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BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum:  5 april 2022 

 

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

Afwezig:  

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 
 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 

 

000-4 Uitnodigingen 
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000-5 Planning & Rondje Regio 

 

RONDJE REGIO WEEK 13 , 14 EN 15 2022 (29 maart t/m 18 april) 
 

 

KOOS JANSSEN 

 
 
MARCEL FLUITMAN 

 
 
SANDER JANSEN 

 
 
WOUTER CATSBURG 

 
 
LAURA HOOGSTRATEN 
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 
 

 
 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER 

 

001 Opvang Oekraïense vluchtelingen in Zeist 

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

 

Inhoud: 

Op een aantal locaties in de gemeente Zeist vangen we nu ruim vier weken Oekraïense vluchtelingen op. 
Voornamelijk vrouwen met kinderen, maar ook (jonge) mannen uit andere landen, die bijvoorbeeld 

studeren of werken in Oekraïne. De mensen maken zware tijden door. Ze voelen zich gesteund door de 
welkome gastvrijheid van, en de vrijwilligers in Zeist. Naar omstandigheden gaat het goed met hen en ze 
komen tot rust.   

Het primaire doel van de gemeente is om de mensen zo goed mogelijk op te vangen en om ze te 
registreren, zodat ze zo snel mogelijk zelfstandig verder kunnen en bijvoorbeeld aan het werk kunnen. We 
helpen deze mensen vanuit humanitaire noodzaak en zijn blij dat we hieraan een bijdrage kunnen leveren.  

 
Met deze raadsinformatiebrief brengen we de gemeenteraad op de hoogte van de stand van zaken rond 
de opvang en de registratie van de mensen, het sociaal beheer, het perspectief van de opvang in Zeist en 

een aantal praktische zaken. 

Besluit: 

In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze naar de gemeenteraad te verzenden.  

 
 
002 Noodopvang Kamp van Zeist 

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

 

Inhoud: 

Op 11 januari jl. heeft het college het besluit genomen om in te gaan op het verzoek van het Centraal 

Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar op de locatie 
Kamp van Zeist op te vangen. De gemeenteraad heeft hier op 25 januari over gesproken en een aantal 
aandachtspunten aan het college meegegeven [22RV0098]. Op 25 februari is de raad middels het 

raadsbericht ‘Vluchtelingenopvang Kamp van Zeist’ geïnformeerd over de ontwikkelingen. Bewoners en 
ondernemers in de omgeving van Kamp van Zeist ontvingen een bewonersbrief [‘Opvang vluchtelingen 
Kamp van Zeist’, kenmerk 0441689]. In die brief is aangegeven dat het COA verwachtte na de 

zomervakantie met de opvang te starten. In de afgelopen maand is het vluchtelingenvraagstuk urgenter 
geworden door de situatie in Oekraïne. Deze nieuwe situatie leidt tot de vraag aan het college om te 
besluiten het mogelijk te maken dat het COA met spoed een noodopvang van maximaal 200 pers onen op 

het terrein van Kamp van Zeist realiseert en de gemeenteraad hierover te informeren.  
 

Besluit: 

- in te stemmen met het realiseren van noodopvang voor 200 personen op het terrein van Kamp van 

Zeist vanaf uiterlijk 28 april; 

- in te stemmen met het versturen van bijgaande raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad; 

- in te stemmen met het versturen van bijgaand persbericht;  

- kennis te nemen van de bewonersbrieven die begin deze week verstuurd zijn.  
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PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN   

 
101 Mastergrex Hart van de Heuvelrug en grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg 2022 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

De mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug (verder: mastergrex HvdH) is een integrale weergave 
van alle grondexploitaties van de projecten binnen het programma Hart van de Heuvelrug. De 
grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg (verder: grondexploitatie VBS) presenteert de prognose van 

kosten en opbrengsten voor zowel het Park als de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg. Voor beide 
programma's is een risicoanalyse uitgevoerd.  
Voor Hart van de Heuvelrug is het verwachte resultaat op eindwaarde per 31 december 2025 verbeterd 

van circa -/- € 10,5 mln naar circa -/- € 10,2 mln. Het saldo van de grondexploitatie VBS is verbeterd van 
ca € 1 mln. op eindwaarde naar circa € 4,5 mln. Het risicoprofiel voor Hart van de Heuvelrug is afgenomen 
en dat voor de vliegbasis is licht gestegen. 

De mastergrex HvdH 2022 en de grondexploitatie VBS 2022 zijn vastgesteld in de stuurgroep Hart van de 
Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg van 16 maart 2022. Zoals afgesproken in de SOK 2015 wordt 
voorgesteld beide stukken ter informatie naar de gemeenteraad te sturen. 

Besluit: 

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief; 

2. De mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug 2022 en de grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg 
2022 ter kennisname aan de gemeenteraad toe te zenden; 
3. De 'mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug 2022' en de 'grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg 

2022' geheim te verklaren op grond van de artikelen 25, lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 onder b 
WOB tot één jaar nadat de grondexploitaties zijn afgesloten. 

