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BESLUITENLIJST  

voor de vergadering van het college van B&W 
Datum: 25 april 2022  

 

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

Afwezig:  

 

 

 

000-1 Agenda 

 
 

000-2 Notulen 19 april jl.  

 
vastgesteld 

 

 
 

000-3 Mededelingen burgemeester, wethouders en GS 

 
 

000-4 Uitnodigingen 
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000-5 Planning & Rondje Regio 

 

RONDJE REGIO WEEK 16, 17 EN 18 2022 (19 april t/m 9 mei – 30-04 t/m 08-05 

meivakantie) 
 

 

KOOS JANSSEN 

 
MARCEL FLUITMAN 

 
SANDER JANSEN 

 
WOUTER CATSBURG 

 
LAURA HOOGSTRATEN 
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BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN 
 

 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN   

 
101 Planschade J. Stoopweg 19 

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

 

Inhoud: 

Tegen het besluit van 8 februari 2021 om het verzoek om planschadevergoeding vanwege 
waardevermindering door het bestemmingsplan Austerlitz Noord toe te wijzen zijn bezwaren ingediend. 

Nadat wij het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften hebben ontvangen, hebben wij daarover 
een reactie gevraagd aan Antea (externe adviseur). Onlangs hebben wij deze reactie ontvangen. Daarom 
kunt u nu een beslissing op bezwaar nemen. 

Besluit: 

In lijn met het advies van 10 maart 2022 van de Adviescommissie bezwaarschriften:  

1. Het bezwaar “dat de locatie geen inbreidingslocatie is” gegrond te verklaren;  
 
In afwijking van het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften:  

2. De overige bezwaren ongegrond te verklaren; 
3. Het besluit van 8 februari 2021 te herroepen en; 
a. het normaal maatschappelijk risico op 4% te stellen; 

4. Het besluit van 8 februari 2021 in stand te laten op de volgende onderdelen:  
a. de taxatiewaarde in het oude planologische regime op 375.000 euro te stellen;  
b. de waardevermindering op 20.000 euro te stellen; 

5. Het verzoek om planschadevergoeding vanwege waardevermindering door het 
bestemmingsplan Austerlitz Noord toe te wijzen en binnen 1 maand uit te betalen:  
a. het planschadebedrag van  5.000 euro (= 20.000 – 4% x 375.000)  

b. het drempelbedrag van 300 euro  
c. wettelijke rente gerekend vanaf de datum indiening aanvraag tot deze beslissing op het 
bezwaarschrift: 250,65 euro 

 

 
 
102 RIB Omgevingswet, Wkb en legesproject 

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

 

Inhoud: 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb is uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit heeft gevolgen 

voor de implementatie van deze beide wetten en de ruimtelijke leges. De raad wordt middels bijgevoegde 
RIB geïnformeerd over deze gevolgen. 

Besluit: 

1. De raad middels bijgevoegde RIB te informeren over de gevolgen van het uitstel van de 
Omgevingswet en Wkb voor de implementatie van deze wetten en de relatie met het project ruimtelijke 

leges; 
2. Op 19 mei een informatieavond voor de gemeenteraad te organiseren waar we de raad 
uitgebreid informeren over de ruimtelijke leges en verschillende scenario’s en inhoudelijke keuzes 

bespreken; 
3. Op basis van het opgehaalde beeld op 19 mei het Legesproject verder vormgeven voor wat 
betreft de planning en de inhoud. 
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103 Akkoord startpakket herontwikkeling Veldheim 

446956 Opsteller: Arjan Brokkaar 

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

 

Inhoud: 

Het rijksmonument Veldheim aan de Utrechtseweg 69 was voorheen eigendom van de stichting 
Zonnehuizen. Na haar faillissement is Veldheim door de curator verkocht. In 2018 heeft het college 

uitgangspunten vastgesteld voor de herontwikkeling van het terrein van het rijksmonument Veldheim.  
In 2021 hebben initiatiefnemer / eigenaar Mooi Zeist en de gemeente een intentieovereenkomst gesloten 
met als doel te komen tot een principeverzoek dat voorgelegd zal worden aan het college van B&W en de 

gemeenteraad. 
In de intentieovereenkomst zijn verschillende stappen geformuleerd om te komen tot het principeverzoek.  
Eén van die stappen is een besluit van het college om akkoord te geven op een startpakket. Dit startpakket 

bestaat uit een bouwmassastudie, een indicatief programma, richtinggevende beelden en een schetsplan 
van de openbare ruimte. Een akkoord hierop geven betekent dat het college akkoord is met het starten 
van het participatietraject van de initiatiefnemer. Inhoudelijke beoordeling van de plannen vindt later plaats 

bij de beoordeling van het principeverzoek.  
Sinds 2018 zijn er door de initiatiefnemer verschillende schetsplannen gemaakt en besproken met de 
gemeente. In het voorliggende startpakket wordt door beide partijen voldoende perspectief gezien voor de 

planuitwerking. Daarom wordt voorgesteld hierover de participatie te starten. Alhoewel inhoudelijke 
beoordeling op een later moment plaats vindt is een aantal aandachtspunten op voorhand al duidelijk. Met 
initiatiefnemer is afgesproken deze mee te nemen in de planuitwerking na participatie.  

