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Inleiding  
 

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oude Tempel vastgesteld. Tegen het 

vastgestelde bestemmingsplan zijn bij de Raad van State zes beroepen ingediend, waarvan één ondertekend door 

meerdere personen. Op 17 april 2019 heeft de Raad van State (RvS) het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad 

vernietigd.  
 
In de uitspraak van de Raad van State zijn elf onderwerpen beoordeeld: 

1. Besluitvormingsproces 
2. Ladder voor duurzame verstedelijking 
3. Wet natuurbescherming 
4. Gasloos bouwen 
5. Natuurnetwerk Nederland 
6. Landelijk gebied 
7. Landschappelijke- en cultuurhistorische waarden 
8. Verkeer 
9. Geluidhinder 
10. Lichthinder 
11. Inkijk/aantasting privacy 

De Raad van State heeft het bestemmingsplan op acht van de bovenstaande onderwerpen in orde bevonden. Drie 
onderwerpen waren reden voor de Raad van State om het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan te 
vernietigen. Het gaat om de onderdelen 7, 8 en 9. 
 
7. Landschappelijke- en cultuurhistorische waarden 
Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak is onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat de instandhouding, versterking 
en ontwikkeling van de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden voldoende gewaarborgd is zoals 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening voorschrijft.  
o Er ontbreekt een specifieke bestemming die bescherming biedt: 

• voor het instandhouden, versterken en ontwikkelen van de aanwezige landschappelijke- en 
cultuurhistorische waarden in de bestemmingen ‘Groen-Wijkgroen’ en ‘Woongebied– 
Oude Tempel’. 

• Voor de bestemming ‘Natuur’ geldt dat wel wordt gestreefd naar instandhouding van deze waarden, maar 
dat de versterking daarvan niet is geregeld.  

o Het bestemmingsplan staat niet in de weg dat wordt gebouwd in de strook langs de sorties. 

• Er is onvoldoende gewaarborgd dat er geen bouwwerken van 5 tot 10 meter hoog kunnen komen direct 
grenzend aan de cultuurhistorisch waardevolle sorties. 

• In het bestemmingsplan is niet vastgelegd dat ook vergunningsvrije bouwwerken niet toegestaan zijn 
ondanks dat dit juridisch wel tot de mogelijkheden van een bestemmingsplan behoort.  

• De dubbelbestemming "Waarde-Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht" bevat geen waarborgen om 
vergunningsvrij bouwen tegen te gaan. 

o De verwijzing naar de APV biedt onvoldoende publiekrechtelijke middelen om de instandhouding, versterking en 

ontwikkeling van de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden te waarborgen. Het kavelpaspoort 
zoals dat in het bestemmingsplan staat wordt niet gezien als een publiekrechtelijke waarborg. 
 
8. Verkeer 

Er is niet inzichtelijk gemaakt of het plangebied op een verkeersveilige wijze kan worden ontsloten op de Oude 

Tempellaan en of de toekomstige verkeersintensiteit aanvaardbaar is. Er is onvoldoende gemotiveerd dat het 

toekomstige aantal verkeersbewegingen van 5.045 motorvoertuigen per etmaal juist is. 

 
9. Geluid 
Onze verwachting over de toekomstige verkeersintensiteiten lag ook ten grondslag aan de akoestische 
onderzoeken. Omdat onzekerheid bestaat over de toekomstige verkeersintensiteiten, kon op basis van die 
onderzoeken niet met zekerheid worden gesteld dat sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. 

 

In de volgende hoofdstukken zal per bovengenoemd onderwerp worden aangeven hoe deze onderwerpen in de 

nieuwe bestemmingsregeling hersteld worden. Er wordt aangegeven welke regels worden gewijzigd en hoe de 

regels na wijziging luiden, alsmede op welke onderdelen de verbeelding wordt gewijzigd.  

 

De toelichting is op veel plaatsen gewijzigd, als gevolg van aanvullende teksten en actualiseringen. In deze nota 

van wijzigingen worden kleine wijzigingen en actualiseringen in de toelichting niet apart vermeld. Uitsluitend de 
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paragrafen waar grote hoeveelheden tekst in zijn toegevoegd en/of verwijderd naar aanleiding van het herstel van 

de gebreken uit de uitspraak van de Raad van State zullen in het hierna volgende overzicht integraal per 

hoofdstuk worden opgenomen, waarbij de gewijzigde/toegevoegde tekst in rood wordt afgebeeld. Voor de 

leesbaarheid zijn passages die zijn verwijderd niet opgenomen. 

 

Verder zijn er naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State enkele nieuwe onderzoeken uitgevoerd die 

betrekking hebben op de aspecten geluid en verkeer. Deze nieuwe onderzoeken zijn in de bijlagen bij de 

toelichting opgenomen. 

 

1. Regels 
 

1.1 Wijzigingen in de planregels 
 

Ter toelichting op de voorgestelde wijzigingen in de regels geldt het volgende. 

 

Artikel 1 Begrippen 

In artikel 1 zijn enkele begrippen toegevoegd, waardoor de nummering van de begrippen wijzigt. Het gaat om de 

begrippen ‘houtopstand’, ‘parkwijk’, ‘sortie’, ‘waterhuishoudkundige voorzieningen’ en ‘wonen’. Met deze begrippen 

wordt verduidelijkt wat met deze begrippen in het kader van dit bestemmingsplan wordt bedoeld. 

 

Artikel 3 Bos-Bostuin 

Dit artikel is gewijzigd. De gronden met de bestemming ‘Bos – Bostuin’ zijn gronden die bij de aangrenzende 

woningen behoren. Op deze gronden zijn o.a. wegen, paden en perceelsontsluitingen toegestaan. Binnen deze 

bestemming mag niet worden gebouwd. Aan de strook grenzend aan de Oude Tempellaan is de aanduiding 

‘overige zone – sortie’ toegevoegd. De sortie vertegenwoordigt cultuurhistorische waarden en dient te worden 

hersteld en in stand te worden gehouden. Voor zover deze gronden in gebruik zijn als tuinen bij de aangrenzende 

woningen, worden ze niet aangemerkt als erf in de zin van het Besluit omgevingsrecht. Op die manier kunnen 

deze gronden gevrijwaard blijven van bijbehorende bouwwerken welke op grond van het Besluit omgevingsrecht 

bij een reguliere tuinbestemming vergunningsvrij bebouwd mogen worden. Hierdoor kunnen de cultuurhistorische 

waarden worden beschermd. 

 

In de regel is een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen, dat het verbiedt om zonder een 

omgevingsvergunning bepaalde werkzaamheden uit te voeren, zoals het vellen of rooien van houtopstanden. Voor 

de sortie geldt bovendien dat ook voor het uitvoeren van beheerwerkzaamheden een omgevingsvergunning is 

vereist. 

 

Artikel 4 Groen-Wijkgroen 

De waardevolle beukenlanen die deel uitmaken van de 'Groene kapstok', zoals opgenomen in het 

stedenbouwkundig plan (zie hoofdstuk 3) hebben de bestemming 'Groen - Wijkgroen’. Binnen de doelomschrijving 

van de bestemming is naast het doel ‘openbaar groen’ ook opgenomen het instandhouden, versterken en 

ontwikkelen van de waardevolle houtopstanden en bomenlanen ten behoeve van de landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden.  

 

In de regel is een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen, dat het verbiedt om zonder een 

omgevingsvergunning bepaalde werkzaamheden uit te voeren, zoals het uitvoeren van beheerwerkzaamheden, 

het vellen of rooien van houtopstanden. 

 

Artikel 5 Natuur 

De gronden met de bestemming 'Natuur' zijn aangewezen voor de instandhouding, ontwikkeling en versterking 

van de ter plaatse voorkomende natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Hier zijn de gronden 

bestemd voor behoud, herstel en/of ontwikkeling van natuurwetenschappelijke en/of ecologische en/of 

cultuurhistorische waarden. Aan de strook grenzend aan de Korndorfferlaan is de aanduiding ‘overige zone – 

sortie’ toegevoegd. De sortie vertegenwoordigt natuur- , landschappelijke- en cultuurhistorische waarden en dient 

te worden hersteld en in stand te worden gehouden. Op deze gronden mag niet worden gebouwd, uitgezonderd 

wildrasters en terreinafscheidingen.   

 

In de regel is een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen, dat het verbiedt om zonder een 

omgevingsvergunning bepaalde werkzaamheden uit te voeren, zoals het vellen of rooien van houtopstanden of het 
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uitvoeren van beheermaatregelen. In aanvulling hierop is met het oog op de cultuurhistorische waarde van de 

sortie voor gronden binnen de sortie in het omgevingsvergunningenstelsel de voorwaarde opgenomen dat, voor 

het uitvoeren van werkzaamheden deze moeten worden uitgevoerd met inachtneming van het voorgeschreven 

profiel.  

 

Artikel 7 Woongebied – Oude Tempel 

Binnen de doelomschrijving van de bestemming is ook opgenomen de instandhouding van waardevolle 

houtopstanden en bomenlanen, alsmede het behoud van de parkwijk en het onbebouwd laten van de op de 

verbeelding opgenomen aanduiding 'overige zone - zicht as'. 

 

In de regel is een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen, dat het verbiedt om zonder een 

omgevingsvergunning bepaalde werkzaamheden uit te voeren, zoals het vellen of rooien van houtopstanden. 

 

Artikel 9 Algemene bouwregels 

Aan artikel 9 is een voorwaardelijke verplichting toegevoegd die betrekking heeft op de gronden met de 

aanduiding ‘sortie’ in de bestemming Bos-Bostuin. Als voorwaarde voor een omgevingsvergunning in de 

bestemming ‘Woongebed – Oude Tempel’ is gesteld dat de gronden hersteld moeten zijn en in stand worden 

gehouden als sortie overeenkomstig het opgenomen profiel, binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van 

een omgevingsvergunning voor de bouw van een bouwwerk. 

 

Artikel 16 Sloteregel 

De naam van het bestemmingsplan wordt gewijzigd door de toevoeging aan “Oude Tempel” met het jaartal 2019. 

 

De hierna volgende wijzigingen vinden in de regels plaats. 

  
Wijziging in 

regels:  

Wijzigingen 

1. Artikel 1 begrippen  Na artikel 1.33 wordt ingevoegd artikel 1.34 dat luidt: 
 
houtopstand: 

één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen (mogelijk deel 
uitmakend van hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en 
struiken, een beplanting van bosplantsoen of een struweel) met een kroon en opgaande 
stam(men), zowel levend als afgestorven, met een stamomtrek van minimaal 30 
centimeter, gemeten op 1.30 meter boven maaiveld. In geval van meerstammigheid, 
geldt de stamomtrek van de dikste stam. 
De artikelen 1.19 tot en met 1.59 worden vernummerd tot 1.20 tot en met 1.60. 
 
De artikelen 1.34 t/m 1.45 worden vernummerd tot 1.35 t/m 1.46. 
 
Na artikel 1.46 wordt ingevoegd artikel 1.47 dat luidt: 
 

parkwijk: 

op de verbeelding met de aanduiding ‘overige zone – parkwijk’ begrensd woongebied 
met houtopstanden die tezamen een functioneel geheel vormen en gekenmerkt worden 
door een bosachtig karakter. 
 
De artikelen 1.46 t/m 1.48 worden vernummerd tot 1.48 t/m 1.50. 
 
Na artikel 1.50 wordt ingevoegd artikel 1.51 dat luidt: 
 
sortie: 

een haaks dwarspad dat deel uitmaakt van de nog bestaande cultuurhistorische 
verkavelingsritmiek van de Amersfoortseweg, inclusief grond- en houtwallen.  
 
De artikelen 1.49 t/m 1.55 worden vernummerd tot 1.52 t/m 1.58. 
 
Na artikel 1.58 wordt ingevoegd artikel 1.59 dat luidt: 
 

waterhuishoudkundige voorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van het opvangen en lokaal verwerken van hemelwater 

afkomstig van verhard oppervlak op perceel. Hierbij valt te denken aan reservoirs voor 
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opvang en hergebruik van hemelwater en voorzieningen voor infiltratie van hemelwater 

met toebehoren (leidingen, zandvangmatten e.d.). 
 
Artikelen 1.56 wordt vernummerd tot 1.60. 
 
Na artikel 1.60 wordt ingevoegd artikel 1.61 dat luidt: 
 
wonen: 
de bewoning van een woning, inclusief de daarbij behorende al dan niet vrijstaande 
bijbehorende bouwwerken, door één huishouden. 
 
De artikelen 1.57 en 1.58 worden vernummerd tot 1.62 en 1.63. 

2.  Artikel 3 Bos-
Bostuin 

In artikel 3 Bos-Bostuin zijn onderdelen gewijzigd, aangevuld of verwijderd, zodat het 
artikel als volgt komt te luiden: 
 
Artikel 3 ‘Bos – Bostuin’ 

3.1 bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bos - Bostuin' aangewezen gronden bestemd voor: 

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen; 

b. bos ten behoeve van het behoud en herstel van de natuur-, landschaps- en 
cultuurhistorische waarden; 

c. wegen en paden; 

d. perceelsontsluitingen; 

alsmede voor: 

e.   de aanleg en instandhouding van een sortie ter plaatse van de aanduiding 'overige 
zone - sortie'. 
 
3.2 bouwregels 

Op de gronden gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mag niet worden gebouwd; 

b. Ter bescherming van de cultuurhistorische waarden worden de gronden binnen de 
aanduiding “overige zone – sortie” niet aangemerkt als erf zoals bedoeld in artikel 1 
bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Vergunningsvrije bouwwerken zijn daarmee 
uitgesloten. 

3.3 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 

 

3.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden om op of in de gronden met de bestemming ‘Bos- Bostuin’ zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te 
voeren: 

a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of banen en het aanbrengen van 
andere  oppervlakteverhardingen;  

b. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden;  

c. het vellen of rooien van houtopstanden;  

d. het beplanten van gronden met bomen. 