 
 
102 Principeverzoek Oude Arnhemseweg 199-201, Zeist 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Ontwikkelaar KUDO heeft een principeverzoek ingediend voor het wijzigen van het bestemmingsplan op 
de locatie Oude Arnhemseweg 199-201 in Zeist. Het initiatief gaat uit van herontwikkeling van de 
bestaande bedrijfslocatie (garagebedrij f met benzinestation) naar woningbouw. Het schetsplan bestaat uit 

een programma met 12 grondgebonden woningen en 24 zorgappartementen. Op basis van toetsing van 
het verzoek door verschillende disciplines wordt voorgesteld om in te stemmen met het principeverzoek en 
in samenwerking tussen ontwikelaar en gemeente te komen tot een planuitwerking die zal leiden tot een 

ontwerp-bestemmingsplan. Er worden uitgangspunten en randvoorwaarden meegegeven die bij de 
planuitwerking de basis moeten vormen en die belangrijk zijn voor het uiteindelijke inrichtingsplan en het 
planologisch vastleggen van de bebouwingsmassa en functies. In de brief aan de ontwikkelaar wordt  

aangegeven waar het college precies mee instemt en wat de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de 
verdere planuitwerking zijn. 

Besluit: 

1. In principe in te stemmen met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure voor de 
herontwikkeling van de locatie Oude Arnhemseweg 199-201 in Zeist; 

2. In te stemmen met de reactiebrief op het principeverzoek aan de ontwikkelende partij;  
3. voor dit plan af te wijken van de woningdifferentiatie uit de Woonvisie 2021-2025 
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103 Verlenen omgevingsvergunning voor het oprichten van een antenne opstelpunt aan de 

Waterlooweg 2 

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

 

Inhoud: 

Op 21 augustus 2021 is door Vodafone een aanvraag ingediend voor het oprichten van een antenne 

opstelpunt op de locatie Waterlooweg 2 te Austerlitz. Omdat zich bij de aanvrager en bij ons ruim honderd 
omwonenden en enkele belangenverenigingen hebben gemeld, heeft Vodafone de aanvraag op eigen 
verzoek aangehouden tot uiterlijk 7 april 2022. In de tussenliggende periode hebben overleggen 

plaatsgevonden, welke wij gefaciliteerd hebben. Vodafone heeft deze overleggen gestaakt. Wij moeten nu 
uiterlijk 6 april 2022 een besluit nemen. 

Besluit: 

De aanvraag voor het oprichten van een antenne opstelpunt op de locatie Waterlooweg 2 te Austerl itz te 
verlenen en de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van dit besluit.  

 

 
104 Principemedewerking Utrechtseweg 119 

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

 

Inhoud: 

Aan de Utrechtseweg 119 bevindt zich een herenhuis uit 1881, genaamd Peronnik. Een ontwikkelaar 
wenst dit herenhuis te transformeren naar 6 appartementen. Het gaat hierbij om een pand met een 

monumentale status. De ontwikkelaar kent hierbij het kader van de woonvisie en heeft hierin verschillende 
varianten onderzocht. De combinatie van verduurzaming en het herstel van monumentale waarden maken 
het qua investering en exploitatie niet mogelijk om te voldoen aan de woonvisie. Het huidige plan dat 

voorligt is vanuit stedenbouwkundig en ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar. Het CRK heeft hierop een positief 
advies gegeven en het is tot stand gekomen in samenspraak met de omgeving. Om tot realisatie van dit 
plan te komen dient te worden afgeweken van de woningdifferentiatie uit de Woonvisie 2021-2025. Het 

plan bestaat uit vier woningen in het middeldure segment en twee woningen in het dure segment  

Besluit: 

1. In principe in te stemmen met het realiseren van 6 appartementen aan de Utrechtseweg 119;  
2. Voor dit plan af te wijken van de woningdifferentiatie uit de Woonvisie 2021-2025 

 
 
105 Raadsinformatiebrief voorhangprocedure beantwoording begrotingsbrief 2022 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee ja Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Eind 2021 heeft de provincie Utrecht vanuit haar rol als provinciaal toezichthouder de begrotingsbrief over 
2022 naar de Gemeenteraad van Zeist verzonden. Door een fout is deze brief echter nooit bij de raad 
aangekomen. Omdat er in de brief om een reactie wordt gevraagd is met de griffie een voorhangprocedure 

voor deze reactie afgestemd. Doormiddel van bijgevoegde raadsinformatiebrief kan deze procedure 
worden gevolgd. 

Besluit: 

Bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de Raad door te geleiden ten behoeve van een voorhangprocedure 
voor de beantwoording van de begrotingsbrief 2022. 
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106 Dienstverleningsovereenkomst Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 2022 

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

 

Inhoud: 

De gemeente Zeist is deelnemer aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH). De Raad heeft 
hiervoor voor 2022 budget beschikbaar gesteld. Om de afspraken tussen de Stichting NPUH en de 

gemeente te formaliseren is het wenselijk om, net als voorgaande jaren, een 
dienstverleningsovereenkomst te sluiten. 

Besluit: 

Akkoord te gaan met het formaliseren van de afspraken door ondertekening van bijgaande 
dienstverleningsovereenkomsten. 