Na de participatie zal initiatiefnemer in overleg met de gemeente de resultaten van de part icipatie 
verwerken en het plan verder uitwerken tot een principeverzoek. Dit principeverzoek zal ter besluitvorming 
worden aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad. 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met het startpakket voor de herontwikkeling van Veldheim. 

2. het college acht de woonvisie leidend, 
3. dat er voldoende oog is voor de cultuur-historische waarde  
4. dat er na de participatie een second opinion zal worden uitgevoerd met een plan- 

    economische onderbouwing van de ingediende plannen als mede naar de monumentale waarde. 

 
 
104 Beantwoording begrotingsbrief 2022 

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

 

Inhoud: 

 

Besluit: 

1) Bijgevoegde beantwoording vast te stellen en naar de provincie te versturen 

2) Bijgevoegde Raadsinformatiebrief "Beantwoording begrotingsbrief 2022" vast te stellen en 
naar de Raad door te geleiden en de beantwoordingsbrief als bijlage hier aan toe te voegen.  
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105 Reactie U10 ten aanzien van actualisatie Kader voor Regionale Programmering Wonen en 

Werken 

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

 

Inhoud: 

In de concept brief ‘Reactie U10 ten aanzien van actualisatie Kader voor Regionale Programmering 

Wonen en Werken’ van de bestuurders van de U10 bestuurstafel Economische Positionering aan 

Provinciale Staten, worden de knelpunten tussen het Integraal Ruimtelijk Perspectief en Kader voor 

regionale Programmering Wonen en Werken op het gebied van Werken uiteengezet en 

oplossingsvoorstellen aangedragen. Bestuurders en colleges van b&w van U10 gemeenten k unnen tot 28 

april 2022 reageren op de inhoud van de brief. Daarna zal de (eventueel aangepaste) brief door de U10 

verzonden worden aan PS. De brief van de bestuurders biedt een duidelijke handreiking aan PS om 

inhoudelijk concreet stappen te zetten naar een gezamenlijke regionale oplossing van de genoemde 

knelpunten. Het voorstel van de U10 bestuurders is van groot belang voor de actualisatie van het Kader 

van het onderdeel Werken. Geadviseerd wordt om in te stemmen met de brief.  

Besluit: 

In te stemmen met de concept brief ‘Reactie U10 ten aanzien van actualisatie Kader voor regionale 
Programmering Wonen en Werken’. 

 
 
106 Vooruitbesluit tijdelijke noodopvang vluchtelingen Kampweg 

 BGW ja/nee  Raadsbrief ja/nee  Raadsvoorstel 

ja/nee 

 

Inhoud: 

Op 5 april 2022 heeft u ingestemd met de werkwijze met betrekking tot de snelle opvang voor 
vluchtelingen. In lijn met die werkwijze leggen wij met dit voorstel een vooruitbesluit ter besluitvorming 
voor. 

Besluit: 

In te stemmen met het afgeven van een vooruitbesluit ten behoeve van het realiseren van een tijdelijke 

noodopvanglocatie voor vluchtelingen voor een periode van 8 maanden ter hoogte van de Kampweg te 
Zeist (zie bijlage situatietekening). 

 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER HOOGSTRATEN 

 

 
201 Bijdrage tijdelijk lokaal VSO De Meerklank 

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

 

Inhoud: 

De Meerklank geeft voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan zeer moeilijk lerende kinderen aan de Laan 
van Eikenstein 2. Het samenwerkingsverband passend onderwijs Zuid Oos t Utrecht (SWV-VO) heeft de 

school gevraagd ook onderwijs te bieden aan een doelgroep die door hun problematiek anders ‘thuiszitter’ 
zouden zijn. Er is geen andere onderwijsplek voor deze kinderen voorhanden. Onderwijs moet geboden 
worden in een apart tijdelijk lokaal. De kosten hiervan bedragen € 62.571,43. Het SWV-VO draagt € 

30.000 bij. De kosten voor de gemeente bedragen € 32.571,43.  
De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.  

Besluit: 

een bijdrage van € 32.571,43 beschikbaar te stellen voor een tijdelijk lokaal bij VSO De Meerklank  

 
 

 
 