 
3.3.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 3.3.1 geldt niet voor werken of werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud betreffen; 

b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer van de 
grond, met uitzondering van de gronden binnen de aanduiding ‘overige zone – 
sortie’ waarvoor het uitvoeringsverbod wel geldt; 
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c. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van 
calamiteiten of plagen te beperken; 

d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

 

3.3.3 Voorwaarden  voor een omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 3.3.1 mag slechts verleend worden, indien uit een 
door de aanvrager te overleggen deskundigenadvies blijkt dat: 

a. de werkzaamheden of de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de 
aanwezige natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden niet onevenredig 
aantasten of kunnen aantasten; 

b. door het stellen van voorwaarden ten aanzien van plaats, omvang, wijze en tijd van 
uitvoering aantasting van de aanwezige natuur-, landschaps- en cultuurhistorische 
waarden wordt voorkomen; 

c. de mogelijkheden tot herstel van de natuur-, landschaps- en cultuurhistorische 
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. 

 

3. 
Artikel 4 Groen - 

Wijkgroen 
In artikel 4 Groen – Wijkgroen zijn onderdelen gewijzigd, aangevuld of verwijderd, 

zodat het artikel als volgt komt te luiden:  

 

Artikel 4   Groen - Wijkgroen 

 
4.1 bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen - Wijkgroen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. openbaar groen; 

b. het instandhouden, versterken en ontwikkelen van de waardevolle houtopstanden 
en bomenlanen; 

met de daarbij behorende: 

c. speelvoorzieningen, verblijfsgebied en geluidwerende voorzieningen; 

d. wegen, uitsluitend doorkruisend en haaks op de kortste stukken in de bestemming 
'Groen - Wijkgroen'; 

e. overige voorzieningen, zoals voet- en fietspaden, ontsluitingsverhardingen, kabels 
en leidingen, openbare verlichting, open terreinen en landschappelijke beplantingen. 

 
4.2 bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

4.2.1 Andere bouwwerken 

a. op de voor 'Groen - Wijkgroen' aangewezen gronden zijn geen gebouwen 
toegestaan; 

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan in de tabel is 
aangegeven: 

Ander bouwwerk Bouwhoogte 

Voorzieningen ten behoeve van de openbare 
veiligheid 

18 meter 

Openbare verlichting 10 meter 

Geluidwerende voorzieningen 10 meter 

Speelvoorzieningen 5 meter 
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Overige andere bouwwerken 3 meter 

 

 

4.3 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 

 

4.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden om op of in de gronden met de bestemming 'Groen - Wijkgroen' zonder 
of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te 
voeren: 

a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of banen en het aanbrengen van 
andere  oppervlakteverhardingen;  

b. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden;  

c. het vellen of rooien van houtopstanden;  

d. het beplanten van gronden met bomen. 

 
4.3.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 4.3.1. geldt niet voor werken of werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud betreffen; 

b. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van 
calamiteiten of plagen te beperken; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

 
4.3.3 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 4.3.1 mag slechts verleend worden, indien uit een 
door de aanvrager te overleggen deskundigenadvies blijkt dat: 

a. de werkzaamheden of de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de 
aanwezige natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden niet onevenredig 
aantasten of kunnen aantasten; 

b. door het stellen van voorwaarden ten aanzien van plaats, omvang, wijze en tijd van 
uitvoering aantasting van de aanwezige natuur-, landschaps- en cultuurhistorische 
waarden kan worden voorkomen; 

c. de mogelijkheden tot herstel van de natuur-, landschaps- en cultuurhistorische 
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. 

 

 

4. 
Artikel 5 Natuur In artikel 5 Natuur zijn onderdelen gewijzigd, aangevuld of verwijderd, zodat het artikel 

als volgt komt te luiden:  
 

 Artikel 5   Natuur 

 
5.1 bestemmingsomschrijving 

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. instandhouding en versterking van de ter plaatse voorkomende landschappelijke-, 
natuur- en cultuurhistorische waarden; 

b. extensieve recreatie met bijbehorende voorzieningen en picknickplaatsen, mits de 
ter plaatse voorkomende landschaps- en natuurwaarden niet wezenlijk worden 
verstoord; 

c. fiets- en voetpaden met daarbij behorende voorzieningen; 
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d. ontsluitingen die haaks staan op Korndorfferlaan ten behoeve van het openbaar 
vervoer met een totale breedte van maximaal 20 meter; 

met de daarbij behorende: 

e. groenvoorzieningen; 

alsmede: 

f. de aanleg en instandhouding van een sortie ter plaatse van de aanduiding 'overige 
zone - sortie'. 

 
5.2 bouwregels 

Op de gronden gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mag niet worden gebouwd; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a. zijn uitsluitend wildrasters en 
terreinafscheidingen met een maximale hoogte van 2 meter toegestaan. 

 
5.3 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 

 
5.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden om op of in de gronden met de bestemming ‘Natuur’ zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te 
voeren: 

a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of banen en het aanbrengen van 
andere  oppervlakteverhardingen;  

b. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden;  

c. het aanbrengen van bovengrondse of ondergrondse transport-, energie- of 
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur;  

d. het vellen of rooien van houtopstanden;  

e. het beplanten van gronden met bomen; 

 

5.3.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 5.3.1 geldt niet voor werken of werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 

c. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van 
calamiteiten of plagen te beperken. 

 
5.3.3 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 5.3.1 mag slechts verleend worden, indien uit een 
door de aanvrager te overleggen deskundigenadvies blijkt dat: 

a. de werkzaamheden of de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de 
aanwezige natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden niet onevenredig 
aantasten of kunnen aantasten; 

b. door het stellen van voorwaarden ten aanzien van plaats, omvang, wijze en tijd van 
uitvoering aantasting van de aanwezige natuur-, landschaps- en cultuurhistorische 
waarden kan worden voorkomen; 

c. de mogelijkheden tot herstel van de natuur-, landschaps- en cultuurhistorische 
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. 
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d. Ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone – sortie’ geldt dat, de 
omgevingsvergunning moet worden uitgevoerd overeenkomstig het profiel 
van de sortie zoals weergegeven op onderstaande afbeelding. 

 

 

5. 
Artikel 6 Verkeer Artikel 6 blijft ongewijzigd. 

6. 
Artikel 7 Wonen Artikel 7 ‘Wonen’ wordt verwijderd. 

   

7. 
Artikel 8 

Woongebied – 

Oude Tempel 

Artikel 8 wordt vernummerd tot artikel 7.  
 
In artikel 7 Woongebied – Oude Tempel zijn onderdelen gewijzigd, aangevuld of 
verwijderd, zodat het artikel als volgt komt te luiden:  
 

Artikel 7   Woongebied - Oude Tempel 
7.1 bestemmingsomschrijving 

De voor 'Woongebied - Oude Tempel' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, met daarbij behorende gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

b. al dan niet met een beroep of bedrijf aan huis; 

met de daarbij behorende: 

c. tuinen en erven; 

d. openbaar groen; 

e. water; 

f. wegen en paden, met dien verstande dat wegen, voor zover deze de bestemming 
'Groen - Wijkgroen' (artikel 4) doorkruisen, haaks op de kortste afstanden in de 
bestemming 'Groen - Wijkgroen' dienen te worden aangelegd; 

g. parkeervoorzieningen met bijbehorende ontsluitingsverhardingen; 

h. bij de bestemming behorende overige voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, 
speelvoorzieningen, geluidsvoorzieningen, verblijfsgebieden en straatmeubilair, 
waaronder wordt mede begrepen (ondergrondse) containers voor vuil- en/of 
glasinzameling en daarmee vergelijkbare afvalstoffen; 

i. andere binnen een woongebied voorkomende functies; 

alsmede voor: 

j. de instandhouding van waardevolle houtopstanden en bomenlanen, alsmede het 
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behoud van de parkwijk; 

k. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - zicht as': een zicht as. 

 

7.2 bouwregels 

 
7.2.1 Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend grondgebonden vrijstaande, halfvrijstaande en 
aaneengebouwde woningen worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse 
van de aanduiding 'gestapeld' tevens gestapelde woningen mogen worden gebouwd; 

b. binnen deze bestemming mag het aantal woningen niet meer dan 300 bedragen; 

c. de afstand van de voorgevel van de woning tot de naar de weg gekeerde 
perceelsgrens moet minimaal 2 meter bedragen; 

d. de diepte van grondgebonden aaneengebouwde woningen mag niet meer bedragen 
dan 15 meter; 

e. de afstand tussen achtergevel van een vrijstaand hoofdgebouw en achtererfgrens 
grenzend aan Apollo dient minimaal 15 meter te bedragen; 

f. de afstand tussen vrijstaande woningen en de zijdelingse perceelgrenzen dient 
minimaal 5 meter te bedragen; 

g. de afstand tussen halfvrijstaande woningen en de zijdelingse perceelgrenzen dient 
minimaal 5 meter te bedragen; 

h. de afstand tussen de kop van de aaneengebouwde woningen en de zijdelingse 
perceelgrenzen dient minimaal 2 meter te bedragen; 

i. de bouwhoogte van een grondgebonden woning mag niet meer bedragen dan 13 
meter; 

j. de bouwhoogte van gestapelde woningbouw mag niet meer bedragen dan 15 meter; 

k. de te bebouwen oppervlakte van vrijstaande woningen mag per hoofdgebouw niet 
meer bedragen dan 35% van het bouwperceel; 

l. de te bebouwen oppervlakte van halfvrijstaande woningen mag per hoofdgebouw 
niet meer bedragen dan 40% van het bouwperceel; 

m. de te bebouwen oppervlakte van aaneengebouwde woningen mag per hoofdgebouw 
niet meer bedragen dan 50% van het bouwperceel; 

n. de bouwperceelbreedte van een vrijstaande woning dient ten minste 15 meter te 
bedragen, gemeten in de voorgevelrooilijn; 

o. ter plaatse van de gebiedsaanduiding ‘overige zone – zicht as’ zijn geen gebouwen 
en/of bouwwerken toegestaan. 

 
7.2.2 Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan op het bij een woning 
behorende perceel op een afstand tot maximaal 1,50 meter voor de voorgevel van 
het hoofdgebouw; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij het hoofdgebouw 
mag niet meer bedragen dan 20% van de oppervlakte van de bij de woning 
behorende gronden met een maximum van 150 m²; 

c. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen 
dan hierna is aangegeven: 

 Bijbehorend bouwwerk  Goothoogte  Bouwhoogte 

 gebouwen  3 meter  5 meter 
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 overkappingen  3 meter  5 meter 

d. van bijbehorende bouwwerken mag geen deel uitsteken buiten de denkbeeldige 
vlakken, die vanaf een hoogte van 3 meter op de zijdelingse perceelsgrenzen onder 
een hoek van 52° met de horizon omhooglopen. 

 
7.2.3 Andere bouwwerken 

De bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan hierna is 
aangegeven: 

Bouwwerken   Bouwhoogte 

 perceelsafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw   1 meter 

 perceelsafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw   2 meter 

 perceelsafscheidingen grenzend langs de Oude Tempellaan  1 meter 

 geluidsvoorziening  10 meter 

 speelvoorzieningen  5 meter 

 licht-, vlaggen en andere masten  10 meter 

 overige bouwwerken geen gebouwen zijnde  3 meter 

 voorzieningen ten behoeve van de openbare veiligheid  10 meter 

 openbare verlichting  10 meter 

 
 
7.3 nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders van Soest zijn, met het oog op het voorkomen van een 
onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, het 
bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, bestaande waardevolle bomen, openbare 
nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsdoeleinden bevoegd nadere eisen te stellen 
aan de plaats en afmetingen van de bebouwing. 

7.4 afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. het bepaalde in lid 7.2.2 onder c voor de bouw van een bijbehorend bouwwerk met 
een hogere goot- en/of bouwhoogte, mits; 

1. daarmee een beter aansluiting op de hoogte van de begane grond laag van het 
hoofdgebouw kan worden verkregen; 

2. de kapvorm en dakhellingen van het hoofdgebouw worden overgenomen; 

3. de bouwhoogte minstens 2 meter onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw 
ligt; 

b. Het bepaalde in artikel 7.2.3 voor perceelsafscheidingen grenzend aan het openbaar 
gebied of gelegen voor de voorgevel en tot 3 meter achter het verlengde van de 
voorgevel kan het bevoegd gezag afwijken van de bouwregels door een 
perceelsafscheiding van ten hoogste 2 meter toe te staan mits dit vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar wordt geacht. 

 
7.5 specifieke gebruiksregels 

Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

a. Voor het parkeren dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid 
conform de gemeentelijke parkeernorm. Indien deze beleidsregels gedurende de 
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planperiode worden gewijzigd, wordt rekening gehouden met deze wijziging; 

b. Het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken dient functioneel 
ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw, dus te gebruiken voor functies zoals 
garage, stalling, hobbyruimte, bergruimte, kas, huisdierenverblijf, en voor een aan 
huis gebonden bedrijf of beroep; 

c. Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt ten behoeve 
van de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis, met dien verstande dat: 

1. de woonfunctie daardoor niet mag worden verdrongen en maximaal 50 m² van 
het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken voor de bedoelde activiteiten 
mag worden gebruikt; 

2. het beroep- of bedrijf aan huis door de hoofdbewoner wordt uitgeoefend; 

3. in het kader van een beroep of bedrijf aan huis mogen maximaal 2 personen in 
de woning werkzaam zijn; 

4. uitsluitend beroeps- en bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan die niet als inrichting 
zijn aangewezen als bedoeld in artikel 1.1 derde lid Wet milieubeheer; 

5. er geen detailhandel wordt uitgeoefend, met uitzondering van beperkte verkoop 
als ondergeschikte nevenactiviteit van de beroeps- of bedrijfsmatige activiteit; 

6. voor het parkeren moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid 
conform de gemeentelijke parkeernorm ; 

7. door de bedrijvigheid geen onevenredige vergroting van de verkeers- en 
parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat, behoudens in- en uitladen, geen 
bedrijfsmatige activiteiten in het openbaar gebied rond de betreffende 
kleinschalige bedrijvigheid mogen plaatsvinden; 

8. er geen reclame wordt gemaakt aan of bij het pand, met uitzondering van een 
klein bord, met een maximale oppervlakte van 0,5 m², voor de mededeling van 
het beroep, de openingstijden etc.; 

9. er geen buitenopslag mag plaatsvinden. 

