partijen, eind februari 2021 een bindend 

adviesprocedure opgestart over de geschilpunten van het op te leveren eindproduct. Het gezamenlijk 
aangevraagd bindend advies heeft echter, anders dan verondersteld, geen antwoord gegeven op het 
huidige verschil van inzicht tussen leverancier en GGD’en over de functionaliteit en kwaliteit van het GGiD. 

In 2021 leidden diverse opleverpogingen helaas nog niet tot een product dat in de ogen van de GGD’en 
aan de overeenkomst voldeed. 
 

De GGD’en hebben daarom op 4 maart 2022 een aanvraag voor een voorlopig deskundigenbericht 
ingediend bij de rechtbank. De mondelinge behandeling van de aanvraag dient op 2 mei 2022. Een 
voorlopig deskundigenbericht is een middel om object ief door de rechtbank vast te stellen wat de status is 

van de oplevering. Eén of meer onafhankelijke deskundige(n) doen daar dan op last van de rechter 
onderzoek naar.  
 

Met bijgaande raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad over de stand van zaken geïnformeerd. 

Besluit: 

Bijgaande raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te sturen 
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PORTEFEUILLE WETHOUDER CATSBURG 

 

 
401 Uitvoeringsprogramma Schone Luchtakkoord 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 
ja/nee 

 

Inhoud: 

Eind 2020 besloten wij deel te nemen aan het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA), zie ook 
www.schoneluchtakkoord.nl. Deelname aan het Schone Luchtakkoord past goed in het streven van Zeist 

om de luchtkwaliteit in Zeist blijvend te verbeteren, teneinde de gezondheid van bewoners t e beschermen 
tegen de effecten van luchtverontreiniging (Luchtnota Zeist 2013). Deelname biedt Zeist voordelen: 
gemeenten die het SLA ondertekenen worden ondersteund bij het opstellen van uitvoeringsplannen en bij 

het monitoren van de maatregelen. Ook krijgt Zeist door deelname toegang tot veel kennis en best 
practices en innovatieve pilots. Tenslotte zijn er ook subsidiegelden beschikbaar. Maar deelname geeft 
ook verplichtingen. 

Eén van de verplichtingen is het maken van een gemeentelijk uitvoeringsprogramma. Een groot deel van 
de maatregelen daarin is verplicht, een aantal is aanvullend/facultatief. De Omgevingsdienst heeft 
bijgevoegd concept opgesteld. De voorgestelde acties zijn daarna afgestemd met de diverse 

gemeentelijke afdelingen (verkeer, communicatie, RO). 
 
Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma vast te stellen en de gemeenteraad met een 

raadsinformatiebrief te informeren. 

Besluit: 

1. Het Uitvoeringsprogramma Schone Luchtakkoord 2022-2023 Zeist vast te stellen. 
2. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te informeren 

 
 

 
 