 

 
 
107 Richtlijn huisvesting vluchtelingen uit Oekraïne  

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

 

Inhoud: 

Er is momenteel een grote behoefte aan noodopvang voor vluchtelingen. Enerzijds vraagt het Rijk van de 

gemeente om op zeer korte termijn opvang te regelen, anderzijds nemen particulieren en particuliere 
organisaties initiatieven om deze vluchtelingen te huisvesten. Gelet op de sociale en humanitaire situatie 
van deze vluchtelingen is het wenselijk om op de kortst mogelijke termijn de opvang te laten starten. In het 

verlengde daarvan is het ook wenselijk om soepel om te gaan met initiatieven om de vluchtelingenstromen 
op te vangen. Deze vormen van opvang zal veelal niet voldoen aan de ruimtelijke wet- en regelgeving en 
reguliere procedures duren vaak (te) lang, zodat de vraag opkomt hoe wij daar als gemeente mee om 

willen gaan.  
 
Als uitgangspunten wordt voorgesteld dat de gemeente zoveel en zo snel mogelijk (gemeentelijke en 

particuliere) initiatieven mogelijk maakt zonder deze onnodig te vertragen met een reguliere vergunning 
mits: 

- de toestemming tijdelijk is: 

o Voor initiatieven op een wenselijke locatie (meestal door  de gemeentelijke georganiseerde 

opvang) enkele jaren en 

o Voor initiatieven op minder wenselijke locaties (meestal de kleinschalige particuliere 

initiatieven) in principe voor de duur van een jaar, 

- de opvang voldoet aan de regulier eisen voor (brand)veiligheid en gezondheid en 

de mogelijke overlast tot een minimum beperkt wordt. 

Besluit: 

Het college wordt voorgesteld om de volgende werkwijzen en procedures vast te stellen voor de 
afhandeling van bedoelde verzoeken voor de tijdelijke opvang van asielzoekers: 

- waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de reguliere procedures,  

- waar dit niet kan (bijvoorbeeld vanwege tijdsdruk), werken wij bij voorkeur met een vooruitbesluit. 

Deze werkwijze wordt toegepast wanneer de opvangsituatie wenselijk en geschikt is om voor een 

langere tijd (enkele jaren) vluchtelingen te huisvesten. 

- In de overige gevallen werken wij met een persoonsgebonden, tijdelijke gedoogbeschikking.  
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PORTEFEUILLE WETHOUDER HOOGSTRATEN 

 

 
201 Aanvulling prestatieafspraken Woonzorg Nederland 

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

 

Inhoud: 

Gemeente Zeist heeft eind 2020 prestatieafspraken gemaakt met Woonzorg Nederland en de 
bewonerscommissies over de woningen/complexen van Woonzorg Nederland in Zeist. Het betreffen 

meerjarige prestatieafspraken voor de periode 2021 – 2025. De prestatieafspraken kunnen met 
instemming van partijen tussentijds worden geactualiseerd. Door vernieuwde wetgeving verzoekt 
Woonzorg Nederland om een aanvulling op de prestatieafspraken. Corporaties mogen na 1 januari 2022 

nog maar 7,5% vrij toewijzen aan hogere inkomens ((eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot 
40.765 euro en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot en met 45.014 euro prijspeil 2022). Dit 
percentage mag worden verhoogd naar maximaal 15% als hierover afspraken worden gemaakt in de 

prestatieafspraken. 
Gemeente Zeist, Woonzorg Nederland en de bewonerscommissies komen het percentage van 15% vrije 
toewijzing aan hogere inkomens overeen en maken hierover een aanvullende prestatieafspraak.  

Besluit: 

1. In te stemmen met de prestatieafspraak 15% vrije toewijzing voor sociale huur en deze voor 

akkoord te ondertekenen.  
2. Wethouder Hoogstraten te machtigen om namens de gemeente Zeist de prestatieafspraak 
15% vrije toewijzing voor sociale huur te ondertekenen (besluit burgemeester).  

 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 

 
 
301 Dienstverleningsrapportage 2020-2021 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Het vertrekpunt van waaruit we verder werken aan excellente dienstverlening is de vaststelling van het 
rekenkamerrapport ‘Slimmer Luisteren naar Klanten’ (vastgesteld door gemeenteraad in jan 2020). Hierin 
is aangegeven dat onze dienstverlening best goed is vormgegeven, maar dat het met dezelfde inspanning 

altijd beter kan. Met behulp van het integraal en periodiek in beeld te brengen van de kwaliteit van de 
gemeentelijke dienstverlening, ontstaan mogelijkheden om de dienstverlening struc tureel te evalueren, te 
verbeteren en de conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport goed te borgen.  

Deze eerste rapportage kijkt twee jaar terug. De volgende rapportage zal jaarlijks in het eerste kwartaal 
verschijnen en  terugblikken op het afgelopen jaar. 

Besluit: 

1) De Dienstverleningsrapportage 2020-2021 zoals bijgevoegd vast te stellen; 
2) Deze rapportage ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden door middel van 

bijgesloten aanbiedingsbrief. 

 
 
 
 