 
7.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 

 
 
7.6.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden om op of in de gronden met de bestemming 'Woongebied – Oude 
Tempel’ zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of 
werkzaamheden uit te voeren: 

a. het vellen of rooien van houtopstanden;  
 

7.6.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 7.6.1. geldt niet voor werken of werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud betreffen; 

b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer van de 
grond; 

c. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van 
calamiteiten of plagen te beperken; 

d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

 
7.6.3 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

 

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 7.6.1 mag slechts verleend worden, indien uit een 
door de aanvrager te overleggen deskundigenadvies blijkt dat: 

a. geen sprake is van een waardevolle houtopstand; 
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b. sprake is van een belang waar redelijkerwijs een zwaarder gewicht aan 
moet worden toegekend, dan het belang dat is gediend met het behoud van de 
waardevolle houtopstand en/of het behoud van de parkwijk. 

 

8. 
Artikel 9 Waarde-

Gemeentelijk 

beschermd 

dorpsgezicht 

Artikel 9 ‘Waarde – Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht’ is verwijderd. 

9.  
Artikel 10 Anti-

dubbeltelregel 

Dit artikel wordt vernummerd tot artikel 8. 

10. Artikel 

11Algemene 

bouwregels 

Artikel 11 wordt vernummerd tot artikel 9.  
 
Na artikel 9.5 wordt toegevoegd lid “9.6 Voorwaardelijke verplichting” dat als volgt 
komt te luiden: 

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk in de bestemming 
‘Woongebied – Oude Tempel’ mag slechts worden verleend, onder de voorwaarde dat: 

- de gronden met de aanduiding ‘overige zone – sortie’ in de bestemming 
‘Bos – Bostuin’ worden hersteld en in stand worden gehouden als sortie, 
overeenkomstig het profiel van de sortie zoals weergegeven op onderstaande 
afbeelding; 

- de herstelwerkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het 
moment van onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning.  

  

Afbeelding: Sortie Oude Tempellaan (Bron: Sorties Amersfoortseweg, Plan van aanpak 

en voorstellen tot verbeelding, 13 september 2011, Provincie Utrecht en projectbureau 

Heel de Heuvelrug inclusief bijlage 1) 

 
11. Artikel 12 

Algemene 

gebruiksregels 

Artikel 12 wordt vernummerd tot artikel 10. Een onderdeel wordt uit artikel 10 
verwijderd, zodat het artikel als volgt komt te luiden: 
 

Artikel 10   algemene gebruiksregels 
10.1 Gebruik van gronden en bouwwerken 

Onverminderd het bepaalde in artikel 15 (Overgangsrecht) is het verboden de gronden 
en bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de gegeven 
bestemmingen.  

10.2 Verboden gebruik 



 

 

Nota van wijzigingen   Pagina 16 

 

Zaaknummer: 2189533 

Als strijdig gebruik wordt in ieder geval aangemerkt: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting, tenzij 
dit gebruik als zodanig uitdrukkelijk is toegestaan in of krachtens het plan. 

b. het gebruik van onbebouwde gronden als stand- of ligplaats van onderkomens, en 
als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al dan 
niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik verband houdt 
met de verwerkelijking of het beheer van de bestemming. 

c. het gebruik van mantelzorgwoningen voor permanente bewoning. 

 
10.3 Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders van Soest wijken af van het bepaalde in lid 15.1 indien 
strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige 
gebruik, welke beperking niet door dringende redenen word gerechtvaardigd. 

 
l 

12. Artikel 13 

Algemene 

aanduidingsregels 

Artikel 13 wordt vernummerd tot artikel 11. 

13. Artikel 14 

Algemene 

afwijkingsregels 

Artikel 14 wordt vernummerd tot artikel 12. Lid ‘12.3 Mantelzorg’ wordt uit het artikel 
verwijderd. Artikel lid 12.4 ‘Kangoeroewoning’ wordt vernummerd tot 12.3. 

14. Artikel 15 

Algemene 

wijzigingsregels 

Artikel 15 wordt vernummerd tot 13. In het artikel is tekst gewijzigd en een lid 
geschrapt, zodat het artikel als volgt komt te luiden: 
 

 Artikel 13   algemene wijzigingsregels 
13.1 Overschrijding van bestemmingsgrenzen 

Burgemeester en wethouders kunnen de begrenzing van bestemmings- en bouwvlakken 
wijzigen, zodanig dat de geldende oppervlakte van de bij de wijziging betrokken vlakken 
en zones niet meer dan 20% wordt verkleind of vergroot. 

13.2 Wijzigen van Beleidsnota parkeernormen auto en fiets 

Burgemeester en wethouders kunnen voor het toepassen van de gemeentelijke 
parkeernorm het bestemmingsplan voor wat betreft artikel 1 onder 1.30 wijzigen voor 
zover dit nodig is in verband met een nieuwe door de gemeenteraad vastgestelde 
Beleidsnota parkeernormen auto en fiets. 

 
 

15. Artikel 16 Overige 

regels 

Artikel 16 wordt vernummerd tot artikel 14. 

16. Artikel 17 

Overgangsrecht 

Artikel 17 wordt vernummerd tot artikel 15. 

17. Artikel 18 

Slotregel 

Artikel 18 wordt vernummerd tot artikel 16. 
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1.2 Wijzigingen in de plantoelichting 
 
Hoofdstuk 6 Juridische planopzet 
 
In Paragraaf 6.2. wordt onderstaande tekst  (in het rood aangegeven) toegevoegd / gewijzigd: 
 

 
Afbeelding - Uitsnede verbeelding Oude Tempel, enkelbestemmingen 

 

 
De verschillende aanwezige functies in het plangebied worden nagenoeg volledig bestemd overeenkomstig het 
toekomstig gebruik op een wijze die een meer organische wijze van ontwikkelen mogelijk maakt. 
 
Artikel 3 Bos - Bostuin (BO-BOT) 

De gronden met de bestemming ‘Bos – Bostuin’ zijn gronden die bij de aangrenzende woningen behoren. Op deze 
gronden zijn o.a. wegen, paden en perceelsontsluitingen toegestaan. Binnen deze bestemming mag niet worden 
gebouwd.  
Aan de strook grenzend aan de Oude Tempellaan is de aanduiding ‘overige zone – sortie’ toegevoegd. De sortie 
vertegenwoordigt cultuurhistorische waarden en dient te worden hersteld en in stand te worden gehouden. Voor 
zover deze gronden in gebruik zijn als tuinen bij de aangrenzende woningen, worden ze niet aangemerkt als erf in 
de zin van het Besluit omgevingsrecht. Op die manier kunnen deze gronden gevrijwaard blijven van bijbehorende 
bouwwerken welke op grond van het Besluit omgevingsrecht bij een reguliere tuinbestemming vergunningsvrij 
bebouwd mogen worden. Op deze wijze kunnen de cultuurhistorische waarden worden beschermd. 
 
Daarnaast geldt dat in de bestemmingsregels een omgevingsvergunningenstelsel is opgenomen, die het verbiedt 
om zonder een omgevingsvergunning bepaalde werkzaamheden uit te voeren, zoals het vellen of rooien van 
houtopstanden. Voor de sortie geldt bovendien dat ook voor het uitvoeren van beheerwerkzaamheden een 
omgevingsvergunning is vereist. 
 
Artikel 4 Groen - Wijkgroen (G-WGR) 
De waardevolle beukenlanen die deel uitmaken van de 'Groene kapstok', zoals opgenomen in het 
stedenbouwkundig plan (zie hoofdstuk 3) hebben de bestemming 'Groen - Wijkgroen’ gekregen. Binnen de 
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doelomschrijving van de bestemming is naast het doel ‘openbaar groen’ ook opgenomen het instandhouden, 
versterken en ontwikkelen van de waardevolle houtopstanden.  
 
Een houtopstand is waardevol waanneer deze niet in een onherstelbare slechte conditie verkeert en een 
levensverwachting heeft van meer dan 15 jaar, de habitus (vorm) van de houtopstand karakteristiek is voor de 
soort en de houtopstand tenminste voldoet aan één van de specifieke kenmerken (beeldbepalend, 
cultuurhistorisch, natuur- en natuurwetenschappelijke of dendrologische waarde) of bij normaal beheer dat binnen 
vijftig jaar zal doen. 
 
Binnen de bestemming zijn ook speelvoorzieningen, paden, parkeervoorzieningen, watergangen en waterpartijen 
toegestaan.  
 
Ook voor deze bestemming geldt dat in de bestemmingsregels een omgevingsvergunningenstelsel is opgenomen, 
die het verbiedt om zonder een omgevingsvergunning bepaalde werkzaamheden uit te voeren, zoals het uitvoeren 
van beheerwerkzaamheden, het vellen of rooien van houtopstanden. 
 
Artikel 5 Natuur (N) 
De gronden met de bestemming 'Natuur' zijn aangewezen voor de instandhouding, ontwikkeling en versterking 
van de ter plaatse voorkomende natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De strook is op de 
verbeelding verbreed.  Aan de strook die grenst aan de Korndorfferlaan is de aanduiding ‘overige zone – sortie’ 
toegevoegd. De sortie vertegenwoordigt naast natuur-  en landschappelijke- ook cultuurhistorische waarden en 
dient te worden hersteld en in stand te worden gehouden. Op deze gronden mag niet worden gebouwd, 
uitgezonderd wildrasters en terreinafscheidingen.   
 
Ook voor deze bestemming geldt dat in de bestemmingsregels een omgevingsvergunningenstelsel is opgenomen, 
die het verbiedt om zonder een omgevingsvergunning bepaalde werkzaamheden uit te voeren, zoals het vellen of 
rooien van houtopstanden of het uitvoeren van beheermaatregelen. In aanvulling hierop is met het oog op de 
cultuurhistorische waarde van de sortie voor gronden binnen de sortie in het omgevingsvergunningenstelsel de 
voorwaarde opgenomen dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met inachtneming van het 
voorgeschreven profiel. 
 
Om het gebied van Oude Tempel en Apollo Noord KdK met elkaar te verbinden is de mogelijkheid opgenomen dat 
er naast de gebruikelijke fiets- en voetpaden ook een verbinding voor het openbaar vervoer kan komen. 
 
Artikel 6 Verkeer (V) 
Het noordelijke deel van de centrale rondweg heeft in het bestemmingsplan de algemene bestemming 'Verkeer' 
gekregen. Het resterende deel van de centrale rondweg en de andere ontsluitingswegen en woonstraten liggen 
nog niet vast en zijn geregeld in de bestemming Woongebied - Oude Tempel.  
Binnen de verkeersbestemming zijn ook nog bermen, trottoirs, fiets- en voetpaden, parkeerplaatsen en hieraan 
ondergeschikte groenvoorzieningen opgenomen. 
 
Artikel 7 Woongebied - Oude Tempel (WG-OT) 
Het grootste deel van het plangebied heeft de globale bestemming 'Woongebied - Oude Tempel'. Binnen deze 
bestemming 'Woongebied - Oude Tempel' mogen daarom alle binnen een woonwijk normaal voorkomende 
voorzieningen gebouwd of aangelegd worden. Op de verbeelding is niet aangegeven waar de woningen, de wegen 
en andere binnen een woongebied behorende functies en voorzieningen moeten komen.  
Het aantal woningen is gemaximeerd op 300. In het woongebied zijn in principe uitsluitend grondgebonden 
woningen toegestaan. Op de verbeelding zijn twee locaties aangeduid waar gestapelde woningbouw mogelijk is. 
 
Voor de bouw van de woningen zijn wel regels opgenomen. Deze regels sluiten zoveel mogelijk aan bij de 
standaardregels zoals deze in Soest gelden, zoals het onder bepaalde voorwaarden uitoefenen van een beroep of 
bedrijf aan huis. Voor de nieuwe woningen zijn algemene bouwmaten opgenomen. 
 
Langs de Oude Tempellaan en aan de zuidzijde van het plangebied grenzend aan de bestaande woonwijk Apollo 
zijn stroken met de bestemming ‘Bos-Bostuin’ toegevoegd, waarbinnen geen gebouwen gerealiseerd mogen 
worden. Voor de strook langs de Korndorfferlaan geldt dat vanwege de hogere natuurwaarden, aan deze strook de 
bestemming Natuur is toegekend. Ook in deze bestemming mag niet worden gebouwd. De betreffende 
bestemmingsregelingen zijn hiervoor beschreven. 
 
Daarnaast is in de bestemmingsregels van deze bestemming een omgevingsvergunningenstelsel  opgenomen, dat 
het verbiedt om zonder een omgevingsvergunning houtopstanden te vellen of te rooien. Hiermee wordt 
voorkomen dat houtopstanden zonder voorafgaande beoordeling en/of belangenafweging gekapt kunnen worden. 
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Over de bestemming ‘Woongebied – Oude Tempel’ ligt een aanduiding ‘overige zone – zichtas’. De reden voor het 
opnemen van deze aanduiding is beschreven in paragraaf 5.4.4.2. Met de aanduiding wordt geregeld dat in deze 
zone geen bouwwerken mogen worden opgericht. 
 
 

Algemene regels 
Artikel 8 Anti-dubbeltelbepaling 
In de regels is een bepaling opgenomen om te voorkomen dat gronden die bij een eerder bouwplan al in 
aanmerking zijn genomen voor het toestaan van het bouwplan, nogmaals worden meegeteld. 
 
Artikel 9 Algemene bouwregels 
In deze regel zijn algemene bouwregels opgenomen. In beginsel gelden deze regels voor alle bestemmingen, voor 
zover er binnen de bestemmingen bebouwing is toegestaan.  
 
In deze regels is ook de voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de gronden in de bestemming Bos-Bostuin 
die aan derden uitgegeven zullen worden. Om te verzekeren dat de sortie wordt hersteld en in stand wordt 
gehouden, is bepaald dat de gronden die aan derden worden uitgegeven, hersteld moeten zijn en in stand moeten 
worden gehouden als sortie overeenkomstig het in de regels opgenomen profiel, binnen twee jaar na het 
onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk.  
 
De reden voor deze voorwaardelijke verplichting is gelegen in het feit, dat nadat de gronden zijn uitgegeven aan 
derden de mogelijkheid is verdwenen om de structuur van de sortie te herstellen en te behouden.  
 
Artikel 10 Algemene gebruiksregels 
In de algemene gebruiksbepaling wordt voor een aantal zaken expliciet aangegeven, dat deze als strijdig gebruik 
worden aangemerkt en daarmee onder het verbod vallen zoals opgenomen in artikel 2.1 van de Wabo. Als in een 
bepaald geval strijdig gebruik (met bijvoorbeeld de doeleindenomschrijving van een bestemming of met een 
verleende vrijstelling) wordt geconstateerd, dan is er sprake van een overtreding, waartegen kan worden 
opgetreden.  
 
Aangezien seksinrichtingen vanaf 1 oktober 2000 als een normale bedrijfs-/dienstverlenende activiteit worden 
aangemerkt moet het bestemmingsplan zich expliciet uitspreken over het al of niet bieden van mogelijkheden voor 
vestiging van dergelijke inrichtingen. De gemeente Soest kent de regeling, dat seksinrichtingen in alle 
bestemmingsplannen zijn uitgesloten, behalve één bestaande massagesalon aan de Lange Brinkweg. Dergelijke 
inrichtingen zijn niet gewenst. Ze zijn dan ook expliciet voor alle overige bestemmingen als strijdig gebruik 
aangemerkt.  
 
Artikel 11 Algemene aanduidingsregels: Geluidzone - snelweg 
Op de verbeelding is de geluidszone vanwege de snelweg A28 op de verbeelding aangegeven. 
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Afbeelding - ligging gebiedsaanduiding Geluidzone - snelweg 

 

Binnen deze geluidzone moet met de bouw van woningen (of andere geluidgevoelige objecten) worden voldaan 
aan de voorkeursgrenswaarde of de verleende hogere grenswaarde (zie ook paragraaf 5.2.4.2). 
 

 
Afbeelding - ligging gebiedsaanduiding Geluidzone - School 

 

Hetzelfde geldt ook voor de openbare basisschool De Startbaan aan de Oude Tempellaan. Om de basisschool 
wordt rekening gehouden met een geluidszone van 30 m. Binnen deze geluidzone mogen geen nieuwe woningen 
worden gerealiseerd. 
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Artikel 12 Algemene afwijkingsregels 

Een algemene afwijkingsbevoegdheid om een aantal zaken en ondergeschikte afwijkingen mogelijk te maken. Het 
gaat vooral om:  
• nutsbebouwing;  

• afwijkingen van de ligging van bestemmings- en bouwgrenzen en andere grenzen, voor zover die nodig zijn 
ter aanpassing van het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein en 

• afwijkingen van bepalingen, gesteld ten aanzien van maten en percentages. 
 

Artikel 13 Algemene wijzigingsregels 
Het plan bevat een aantal wijzigingsbevoegdheden als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. 
Daarmee kunnen bestemmings- en bouwgrenzen en grenzen van aanduidingen op de verbeelding in beperkte 
mate worden verschoven. 
 

Artikel 14 overige regels 

Om te voorkomen dat regels die zijn gebaseerd op bestaande wettelijke regelingen niet meer toepasbaar zijn op 

het moment dat de wettelijke regel verandert of wordt ingetrokken, is in deze regel bepaalt dat voor de uitleg van 

de planregel de wettelijke regel van kracht blijft, ook al is deze gewijzigd of ingetrokken, na vaststelling van het 

bestemmingsplan. 

Overgangs- en slotregels 
 

Artikel 15 Overgangsrecht 
Uitgangspunt in een nieuw bestemmingsplan is dat bestaande bouwwerken en gebruiksvormen in principe positief 
worden bestemd en zijn toegestaan. De overgangsrechtelijke bepalingen zijn bindend voorgeschreven in de 
artikelen 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Deze overgangsrechtelijke bepalingen 
waarborgen dat een bestaand bouwwerk of een bestaand gebruik dat niet in overeenstemming is met het nieuwe 
plan en waarvan sloop respectievelijk beëindiging wordt beoogd, als zodanig voorlopig kan blijven voortbestaan. 
Het bouwwerk of gebruik wordt dan als zodanig gedoogd, totdat in de loop van de planperiode wordt beslist over 
sloop respectievelijk beëindiging.  
Bouwwerken en gebruiksvormen, die al in strijd zijn met het vorige bestemmingsplan worden expliciet uitgesloten 
van het overgangsrecht van het nieuwe plan. Ze worden niet gedoogd onder het nieuwe plan, maar blijven in 
strijd daarmee. Handhaving door sloop respectievelijk gebruiksbeëindiging blijft een optie. 
 
Artikel 16 Slotregel 

Hier is bepaald hoe de regels van dit bestemmingsplan kunnen worden aangehaald. 
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2. Verbeelding 
 

2.1 Wijzigingen op de verbeelding 

 

 
 
Op de verbeelding zijn in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan de volgende wijzigingen aangebracht, 

zoals op bovenstaande afbeelding aangegeven. 

- De bestemming ‘Wonen’ is van de verbeelding verwijderd; 

- De bestemming ‘Bos-Bostuin’ rondom de woonbestemming is verwijderd; 

- De bestemming ‘Bos – Bostuin’ is gelegd op de strook parallel aan de Oude Tempellaan, welke strook op 

de verbeelding tevens is aangewezen als ‘overige zone – sortie’; 

- De bestemming ‘Bos-Bostuin’ is tevens gelegd op de strook in het zuiden van het plangebied grenzend aan 

de wijk Apollo; 

- De strook voor de bestemming ‘Natuur’ langs de Korndorfferlaan is verbreed. Tevens is ook op deze 

bestemming de aanduiding ‘overige zone – sortie’ gelegd; 

- In het westelijk deel van de bestemming ‘Woongebied – Oude Tempel’ is parallel aan de bestemming ‘Bos-

Bostuin’ de aanduiding ‘overige zone – zichtas’ opgenomen; 

- In het oostelijk deel van de bestemming ‘Woongebied – Oude Tempel’ is een aanduiding opgenomen 

‘overige zone – parkwijk’.   
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3. Toelichting 
 
In dit hoofdstuk staan de belangrijkste wijzigingen in de plantoelichting beschreven die zijn toegevoegd die 
betrekking hebben op de landschappelijke- en cultuurhistorische waarden. 

 

3.1 Wijzigingen in de plantoelichting 
 

 

Hoofdstuk 2 Bestaande situatie 
 
In paragraaf 2.3 Ruimtelijke hoofdstructuur wordt de onderstaande tekst (in het rood aangegeven) gewijzigd: 
 

Het landgoed Oude Tempel wordt gekenmerkt door een tweedeling. 
Het noordelijke deel bestaat uit de tuin van het landgoed; het decor van het hoofdgebouw. De villa is begin vorige 
eeuw gebouwd. De landgoedtuin is aangelegd in Engelse landschapsstijl. In de tuin bevinden zicht zich nog enkele 
dienstwoningen in de chaletstijl.  
 
Het zuidelijk deel (het plangebied) betreft het landgoedbos. Het landgoedbos is tussen 1847 en 1872 aangelegd 
als bos met een rastervormig padenpatroon aangelegd: vijf paden evenwijdig aan de sorties en zeven haaks erop. 
De verschillende bosopstanden verschillen van kwaliteit en leeftijd. Verspreid door het bos staan enkele 
waardevolle solitaire bomen. De bospercelen voor productie werden van oorsprong van elkaar gescheiden door 
beukenlanen. Deze beukenlanen zijn grotendeels nog steeds in tact en vormen een monumentaal, rechthoekig 
(orthogonaal) raamwerk. Een groot deel van deze lanen zijn volgroeid en hebben daarmee zowel een hoge natuur- 
als belevingswaarde. In dit deel is ook een zichtas aanwezig. De oude zichtrelatie met het landhuis dient met de 
nieuwe ontwikkeling van het gebied te worden behouden.  
 

 
Afbeelding Ontwikkeling Landgoed Oude Tempel (Bron: Sorties Amersfoortseweg, plan van aanpak en voorstellen 

tot verbeelding, Provincie Utrecht, 2011). 
 
De landgoedtuin en het bosgebied, afgesloten door een hek, zijn tot 2018 nooit openbaar gebied geweest. 

De zuidzijde van het plangebied grenst aan bestaande bebouwing. Vanuit deze bestaande woonbuurt was door 
afsluiting met hekwerken geen directe toegang tot het landgoed De Oude Tempel. Met de ontwikkeling van de 
Oude Tempel en de ontwikkeling van de naastgelegen ontwikkellocatie Apollo (Kontakt der Kontinenten/ de groene 
Hoogte) ontstaat een doorgaande groene recreatieve zone. Deze heeft een tweeledige functie. Enerzijds dient 
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deze als groene buffer tussen het nieuwe woongebied en de bestaande woningen ten zuiden hiervan. Anderzijds 
ontstaat met de aanleg van deze groene zone een doorgaande recreatieve structuur die toegankelijk is - en 
daarmee recreatieve waarde heeft – vanuit de bestaande buurt. Paden zijn in deze zone toegestaan en hebben 
twee functies: het toegankelijk en beleefbaar maken van de doorgaande structuur en het verbinden van de 
bestaande woningbouw met het plangebied Ouder Tempel.  
 
Paragraaf 2.4 Functionele structuur is opgegaan in paragraaf 2.3. 
 
Paragraaf 2.5 Cultuurhistorie is vernummerd tot paragraaf 2.4. 
 
 
In paragraaf 2.4 Cultuurhistorie wordt de onderstaande tekst (in het rood aangegeven) gewijzigd/opgenomen: 
Amersfoortsestraat 
Soesterberg ligt tegen de westkant van de stuwwal die de ruggengraat vormt van de Utrechtse Heuvelrug. De 
kern is ontstaan halverwege de zeventiende eeuw rond de kruising van de nationale route voor diligence- en 
postverkeer tussen Amsterdam en Arnhem (voormalige Soesterbergsestraat, nu Veldmaarschalk Montgomeryweg) 
en de provinciale weg tussen Utrecht en Amersfoort (voormalige Amersfoortsestraat, nu 
Rademakerstraat/Banningstraat). Om de aanleg en het onderhoud van de Amersfoortsestraat (Wegh der Weegen) 
te kunnen bekostigen en om bebouwing te stimuleren op de Heuvelrug zijn 1652 langs de weg 24 vakken uitgezet, 
van elkaar gescheiden door sorties (dwarspaden). De standaardbreedte van een vakdeel aan één zijde van de weg 
bedroeg 100 roede (376 m) breed en 50 roede (188 meter) diep. Een vak bestond uit twee van deze delen aan 
weerszijden van de weg en was dus precies vierkant. De eigenaar legde de weg en de sorties (dwarspaden) aan 
en onderhield deze. Wanneer een eigenaar een buitenplaats op een vak bouwde mocht hij het vak naar achteren 
verdubbelen.  
 
De vakkenstructuur van de Amersfoorsestraat met de sorties en (latere) verlengingen zijn nog nagenoeg geheel 
bewaard gebleven. De vakken zelf zijn in de loop der eeuwen geheel of gedeeltelijk verkaveld, bebouwd geraakt, 
als bos of privé recreatiebos ingericht. De aanleg van de Amersfoortsestraat is het grootste infrastructurele project 
uit de zeventiende eeuw in de provincie Utrecht. Essentieel voor de Amersfoortsestraat is het symmetrisch-
monumentale karakter.  
 
De cultuurhistorische kwaliteit van de Amersfoortsestraat ligt vooral in de nog geheel aanwezige 
verkavelingsritmiek met de haakse dwarsassen (sorties), die in de loop der tijd aan weerszijden van de weg naar 
achteren zijn verlengd.  
 
De gronden zijn ingevolge de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) aangewezen als ‘Historische 
buitenplaatszone’ onderdeel van de Cultuurhistorische hoofdstructuur. Hier is het beschermen van de 
cultuurhistorische waarden en behoud van de kwaliteit het uitgangspunt. Er is ruimte voor ontwikkelingen indien 
deze bijdragen aan het behoud en zo mogelijk versterken van de cultuurhistorische waarde van de 
buitenplaatszone. De gemeente en de provincie Utrecht hebben de gezamenlijke ambitie de historische sorties 
waar mogelijk weer zichtbaar te maken. In 2011 is een plan van aanpak opgesteld in opdracht van de Provincie 
Utrecht en Projectbureau Heel de Heuvelrug (rapport Sorties Amersfoortseweg: Plan van aanpak en voorstellen tot 
verbeelding).   
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Afbeelding: Vakkenindeling Amersfoortseweg: TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE 

PROVINCIE UTRECHT Tussen sortie 12 en 13 ligt vak 12: De Oude Tempel 

 
Sorties 
Kenmerkend voor de bestaande buitenplaatsen, langs de Amersfoortsestraat, zijn het vrije zicht dwars over de 
weg en de bij de weg behorende de lanen- en wallenstructuur. In de huidige situatie zijn bij de Oude Tempel de 
sorties aan de west- en oostzijde nog herkenbaar, zij het dat de staat van onderhoud te wensen overlaat.  
De verharde westelijke sortie (Oude Tempellaan) dient als wijkontsluiting voor gemotoriseerd verkeer. De 
bijbehorende westelijke houtwal ontbreekt hier door de ter plaatse aanwezige woningbouw. De bijbehorende 
oostelijke wal is op het plangebied Oude Tempel gelegen. De lanen zijn deels incompleet en de staat van de 
houtwallen is niet overal goed. Met de ontwikkeling van de Oude Tempel wordt de cultuurhistorische waarde van 
de sorties behouden én hersteld voor zover zij binnen het plangebied zijn gelegen. Het Cultuurhistorische systeem 
van ontwikkelde vakken - gescheiden door sorties - wordt weer beter bruikbaar en herkenbaar.  
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Afbeelding: Sortie Oude Tempellaan (Bron: Sorties Amersfoortseweg, Plan van aanpak en voorstellen tot 

verbeelding, 13 september 2011, Provincie Utrecht en projectbureau Heel de Heuvelrug inclusief bijlage 1) 
 
Bij de oostelijke sortie (Korndorfferlaan) wordt het volledige profiel van de sortie gehandhaafd: 3 roeden met 
houtwal (11,28 meter); 5 roeden met pad/laan (18,80 meter); 3 roeden met houtwal (11,28 meter). De breedte 
van een sortie is daarmee in totaal 11 roeden (41,36 meter). Binnen het bestemmingsplangebied ligt uitsluitend 
de westelijke houtwal (van drie roeden breed) van de sortie van de Korndorfferlaan.   
 
 
 
 

 

 
Afbeelding: Sortie Korndorfferlaan (Bron: Sorties Amersfoortseweg, Plan van aanpak en voorstellen tot 

verbeelding, 13 september 2011, Provincie Utrecht en projectbureau Heel de Heuvelrug inclusief bijlage 1) 
 
In de oostelijke sortie, de Korndorfferlaan, is het oorspronkelijke profiel van 11 roeden nog redelijk aanwezig. Een 
laan met aan weerszijde een wal met bomen is herkenbaar. Wel is sprake van een overwegend matige tot slechte 
staat van de houtopstand. Een wal (westelijk) van deze sortie ligt binnen de plangrenzen van Oude Tempel. 
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Paragraaf 2.6 Monumenten en beschermd dorpsgezicht wordt vernummerd tot paragraaf 2.5  

 
In paragraaf 2.5 Monumenten en beschermd dorpsgezicht  wordt de onderstaande tekst (in het rood 
aangegeven) gewijzigd/opgenomen: 
De gemeenteraad van Soest heeft op 15 april 1993 de gronden van Landgoed Egghermonde, de Oude Tempel, het 
Cenakel en het Kontakt der Kontinenten aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Bovengenoemde 
gronden, tezamen met de overige buitenplaatsen die op de midden 17-eeuwse vakkenverkaveling van de 
Amersfoortsestraat zijn aangelegd, vormen het belangrijkste cultuurhistorisch waardevolle gebied in Soesterberg. 
De oorspronkelijke tuinaanleg van het landgoed is herkenbaar: een lanenstructuur met oude bomen. Met de status 
van beschermd dorpsgezicht wordt beoogd deze cultuurhistorisch waardevolle bomenlanen te behouden.  

 
Het monumentenbeleid van de gemeente Soest is erop gericht dat wenselijke of noodzakelijke veranderingen 
binnen een dorpsgezicht kunnen worden ingepast door een flexibel verantwoord beheer van de cultuurhistorische 
omgeving. Inpasbaar bouwen, met behoud van de aanwezige cultuurhistorische waarden, behoort tot de 
mogelijkheden. Daarom is bij de totstandkoming van dit plan niet alleen gekeken naar de bebouwing binnen het 
plangebied maar ook naar lanenstructuren en andere (groen)elementen. 
 
De Erfgoedverordening bepaalt dat het verboden is binnen de grenzen van een beschermd dorpsgezicht gebouwen 
geheel of gedeeltelijk af te breken. Een en ander geldt ook voor de dorpsgezichten die op de gemeentelijke 
monumentenlijst zijn geplaatst. Het beschermingsregime uit de Monumentenverordening is dus toegesneden op 
de bebouwde omgeving en biedt geen specifieke bescherming aan de cultuurhistorisch waardevolle bomenlanen 
en houtopstanden. Daarom zijn in dit bestemmingsplan specifieke bepalingen opgenomen waarmee een 
onevenredige inbreuk op het belang van het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle houtopstanden en 
bomenlanen wordt voorkomen.  

 

 
Afbeelding - begrenzing beschermd dorpsgezicht (rood) 
 
Omdat het voorliggende plangebied in de gemeentelijke monumentenverordening is aangewezen als 
beschermd dorpsgezicht, is een advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) nodig. De 
Welstandscommissie en de Monumentencommissie zijn samen opgegaan in de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit. Het bestemmingsplan 'Oude Tempel' is in het kader van het vooroverleg besproken met de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
 

Hoofdstuk 3 Stedenbouwkundig plan 
 
In Paragraaf 3.3 Openbare ruimte wordt onderstaande tekst (in het rood aangegeven) gewijzigd/opgenomen. 
 

3.3 Openbare ruimte 
 

Met de uitvoering van dit woonproject worden zowel bosgebied (het plangebied) als landgoedtuin zoveel mogelijk 
openbaar gebied.  
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De lanenstructuur is nog steeds heel goed zichtbaar. Het is de ‘groene kapstok’ van het woningbouwplan. De 
ruimtes tussen de lanen vormen de kamers in het landschap, waar de woningen worden geprojecteerd. 
Ook de cultuurhistorische waardevolle structuren (de sorties Korndorfferlaan en Oude Tempellaan), zoals 
opgenomen de Provinciale Ruimtelijke Verordening als historische buitenplaatsen en onderdeel van de 
Cultuurhistorische Hoofdstructuren, worden behouden en zoveel mogelijk hersteld. Deze sorties vormen de 
oostelijke en westelijke grens van het plangebied. 
 
Daarmee sluit de ontwikkeling aan op de cultuurhistorische ambitie uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 
2013-2028 (PRS): “het behouden van de kwaliteit van de cultuurhistorische structuur en streven naar een betere 
beleefbaarheid ervan.”  
Zoals in haar brief van 11 februari 2020 is aangegeven ziet de Provincie geen strijdigheden met  de PRV. Ten 
aanzien van de cultuurhistorische hoofdstructuur stelt de provincie dat er voldoende rekening wordt gehouden met 
de inpassing van de cultuurhistorie en de landschappelijke kernkwaliteiten in het gebied. Zie bijlage 23. 
 
In paragraaf 3.3.1(Waardevolle lanen als basis) wordt onderstaande tekst  (in het rood aangegeven) 
toegevoegd / gewijzigd: 
 
De monumentale beukenlanen van het landgoedbos en de landgoedtuin vormen de basis van de openbare ruimte 
van Landgoed Oude Tempel. Niet alleen omdat deze structuur landschapsarchitectonisch, ecologisch en 
cultuurhistorisch waardevol is, maar ook omdat het de ideale drager vormt voor het hoogwaardige groene 
woonmilieu waarnaar gestreefd wordt. 
 

 
Afbeelding - ambitiekaart bomenbestand (INDICATIEF) 

 

Met het oog op de cultuurhistorische waardering van de waardevolle houtopstanden en  bomenlanen op en 
rondom het landgoed Oude Tempel, heeft Copijn Boomspecialisten B.V. een inventarisatie gemaakt van de 
waarden van de bomenlanen en bosvakken die binnen het plangebied aanwezig zijn. De resultaten van deze 
inventarisatie zijn neergelegd in het rapport ‘Boomtechnische studie Open Ankh, Soesterberg’ d.d. 19 april 2011. 
Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan is deze inventarisatie door LOO PLAN uitgebreid met een 
aanvullende inventarisatie, waarvan de resultaten zijn neergelegd in het rapport ‘Boominventarisatie Oude 
Tempellaan 9 te Soesterberg’. In paragraaf 5.4.4 staan de onderzoeksresultaten. 
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Op basis van deze bomenonderzoeken heeft een nadere afweging plaatsgevonden tussen het belang van de 
bescherming van de bomenlanen/houtopstanden en het belang van woningbouw. Dit heeft geleid tot de volgende 
ambities ten aanzien van de bomenlanen en overige houtopstanden in het stedenbouwkundig kader. 
 
Eén beukenlaan is het meest waardevol en heeft 'Behouden' als ambitie meegekregen. In het bestemmingsplan 
wordt deze beukenlaan op de verbeelding en in de planregels specifiek bestemd als 'Groen - Wijkgroen'. 
Een aantal volwassen beukenlanen zou bij voorkeur blijven staan, mits deze een logische en waardevolle 
betekenis krijgen in de nieuwe verkaveling (Ja, mits…).  
In het bestemmingsplan worden deze beukenlanen specifiek bestemd als 'Groen - Wijkgroen'. 
 
De overige bomenlanen zijn navenant jong of samengesteld uit minder wenselijke bomen, zoals Amerikaanse 
eiken. Deze mogen verdwijnen, tenzij ze een meerwaarde voor het plan betekenen zonder dat dit leidt tot verlies 
aan opbrengsten (Nee, tenzij…). 
 
In de planregels is voor het behoud van waardevolle houtopstanden in de bestemming woongebied een 
omgevingsverguningenstelsel opgenomen. 
 
Ten aanzien van de zichtlijn op het landhuis is gesteld dat deze bewaard moet blijven, maar dat de bestaande 
bomen vervangen zouden kunnen worden. De zicht-as op het landhuis is op de verbeelding en in de planregels 
vastgelegd. 
 
Buiten de lanen bevinden zich nog verschillende waardevolle/ behoudenswaardige bomen / houtopstanden in de 
bosvakken. Deze zullen gespaard worden waar dat mogelijk is. Ter bescherming van  behoudenswaardige 
bomen/houtopstanden is in de planregels een omgevingsverguningenstelsel opgenomen.   
 
Na paragraaf 3.3.4 wordt een nieuwe paragraaf opgenomen, die luidt 3.3.5 Sorties. Deze paragraaf bevat de 
volgende tekst. 
 

3.3.5 Sorties 
Met de ontwikkeling van de Oude Tempel wordt de cultuurhistorische waarde van de sorties als onderdeel van de 
buitenplaatszone (opgenomen in de PRV, de Cultuurhistorische Hoofdstructuur) behouden én hersteld voor zover 
zij binnen het plangebied zijn gelegen. Het cultuurhistorische systeem van ontwikkelde vakken - gescheiden door 
sorties - wordt weer beter bruikbaar en herkenbaar.  
 
Bij de westelijke sortie (Oude Tempellaan, sortie 13) wordt binnen de plangrenzen een houtwal van 10 meter 
breed gereconstrueerd. Daarmee wordt een deel van het oorspronkelijke profiel van een sortie, zoals door Jacob 
van Campen is ontworpen, hersteld. Deze houtwal moet worden ingericht met verspreid staande eiken en een 
natuurlijke onderbegroeiing.  
Deze sortie is in de verbeelding binnen de bestemming ‘ bos-bostuin’ aangeduid als ‘sortie’ Voor het herstel van de 
sortie met juiste maatvoering en inrichting van de houtwal is in de planregels een voorwaardelijke verplichting 
opgenomen. 
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Afbeelding: Sortie Oude Tempellaan (gebaseerd op: Sorties Amersfoortseweg, Plan van aanpak en voorstellen tot 

verbeelding, 13 september 2011, Provincie Utrecht en projectbureau Heel de Heuvelrug inclusief bijlage 1) 
 
Bij de oostelijke sortie (Korndorfferlaan, sortie 12) wordt het volledige profiel van de sortie gehandhaafd: 3 roeden 
met houtwal (11,28 meter); 5 roeden met pad/laan (18,80 meter); 3 roeden met houtwal (11,28 meter). De 
breedte van een sortie is daarmee in totaal 11 roeden (41,36 meter). Binnen het bestemmingsplangebied ligt 
uitsluitend de westelijke houtwal (van drie roeden breed) van de sortie van de Korndorfferlaan. Voor het behoud 
en herstel van deze sortie is in de planregels geen voorwaardelijke verplichting opgenomen, omdat deze gronden 
niet aan derden uitgegeven zullen worden, maar in eigendom en beheer van de gemeente blijven. Vanwege het 
cultuurhistorisch belang van de sortie, is bij de voorwaarden voor een omgevingsvergunning die is gericht op 
werkzaamheden ten behoeve van het behoud en herstel van de sortie, in de planregels het profiel van de sortie 
vastgelegd. 
Deze sortie is in de verbeelding binnen de bestemming ‘natuur’ aangeduid als ‘sortie’. Voor het herstel van de 
houtwal is in de planregels een specifieke gebruiksregel opgenomen. 
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Afbeelding: Sortie Korndorfferlaan (gebaseerd op: Sorties Amersfoortseweg, Plan van aanpak en voorstellen tot 

verbeelding, 13 september 2011, Provincie Utrecht en projectbureau Heel de Heuvelrug inclusief bijlage 1) 
 

Hoofdstuk 4 Beleidskaders 
 
In paragraaf 4.3.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie PRS (2013-2028) en Provinciale Ruimtelijke 

Verordening PRV (2013) wordt onderstaande tekst  (in het rood aangegeven) toegevoegd / gewijzigd: 
 
Op 4 februari 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 
vastgesteld. Sinds de vaststelling hebben Provinciale Staten de verordening enkele malen partieel herzien. Op 20 
januari 2017 is een herijking van de Provinciale Ruimtelijke Verordening in werking getreden. De verordening 
schrijft voor hoe gemeenten moeten omgaan met provinciale belangen in bestemmingsplannen. De regels in de 
verordening gelden voor gemeenten en niet rechtstreeks voor burgers. 
 
In de PRV is de Amersfoortseweg (N237) met de daarbij behorende sorties als historische buitenplaats opgenomen 
en maakt daarmee onderdeel uit van de cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie (zie ook bijlage 
cultuurhistorie van de PRV). Het behoud van de aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten is het uitgangspunt. De 
cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) bestaat uit samenhangende, historisch waardevolle structuren van 
bovenlokaal belang. Het zijn ruimtelijk herkenbare, dan wel in de ondergrond aanwezige structuren die 
kenmerkend zijn voor een bepaalde periode of ontwikkeling. In het gebied Oude Tempel ligt de cultuurhistorie in 
de verkavelingsritmiek van de Amersfoortseweg (historische Wegh der Weegen uit 1652) met haar sorties en in de 
samenhang van de historische buitenplaatsenzone. Kenmerkend daarbij zijn de wallen- en lanenstructuur en de 
zichtassen. Het gaat daarbij niet om de kwaliteit van individuele bomen of de bodemgesteldheid, maar om de 
structuur van de bomenrijen.  
 
De in 1653 aangelegde weg tussen Amersfoort en Utrecht (de Wegh der Weegen) is zeer breed, kaarsrecht en met 
bomen aangeplant in formele landschapsstijl. Het elf kilometer lange traject tussen de Amersfoortse Galgenberg 
en de buitenplaats Vollenhoven kreeg een regelmatige vakkenverkaveling (24 vakken van ieder honderd roeden 
breed) voor de aanleg van buitenplaatsen. Het is het grootste infrastructurele project uit de zeventiende eeuw in 
de provincie Utrecht.  
 
Essentieel voor de Amersfoortseweg is het symmetrisch-monumentale karakter. De cultuurhistorische kwaliteit ligt 
vooral in de nog geheel aanwezige verkavelingsritmiek met haakse dwarsassen (sorties), die rond Huis ter Heide 
en Soesterberg in de loop der tijd aan weerszijden van de weg naar achteren zijn verlengd. Door verbredingen en 
omleggingen is het monumentale karakter van de weg op diverse plaatsen aangetast, maar tussen Soesterberg en 
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de Stichtse Rotonde is de oorspronkelijke structuur nog zichtbaar. Het heldere zeventiende-eeuwse concept van 
buitenplaatsen centraal op de uitgezette vakken is slechts zeer ten dele gerealiseerd, maar vormt een 
inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen. Kenmerkend voor de bestaande buitenplaatsen zijn het vrije zicht 
dwars over de weg en de lanen- en wallenstructuur.  
 
Zoals in ‘de Utrechtse Buitenplaatsenbiotoop’, behorende bij de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (PRV) is 
aangegeven is het behoud en versterken van de cultuurhistorische waarde van de buitenplaats voorwaarde bij 
ruimtelijke ontwikkelingen. In paragraaf 3.3 is uiteengezet hoe in het plangebied bij de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling de cultuurhistorische waarden worden behouden, hersteld en versterkt. 
 

Hoofdstuk 5 Resultaten onderzoek 
 
Paragraaf 5.4.4 Resultaten bomen-effectanalyse (BEA) wordt gewijzigd in 5.4.4 Bomen. In deze paragraaf 
wordt onderstaande tekst (in het rood aangegeven) toegevoegd /gewijzigd: 
 

5.4.4 Bomen  

 
5.4.4.1  

Houtopstanden vallen in beginsel onder de bescherming van de Wet natuurbescherming hst. 4 ‘Houtopstanden’ en 
de Algemene Plaatselijke Verordening Soest (APV Soest). De Wet natuurbescherming is echter alleen van 
toepassing bij houtopstanden gelegen buiten de bebouwde kom (art. 4.1 lid a Wnb). Het plangebied ligt binnen de 
bebouwde kom en derhalve is de Wet natuurbescherming niet van toepassing op houtopstanden binnen het 
plangebied. Dit betekent dat de APV regels van toepassing zijn. De regels met betrekking tot de door de Provincie 
aangewezen ‘bosgroeiplaats’ ter plaatse van het plangebied, zijn derhalve niet van toepassing. De provincie heeft 
dit verklaard in haar schriftelijke reactie van 11 februari 2020 (bijlage 23). 
 
In het plangebied ziet de APV toe op het beschermen van de op de bomenkaart vastgelegde bomenstucturen. Het 
betreft de lanen in de groene kapstok en de zone aan de oostzijde van het plangebied aangeduid als ‘ parkwijk’. 
Verder geldt voor de bomen met een stamomtrek van minimaal 30cm gemeten op 1.30 cm boven maaiveld een 
vergunningsplicht (omgevingsvergunning activiteit ‘kap’). 
 
5.4.4.2 Situatie in het plangebied 

Het landgoed kenmerkt zich door een uitgebreid netwerk van lanen, veelal bestaand uit beuken. Dit raamwerk is 
terug te herleiden tot het bebossen van het gebied rond 1870. Binnen dit raamwerk bevinden zich de 
bosbouwopstanden van verschillende boomsoorten. De beuken zijn in verschillende fase aangeplant, waardoor zij 
sterk in leeftijd verschillen van ca. 5 jaar tot zeer oude bomen. De meeste vakken bestaan uit twee of drie 
boomsoorten die waarschijnlijk zijn aangeplant en van gelijke leeftijd zijn. 
 
In het opdracht van de gemeente is al in 2011 door Copijn Boomspecialisten BV een voor het gehele plangebied 
een boomtechnische studie uitgevoerd. Het rapport 'Boomtechnische studie Open Ankh, Soesterberg' (nr. 2022.5, 
d.d. 19 april 2011) is als bijlage 15 in de toelichting opgenomen. 
Ten behoeve van de locatie Oude Tempellaan 9 is deze inventarisatie door LOO PLAN uitgebreid met een 
aanvullende boominventarisatie. De 'Boominventarisatie Oude Tempellaan 9 te Soesterberg' (nr 2017-522-12109, 
d.d. 15 mei 2017) is als bijlage 16 in de toelichting opgenomen. 
 
Lanen 
De lanen die onderdeel vormen van het karakteristieke raamwerk van lanen wordt hoog gewaardeerd. Een deel 
van de oude beuken in de lanen is geplant rond 1870. Verder zijn er lanen met een zeer jonge aanplant van 
beuken. Dit was jonge opslag van beuken in het gebied die uitgeplant zijn in de lanen en hoog zijn opgesnoeid. 
Uitzondering qua boomsoort is de laan in de zichtas vanuit de villa. Deze bestaat uit Amerikaanse eiken. 
 
In het rapport wordt aangegeven dat de lanen ooit zijn aangeplant op arme heidegrond. Dit blijkt uit de relatief 
geringe omvang van de stammen. Vanwege leeftijd, kwaliteit en beeldbepalendheid vallen vrijwel alle lanen ten 
minste in de categorie waardevol.  
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Afbeelding - waardebepaling lanen (inclusief nummering) 
 
Zeer waardevolle en bijzonder waardevolle lanen 
Laan B wordt gezien als de oudste en bovendien conditioneel gezondste laan en is derhalve aangeduid als zeer 
waardevol. De lanen C, E, F en J kunnen als meest waardevolle lanen worden gezien. Hun conditie is minder dan 
laan B.  
 
Waardevolle lanen 
De lanen A, D, L en M bestaan uit jonge bomen die zeker waardevol zijn, maar in een levensfase verkeren waarin 
ze nog kunnen worden verplant of vervangen. De oudere lanen zijn relatief gezien veel moeilijker te verplanten 
(groter uitvalpercentage) en de kosten zullen in verhouding hoog zijn. 
 
Zichtas vanuit de villa 
De zichtlijn vanuit de villa over het plangebied is een meerwaarde voor de ontwikkeling en zorgt voor een 
verbinding tussen het oude landgoed met de villa en de nieuwe woonwijk. Echter de aanwezige bomen zijn 
Amerikaanse eiken, een uitheemse boomsoort. Een groot deel van deze bomen zijn als minder waardevol 
aangemerkt, vanwege onder meer de beheerproblemen van deze soort (o.a. gevoeligheid takbreuk). Verder is 
aangegeven dat de bomen in een slecht terug te vinden / te herkennen verband staan. 
 
Breedte van de lanen 
De breedte van de lanen verschilt. De oudste lanen (B, C) zijn soms maar 2,5 m breed. Enkele later aangelegde 
lanen zijn soms wel 9 m (I) breed. Daarbij is de afstand gemeten tussen de stammen. Dat wil zeggen dat de 
ruimte die overblijft voor het aanleggen van de weg nog smaller is door de vaak breed uitlopende wortelvoeten.  
De lanen B en C zullen alleen als onverhard voetpad gebruikt kunnen worden (ook gezien de vele oppervlakkige 
wortels) en een groot deel van de overige lanen kan door de beperkte breedte hooguit voor een fietspad worden 
ingezet. Gemiddeld genomen zullen wegen minstens 175 cm uit de stam moeten blijven, dichter bij de bomen 
mag niet worden gegraven omdat de stabiliteit van de bomen dan in gevaar komt. 
 

Bodem 
Om een indruk te krijgen van de bodem zijn enkele profielkuilen gegraven en enkele boringen verricht. De 
bovenste 40-60 cm van de grond is humeus en biedt de bomen goede groeiomstandigheden. De bodem gaat 
vervolgens via enkele grindlagen over in een zandlaag. De meeste boomwortels zijn dan ook aangetroffen in de 
bovenste halve meter. 
 
Bosvakken 
De bosvakken zijn met uitzondering van vak 2 van geringe waarde. Bij de beoordeling van de bosvakken is vooral 
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gelet op belevingswaarde, natuurwaarde en de opbouw van de opstand. De meeste vakken bestaan uit twee of 
drie boomsoorten die waarschijnlijk zijn aangeplant en van gelijke leeftijd zijn. 

 
Afbeelding - waardebepaling bospercelen 
 
Waardevolle bosvakken 
Vak 2 wordt als waardevol gezien door de variatie in boomsoorten, leeftijd en ondergroei. Dit bosvak leent zich 
voor recreatie en vormt een aantrekkelijk gebied voor flora en fauna. Het vak oogt natuurlijker dan de overige 
bosvakken.  
De overige vakken zijn nagenoeg uitwisselbaar. Er is variatie tussen de samenstelling van boomsoorten en een 
variatie in leeftijd, maar écht bijzonder zijn de vakken niet. De vakken met veel eiken zijn zelfs matig beoordeeld 
doordat de eik maar moeilijk groeit op deze grond. 
 
Solitairen in bosvakken 
Er zijn enkele bomen aangemerkt die als solitair zouden kunnen voortbestaan. In vak 29 staan enkele zeer oude 
waardevolle linden die oorspronkelijk rond een boerderij zijn aangeplant. Deze bomen kunnen goed worden 
vrijgesteld en vormen dan weer een aantrekkelijke beeldvanger. In vak 15 staan enkele zeer oude rododendrons. 
Deze struiken zijn waarschijnlijk ooit aangelegd in een Engels tuinlandschap en kunnen weer prima tot hun recht 
komen bij herinrichting van het bosvak. Verder zijn er enkele dikkere of meer bijzondere soorten aangemerkt en 
nog een aantal bomen, die in de laanstructuur staan maar mogelijk ook als solitair zouden kunnen voortbestaan. 
 
Verplantbaarheid 
In de boomtechnische studie wordt aangegeven dat veel lanen goed te verplanten zijn doordat ze nog jong zijn. 
Door (delen van) lanen te verplanten ontstaan er mogelijkheden in het verbreden van lanen of plantafstanden. Dit 
biedt ontwerpers kansen om wel de lanen te behouden, maar op zo'n manier dat ze aan te passen zijn aan het 
nieuwe ontwerp. De lanen A, D, L en M bestaan uit jonge bomen die zeker waardevol zijn, maar in een levensfase 
verkeren waarin ze nog kunnen worden verplant of vervangen. 
Oudere bomen zijn ook verplantbaar, echter de kosten zijn relatief gezien erg hoog. Daarnaast staan de bomen in 
laanstructuur dicht op elkaar, waarschijnlijk kruisen de verschillende wortelstelsels elkaar. Hierdoor is de kans op 
succes bij verplantingen kleiner.  
 
Opgemerkt wordt dat verplaatsen c.q. verplanten van bomen voor de Wet natuurbescherming hetzelfde is als 
kappen of verwijderen. Dit kan dus enkel als er vanuit de Wet natuurbescherming geen bezwaren zijn.  
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Oude Tempellaan 9 
Met betrekking tot het perceel Oude Tempellaan 9 wordt in de aanvullende inventarisatie geconstateerd dat het 
overgrote deel van de aanwezige beplanting in een goede conditie is. De bosvakken met Larix, Conifeer en 
Sparren hebben echter een lage toekomstverwachting.  
 
Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat in het plangebied beschermwaardige bomen voorkomen. Er komen bijzonder 

waardevolle en zeer waardevolle bomenlanen voor die zich bevinden in de beschermde bomenstructuur van de 

gemeente. Ook staan er waardevolle boomgroepen en solitaire bomen.  
 

In paragraaf 5.5.2.2 (Cultuurhistorische waarden) wordt onderstaande tekst  (in het rood aangegeven) 
toegevoegd / gewijzigd: 
 

Bij de toekomstige inrichting dient rekening gehouden te worden met de aangetroffen cultuurhistorische waarden, 
zoals beschreven in het cultuurhistorisch onderzoek 'Plangebied Apollo-Noord te Soesterberg, Archeologisch en 
Cultuurhistorisch bureauonderzoek'. 

 
In onderstaande is een overzicht van de cultuurhistorische waarden gegeven die binnen het plangebied 
voorkomen. 

Onderdeel Cultuurhistorische waardering 

Zeventiende-eeuwse inrichtingsstructuur Zeer hoog 

Lanenstructuur vak 12 Zeer hoog 

Plek oude boswachterswoning Middelhoog 

Heiderestant Laag 

 
In onderstaande afbeelding is de ligging van de waardevolle cultuurhistorie zichtbaar. 
 

Afbeelding - cultuurhistorische 

waarden (bron: bureauonderzoek BAAC, bijlage 17 bij plantoelichting) 
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Aanbevolen wordt om de onderdelen met een hoge en zeer hoge cultuurhistorische waarde duurzaam in te passen 
in het inrichtingsplan. Dit betekent niet alleen dat een structuur of element fysiek gehandhaafd zou moeten 
blijven, maar ook dat het betreffende onderdeel als vertrekpunt voor het ontwerp dient te worden genomen. 
Gezien de zeer hoge waardering geldt dit in het bijzonder voor de zeventiende-eeuwse inrichtingsstructuur en het 
lanenstelsel binnen vak 12 (landgoed De Oude Tempel). 
 
Aanbevolen wordt om onderdelen met een lage of middelhoge waarde als inspiratiebron voor ruimtelijke 
ontwikkelingen te hanteren, bijvoorbeeld door een inrichting of vormgeving tot stand te brengen die verwijst naar 
het verhaal van de plek. 
 
In het inrichtingsplan wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke lanenstructuur, die als uitgangspunt is 
genomen voor het stedenbouwkundig plan. De zeven oost-westassen en vier van de vijf noord-zuidassen oost-
westassen zijn ingepast dan wel bij benadering gesitueerd. De zeer waardevolle en bijzonder-waardevolle 
bomenlanen, zoals aangegeven in het boomtechnisch onderzoek dat in 2011 is verricht door Copijn 
Boomspecialisten (zie hiervoor ook paragraaf 5.4.4), zijn opgenomen in de groene kapstok. De 2 oostelijke 
gelegen noord-zuidassen worden nagenoeg gesitueerd op de oorspronkelijke locatie. Een deel van de andere lanen 
kunnen niet behouden worden, omdat daar ruimte nodig is voor het woningbouwprogramma.  
 

 
Afbeelding: Indicatieve verkaveling met noord-zuidassen (in rood) en oost-westassen (in blauw)



 

 

Nota van wijzigingen   Pagina 37 

 

Zaaknummer: 2189533 

 
3.2 Wijzigingen Verkeer 

 

In dit hoofdstuk zijn de wijzigingen (in de plantoelichting) opgenomen die betrekking hebben op het verkeer. 

 
Hoofdstuk 2 Bestaande situatie 
 
Paragraaf 2.9 Verkeersstructuur is vernummerd tot paragraaf 2.8 Verkeersstructuur. Hierin wordt het 
onderstaande toegevoegd / gewijzigd: 
 
Duurzaam Veilig is de visie op hoe het verkeersysteem maximaal veilig gemaakt kan worden. Binnen deze visie 
zijn verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in balans. Vanuit de Duurzaam Veilig visie is het wegennet 
gecategoriseerd waarbij wegen of een verkeersfunctie of een verblijfsfunctie hebben. Vanuit de 
wegencategorisering wordt gestreefd naar zo groot mogelijke verblijfsgebieden onder andere vanwege de 
ongewenste barrièrewerking van wegen met een verkeersfunctie. Alle wegen binnen de bebouwde kom van 
Soesterberg maken onderdeel uit van een verblijfsgebied en zijn daarmee gecategoriseerd als wegen met een 
verblijfsfunctie (30 km/uur). 
 
De Amersfoortsestraat (N237) is in het wegennet gecategoriseerd als weg met een verkeersfunctie. Het 
verblijfsgebied Soesterberg is aan de noordwestzijde via de Rademakerstraat en aan de noordoostzijde via de 
Oude Tempellaan aangesloten op deze weg met verkeersfunctie. Aan de zuidzijde is Soesterberg via de Kampweg/ 
Richelleweg aangesloten op de A28. Het spreekt voor zich dat de A28 ook een verkeersfunctie heeft.  
 
Het plangebied is momenteel bos. De aanwezige verkeersstructuur bestaat uit wandelpaden.  
Het plangebied ligt tussen het landgoed ten noorden, de Korndofferlaan ten oosten, de wijk Apollo ten zuiden en 
de Oude Tempellaan ten westen. De Oude Tempellaan is de weg binnen het verblijfsgebied van Soesterberg die 
het dichtst bij het plangebied aansluit op de weg met de verkeersfunctie, namelijk de Amersfoortsestraat (N237).  

 
Hoofdstuk 3 Stedenbouwkundig plan 
In paragraaf 3.2.2. Ontsluiting wordt het onderstaande toegevoegd/gewijzigd: 
 
Het plangebied maakt onderdeel uit van het totale verblijfsgebied van Soesterberg. De wegen in en buiten het 
plangebied hebben allemaal een verblijfsfunctie (30 km/uur). 
 
Vanuit de Duurzaam Veilig visie is het streven gericht op zo kort mogelijke ritten. De Oude Tempellaan is 
aangesloten op de Amersfoortsestraat (de weg met de verkeersfunctie). Het nieuwe woongebied wordt in het 
stedenbouwkundige kader voor het autoverkeer met gelijkwaardige kruispunten aangesloten op de Oude 
Tempellaan. Het aantal auto-aansluitingen wordt in het stedenbouwkundige kader beperkt tot twee entrees / 
zijwegen op de Oude Tempellaan: 
 
• de noordelijke aansluiting (de landgoedlaan) bevindt zich aan de noordgrens van het plangebied; op de 

overgang van landgoedtuin en landgoedbos; 
• de tweede toegang, de entreelaan, wordt in het stedenbouwkundig kader voorgesteld in het verlengde van de 

Kamerlingh Onneslaan en vormt een vanzelfsprekende verbinding met het dorp. 
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Afbeelding - Verkeer (INDICATIEF) 

 

Voor het nieuwe woongebied, als onderdeel van het grotere verblijfsgebied Soesterberg, gaat ook  gaat een 30 
km/uur-regime gelden. Dit resulteert in een eenvoudige wegenstructuur waarbij kruispunten gelijkwaardig zijn en 
fietsers zich op de rijbaan begeven. In de verkavelingsopzet wordt dan ook rekening gehouden met een tweetal 
fietsdoorsteken naar het nieuwe woongebied Apollo Noord - KdK. De exacte ligging is afhankelijk van de 
verkaveling van deze wijk. 
De hoofdroute is ook geschikt om eventueel een busroute op te nemen. De meest noordelijke fietsdoorsteek zou 
eventueel ook geschikt gemaakt kunnen worden voor een doorsteek met het openbaar vervoer. 
 
Voor de wandelaars worden, naast de trottoirs langs de woonstraten, een netwerk van onverharde paden door het 
woongebied aangelegd, bestaand uit de oorspronkelijke paden onder de beukenlanen. Deze paden worden 
verbonden met de landgoedtuin ten noorden van het plangebied en de Korndorfferlaan (sortie). 
 
In het bestemmingsplan wordt enkel de noordelijke aansluiting op de verbeelding en in de planregels vastgelegd 

met de bestemming 'Verkeer'. De rest van de hoofdaansluiting binnen het plangebied is, evenals de verdere 

wegenstructuur (woonstraten, fietspaden en (onverharde) wandelpaden), binnen de bestemmingen 'Woongebied - 

Oude Tempel' en 'Groen - Wijkgroen' als recht mogelijk. 

 

Hoofdstuk 4 Beleidskaders 
 
In paragraaf 4.5.2. Gemeentelijk verkeer-en vervoersplan (2008) wordt het onderstaande toegevoegd/ 
gewijzigd: 
 
In 2008 heeft de gemeente het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan vastgesteld. Verkeer- en vervoerstromen 
zijn de laatste decennia sterk aan verandering onderhevig. Ruimtelijke en economische ontwikkelingen en de 
hiermee samenhangende, groeiende vraag naar mobiliteit zijn daarvan de oorzaken. Alle verkeer- en 
vervoerstromen moeten in goede banen worden geleid. Er moet tijdig ingespeeld kunnen worden op 
ontwikkelingen en de overlast van verkeer moet zoveel mogelijk worden ingeperkt. De bereikbaarheid van de 
gemeente Soest is van groot belang voor de ruimtelijke en economische ambities. Om de bereikbaarheid ook in de 
toekomst te kunnen waarborgen wordt ingezet op de regionale pakketstudies. In regionaal verband wordt bekeken 
hoe de doorstroming op het hoofdwegennet (de rijkswegen) en het onderliggende wegennet kan worden 



 

 

Nota van wijzigingen   Pagina 39 

 

Zaaknummer: 2189533 

verbeterd. Binnen de gemeente zal de verkeersveiligheid en de doorstroming verbeterd worden door functionele 
weginrichting. De inrichting van de weg dient aan te sluiten bij de functie van de weg zodat deze ook als zodanig 
gebruikt wordt. 
 

Duurzaam Veilig 
Het streven is een duurzaam veilige verkeerstructuur. Binnen Duurzaam Veilig worden drie functies van wegen en 
straten onderscheiden: stroom-, ontsluitings- en verblijfsfuncties. Voor de weggebruiker moet hiermee herkenbaar 
worden op welk type weg men zich bevindt, zodat een optimaal veilige duurzame inrichting van het wegennet 
wordt verkregen. Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen hebben beiden een verkeersfunctie. Op stroomwegen 
(autosnelwegen) zijn de snelheden hoog en de scheiding van verkeerssoorten is daarom streng. Op 
gebiedsontsluitingswegen kan de scheiding minder stikt zijn naarmate de functionele rijsnelheden lager zijn. Op de 
erftoegangswegen (verblijfsfunctie) moet de rijsnelheid laag zijn dat geen strikte scheiding van voertuigsoorten 
nodig is en uitwisseling op wegvakken en kruispunten optimaal plaats kan vinden. 
 

 

Gemotoriseerd verkeer 

Conform het principe van een Duurzaam Veilige weginrichting zijn de beschikbare wegen binnen de gemeente 
Soest opgedeeld naar gebiedsontsluitingswegen (de hoofdwegenstructuur / wegen met een verkeersfunctie) en 
erftoegangswegen (de wegen met een verblijfsfunctie). Op de gebiedsontsluitingswegen is het van belang dat het 
verkeer door kan stromen, terwijl op erftoegangswegen juist het bereikbaar maken van percelen en bijvoorbeeld 
parkeren belangrijker zijn. De categorie erftoegangswegen wordt opgesplitst in type A en type B, waarbij type A 
weliswaar woonstraten zijn, maar deze wegen ook een functie hebben voor het bereikbaar blijven van de 
woonwijk en/of voor het openbaar vervoer. 
Binnen het plangebied is een lus aangewezen als erftoegangsweg type A. De rest van het plangebied is 
aangewezen als erftoegangsweg type B. 
 

 

Fiets 

Het fietsnetwerk moet minimaal voldoen aan de eisen samenhangend, direct, aantrekkelijk, verkeersveilig en 
comfortabel. Ten aanzien van het fietsnetwerk wordt onderscheid gemaakt in primaire en secundaire fietsroutes. 
Het onderscheid ligt in het gebruik: 
• Primaire fietsroutes vormen de dragers van de fietsinfrastructuur. Het zijn de drukst bereden routes waarop 

een bundeling van fietsverkeer (verzamelroutes) plaatsvindt. De routes doorkruisen op een snelle en directe 
manier een gebied. Primaire routes verbinden de belangrijkste winkelcentra, werkgebieden, woongebieden, 
scholen en recreatieve bestemmingen met elkaar en 

• Secundaire fietsroutes ontsluiten de verblijfsgebieden en voeden de primaire routes. Zo ontstaat een 
hiërarchisch en samenhangend fietsnetwerk. 
 

In de paragrafen 3.2.2 en 5.7 wordt ingegaan op de ontsluiting van het woongebied.  
De noordelijke hoofdontsluiting is op de verbeelding vastgelegd met de bestemming 'Verkeer'. Binnen de globale 
bestemming 'Woongebied - Oude Tempel' is de rest van de hoofdontsluiting evenals de overige wegen, 
woonstraten en fietspaden mogelijk. 

 
Hoofdstuk 5 Resultaten onderzoek 

 
In paragraaf 5.7.1 Gemotoriseerd verkeer wordt het onderstaande toegevoegd/gewijzigd: 
 
De woonwijk Oude Tempel wordt aangewezen als verblijfsgebied. Dat betekent dat alle wegen een verblijfsfunctie 
hebben. Daarbij geldt dat de hoofdroute, die de wijk op twee plekken aansluit op de Oude Tempellaan, is 
aangewezen als erftoegangsweg type A. De rest van de woonwijk valt onder de wegcategorie erftoegangsweg B. 
Op alle wegen geldt een maximumsnelheid van 30 km/h. 
 
Duurzaam Veilig 
Bij de uitwerking van het plan zal het gebied worden ingericht als een 30-km zone (verblijfsfunctie), met daarbij 
behorende voorzieningen voor langzaam verkeer. Dit resulteert in een eenvoudige wegenstructuur waarbij 
kruispunten gelijkwaardig zijn en fietsers zich op de rijbaan begeven. Daarbij horen ook snelheidsremmende 
maatregelen die op lange rechtstanden van meer dan 70-80 meter worden toegepast. De lange rechtstanden in 
het plan zijn een gevolg van het aanhouden van de laanstructuur. Met snelheidsremmende maatregelen kan toch 
worden gezorgd voor een Duurzaam Veilige inrichting. 
 
Intensiteiten op de aansluitende wegen 

Met de komst van maximaal 300 woningen neemt de hoeveelheid verkeer op de bestaande wegenstructuur toe. 

Volgens berekening (op basis van verkeersgeneratie, CROW-kengetallen publicatie 317) gaat het bij 300 woningen 

om een toename van ongeveer 2.100 motorvoertuigen per werkdagetmaal.  
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Deze ontwikkeling is toegevoegd aan het verkeersmodel. Het verkeersmodel geeft inzicht in de huidige 

verkeersstromen binnen de gemeente, maar kijkt ook naar de toekomst (het prognosejaar). Het verkeersmodel is 

opgebouwd uit een wegennetwerk en de toekenning van sociaal economische gegevens, zoals het aantal inwoners 

en arbeidsplaatsen. In een separate notitie ‘Toelichting verkeer bestemmingsplan Oude Tempel (bijlage 24 

van de plantoelichting, 12 februari 2020)’ van het verkeerskundig adviesbureau Royal HaskoningDHV is een 

nadere beschrijving, werking en uitkomst van het toegepaste verkeersmodel weergegeven. 

Volgens de landelijke richtlijnen van CROW is er geen norm waaraan de intensiteit op wegen binnen een 

verblijfsgebied getoetst kan worden. De wetgeving gaat uit van een zodanige inrichting en beeld van de weg en de 

omgeving dat de maximum snelheid redelijkerwijze voortvloeit uit die inrichting. Van belang zijn dus de 

stedenbouwkundige opzet, uitstraling en de vormgeving van het gebied en de wegen. Binnen een 30 km/uur zone 

kan (in verband met leefbaarheid en oversteekbaarheid van de weg) ter indicatie wel worden aangegeven dat een 

intensiteit van 5.000 à 6.000 motorvoertuigen per etmaal acceptabel is.   

De doorrekeningen met het verkeersmodel (zie bijlage 24 van de plantoelichting) laten zien dat na realisatie van 

de woningen in het plangebied, op de wegen in de omgeving van het plangebied, ook in de toekomst nog steeds 

acceptabele verkeersintensiteiten aanwezig zijn. Uit de toelichting blijkt dat na realisatie van maximaal 300 

woningen alleen op het gedeelte van de Oude Tempel tussen de Banningstraat en Amersfoortsestraat ongeveer 

6.500 motorvoertuigen per werkdagetmaal zullen rijden. Deze intensiteit is op dit wegvak acceptabel. Een 

dergelijke intensiteit heeft namelijk geen negatieve effecten voor de leefbaarheid of oversteekbaarheid, omdat op 

dit gedeelte geen langzaam verkeer, zoals voetgangers en/of (brom)fietsers aanwezig is.  

Op de andere wegvakken in de omgeving zijn de toekomstige intensiteiten, inclusief de ontwikkeling van maximaal 

300 woningen in het plangebied, als volgt: 

• Oude Tempellaan tussen Banningstraat en 1e aansluiting van het plangebied: ongeveer 4.000 motorvoertuigen 

per werkdagetmaal; 

• Oude Tempellaan tussen 1e aansluiting en 2e aansluiting van het plangebied: ongeveer 2.000 motorvoertuigen 

per werkdagetmaal; 

• Oude Tempellaan tussen 2e aansluiting en Wostok: ongeveer 1.600 motorvoertuigen per werkdagetmaal; 

• Kamerlingh Onneslaan tussen Oude Tempellaan en Vliegtuiglaan: ongeveer 1.000 motorvoertuigen per 

werkdagetmaal; 

• Banningstraat tussen Oude Tempellaan en De Banninghal: ongeveer 3.000 motorvoertuigen per 

werkdagetmaal. 

Door de toevoeging van de toekomstige ontwikkelingen, waaronder het plan Oude Tempel van maximaal 300 

woningen, laat het verkeersmodel zien dat de toedeling van verkeer over het wegennet verandert. Dit komt onder 

andere door de natuurlijke weerstanden die worden opgebouwd door de toename van verkeer op bepaalde wegen. 

Ook het toevoegen van extra kruispunten (zoals de twee aansluitingen van het plan op de Oude Tempel) zorgt 

voor natuurlijke weerstanden in het wegennetwerk. Dit zorgt er voor dat verkeer andere routes gaat nemen. De 

uitkomsten van het verkeersmodel laten zien dat er op deze wijze een evenwichtige interne verkeerscirculatie voor 

Soesterberg ontstaat met acceptabele verkeersintensiteiten.  

Door te kiezen voor een inrichting die past bij de functie van de weg ontstaan er veilige snelheden en 

geloofwaardige snelheidslimieten. Op deze wijze is, zoals Duurzaam Veilig aangeeft, scheiding van voertuigsoorten 

niet nodig of zelfs onwenselijk. Functie, vormgeving en gebruik van elke weg moet in overeenstemming met 

elkaar zijn. Dit betekent onder andere geen grote verschillen in massa en/of snelheid en richting (homogeniteit) 

van het verkeer, een van de belangrijke principes van Duurzaam Veilig. 

Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat er een toename van gemotoriseerd verkeer zal plaatsvinden op de omliggende wegen 

in de omgeving van het plangebied. Zowel de wegvakken als de kruispunten kunnen de toekomstige intensiteiten 

goed en veilig verwerken. 
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3.3 Wijzigingen Geluid 
 

In dit hoofdstuk staan de wijzigingen (in de plantoelichting) opgenomen die betrekking hebben op het geluid. 

 
Hoofdstuk 5 Resultaten onderzoek 

 
In paragraaf 5.2.4.2  Situatie in het plangebied wordt het onderstaande toegevoegd/gewijzigd: 
 
In het kader van het bestemmingsplan 'Oude Tempel' zijn door LievenseCSO Milieu BV diverse akoestische 
onderzoeken uitgevoerd: 
• het rapport 'Oude Tempel Soesterberg, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai' (nr. 16M8024.RAP001.TG.GL 

v1.1, d.d. 19 december 2016) is als bijlage 5 bij deze toelichting gevoegd; 

• de notitie ‘Invloed actualisering verkeersgegevens’ (nr. SLM0100012.NOT001.AC.NG) is als bijlage 6 bij deze 
toelichting gevoegd. 

• de notitie 'Beoordeling geluidsweerkaatsing wegverkeerslawaai' (nr SLM003255.NOT001.NG.GL, d.d. 30 
oktober 2017) is als bijlage 7 bij deze toelichting opgenomen. 
 

Het doel van het Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (zie bijlage 5) is het bieden van inzicht in de effecten 
van wegverkeer op het plan en de omgeving ten behoeve van het vaststellen van het bestemmingsplan. Het 
onderzoek bestaat uit drie onderdelen: 
• inzicht in de geluidbelastingen voor het nieuwe woongebied ten gevolge van de A28, de Richelleweg, de 

Amersfoortsestraat en de 30 km/u-wegen Oude Tempellaan en Kamerlingh Onneslaan; 

• toetsen van de geluidbelastingen op de gevels van de nieuwe woningen aan de Wet geluidhinder door middel 
van contourberekeningen; 

• inzicht in het woon- en leefklimaat met betrekking tot geluid voor zowel de nieuwe als de reeds bestaande 
woningen langs de ontsluitingswegen van het plan. 
 

Geluidsbelasting op nieuwe woningen 
In het akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (zie bijlage 5) zijn de geluidbelastingen op 
het woongebied, ten gevolge van de A28, Amersfoortsestraat en Richelleweg, bepaald in de vorm van contouren: 
• Uit de contourberekeningen is gebleken dat ten gevolge van de Amersfoortsestraat en Richelleweg de 

voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder in het volledige plangebied wordt gerespecteerd. Beide wegen 
zijn in akoestisch opzicht niet relevant. 

• Dit is niet het geval voor de snelweg A28. De voorkeursgrenswaarde wordt in een groot deel van het 

plangebied overschreden, de maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt wel gerespecteerd.  

Opvallend is dat voor een groot deel van de toekomstige woningen binnen het plangebied, maar buiten de 

zone van de A28 geluidbelastingen worden berekend die hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. De 

gemeente Soest stelt aan deze woningen dezelfde eisen als aan de woningen binnen de geluidzone met een 

belasting boven de voorkeurswaarde, zodat aan een goed woon- en leefklimaat geborgd.   

Toename geluidsbelasting op bestaande woningen 
Het plangebied zal worden ontsloten via de Oude Tempellaan en de Kamerlingh Onneslaan. Aan deze wegen zijn 
bestaande woningen gelegen. Deze woningen ondervinden een geluidbelasting als gevolg van het huidige verkeer. 
Na realisatie van het plan zullen de verkeersintensiteiten toenemen als gevolg van de ontwikkeling. Berekend is 
Voor de bestaande woningen langs de Kamerlingh Onneslaan is berekend dat zowel zonder het plan als met het 
plan de geluidbelasting 48 dB of minder bedraagt. Indien de Wgh van toepassing zou zijn, zou dit betekenen dat 
de voorkeursgrenswaarde wordt gerespecteerd. Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat. 
Aanvankelijk gold deze conclusie ook voor de woningen langs de Oude Tempellaan. Naar aanleiding van recente 
verkeerstellingen ter hoogte van het noordelijke deel van de Oude Tempellaan bleek echter dat de gebruikte 
verkeersgegevens in het akoestisch onderzoek afweken van de werkelijkheid. Op grond van actuele 
verkeersgegevens is in de notitie 'Invloed actualisering verkeersgegevens' referentie SLM010012.NOT001.AC.NG 
(zie bijlage 6) nogmaals gekeken naar de toename van geluidsbelasting voor de bestaande woningen aan het 
noordelijk deel van de Oude Tempellaan. Uit het onderzoek, uitgaande van een worstcase scenario, blijkt dat:  
• bij de maximale verkeersaantrekkende werking in de toekomst in 13 van de 14 rekenpunten een 

geluidbelasting kleiner dan of gelijk aan 53 dB wordt berekend. Dit betekent dat voor de betreffende 
woningen, ten gevolge van de Oude Tempellaan, sprake is en blijft van een goed woon- en leefklimaat; 
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• bij de maximale verkeersaantrekkende werking in de toekomst in 1 rekenpunt een geluidbelasting gelijk aan 
56 dB wordt berekend. De toename bedraagt hier 2,6 dB en dus meer dan 2 dB. Het betreffende pand is 
echter voorzien van een geluidluwe achtergevel en daaraan grenzende geluidluwe buitenruimte, hetgeen 
bevorderlijk is voor het akoestisch woon- en leefklimaat. In de notitie wordt geconcludeerd dat er sprake is 
van een akoestisch aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De woningen hebben een geluidluwe zijde en daaraan 
grenzende geluidluwe buitenruimten. 

Cumulatieve geluidsbelasting 
Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing is in het akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai (zie bijlage 5) de cumulatieve geluidbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh) van alle wegen op 
het plan in de vorm van contouren inzichtelijk gemaakt. Op 1,5 m hoogte blijft de geluidbelasting (excl. aftrek) 
beperkt tot maximaal 53 dB. Ten gevolge van de A28 en de Oude Tempellaan, bedraagt de geluidbelasting (excl. 
aftrek) op grotere hoogte meer dan 53 dB. De waarde van 58 dB wordt echter nergens overschreden. Bij het 
bepalen van de gevelwering moet worden uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting van 58 dB. Er is sprake 
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
Beoordeling geluidsweerkaatsing wegverkeerslawaai 
Naar aanleiding van een zienswijze (zie bijlage 22 onder 13d) tijdens de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten toenames van de 
geluidbelastingen veroorzaakt op de bestaande bebouwing door het wegverkeer op respectievelijk de A28 en de 
Oude Tempellaan ten gevolge van de vervanging van de huidige zachte bosbodem door de geplande stedelijke 
ontwikkeling. De notitie 'Beoordeling geluidsweerkaatsing wegverkeerslawaai' is als bijlage 7 in de toelichting 
opgenomen. 
In de notitie wordt berekend dat vanwege het wegverkeer op de A28 voor 17 woningen/rekenpunten sprake is van 
een toename van 0 tot 1 dB als gevolg van de vervanging van de huidige zachte bosbodem door de geplande 
stedelijke ontwikkeling. Dit wordt beschouwd als een niet-significante toename en is akoestisch toelaatbaar. Voor 
acht rekenpunten wordt een afname van de geluidsbelasting berekend vanwege de afschermende werking van de 
stedelijke ontwikkeling. Voor één rekenpunt is een toename van 2 dB of meer berekend vanwege extra reflecties 
als gevolg van de stedelijke ontwikkeling. De geluidbelasting bedraagt voor het betreffende rekenpunt ten hoogste 
43 dB gemeten, wat ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ligt.  
Met betrekking tot het wegverkeer op de Oude Tempellaan wordt in de notitie geconstateerd dat voor alle 
rekenpunten sprake is van een verwaarloosbare toename van de geluidsbelasting als gevolg van de vervanging 
van de huidige zachte bosbodem door de geplande stedelijke ontwikkeling.  
 
Conclusie 
Wettelijke toets 
Uit de toetsing aan de Wet geluidhinder is naar voren gekomen dat ten gevolge van de A28 de 
voorkeursgrenswaarde in een groot deel van het plangebied wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde 
wordt gerespecteerd. De overschrijding met 1 tot 3 dB is beperkt en betreft vooral de eerste en tweede 
verdieping.  
Conform de Wet geluidhinder is onderzocht of bron- overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. Deze blijken niet 
doelmatig. Hiervoor kan op basis van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde worden verleend. 
 
Gemeentelijk beleid (geen wet, dus gemeente kan steeds – gemotiveerd – afwijken) 
Aan het besluit hogere waarde zijn de volgende voorwaarden verbonden: 
• elke woning moet een geluidluwe zijde hebben; 

• aan deze zijde bevindt zich de buitenruimte; 

• aan deze zijde bevinden zich op elke verdieping met een geluidgevoelige ruimte een te openen geveldeel; 

• bij de Omgevingsvergunning voor het aspect bouwen wordt met een akoestisch onderzoek aangetoond dat de 
binnenwaarde uit het Bouwbesluit wordt gerespecteerd en eventuele noodzakelijke voorzieningen worden 
meegenomen in de aanvraag om vergunning. 

 
In die gevallen dat niet kan worden voldaan aan de eisen, kan worden gezocht naar oplossingen in het bouwwerk, 
zoals bijvoorbeeld het creëren van een dove gevel. In het geval van een dove gevel is geen hogere grenswaarde 
nodig. 
 
Geluidsituatie in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing in de omgeving van het plangebied 
• Na realisatie van het plan zullen de verkeersintensiteiten op de ontsluitingswegen toenemen. Berekend is dat 

zowel zonder als met plan zowel ter plaatse van het plangebied als ter hoogte van de bestaande woningen 
langs de Kamelingh Onneslaan de geluidbelasting 48 dB of minder bedraagt. Er is sprake van een goed woon- 
en leefklimaat. Voor de Oude Tempellaan geldt dat uitgaande van de maximale verkeersaantrekkende werking 
in de toekomst in 13 van de 14 rekenpunten een geluidbelasting kleiner of gelijk aan 53 dB wordt berekend. 
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Dit beteken dat voor de betreffende woningen, ten gevolge van de Oude Tempellaan, sprake is en blijft van 
een goed woon- en leefklimaat. Uitgaande van de maximale verkeersaantrekkende werking wordt in de 
toekomst op 1 rekenpunt een geluidbelasting gelijk aan 56 wordt berekend. De toename bedraagt hier 2.6 dB 
en dus meer dan 2 dB. Het betreffende pand is echter voorzien van een geluidluwe achtergevel en daaraan 
grenzende geluidluwe buitenruimte, hetgeen bevorderlijk is voor het akoestisch woon- en leefklimaat.  Op 
basis hiervan wordt geconcludeerd dat de situatie akoestisch gezien toelaatbaar is. 

 
• In het kader van de goede ruimtelijke onderbouwing is de cumulatie van alle relevante (zoneplichtige en niet-

zoneplichtige) wegen op het plangebied inzichtelijk gemaakt. Op 1,5 meter hoogte blijft de geluidbelasting 
(exclusief aftrek) beperkt tot maximaal 53 dB. Ten gevolge van de A28 en de Oude Tempellaan, bedraagt de 
geluidbelasting (exclusief aftrek) op grotere hoogte meer dan 53 dB. De waarde van 58 dB wordt echter 
nergens overschreden. De minimum gevelgeluidwering is niet in alle gevallen voldoende om een maximaal 
binnenniveau van 33 dB te borgen. Daar waar een hogere waarde wordt verleend zal een aangepaste 
gevelwering vanuit het Bouwbesluit worden gevraagd.  
Er zijn echter nog (een beperkt aantal) woningen die buiten de geluidzone van de A28 vallen. Ook voor deze 
woningen geldt dat het binnenniveau maximaal 33 dB mag zijn. Aangenomen wordt dat voor de betreffende 
woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat. In de verdere planuitwerking wordt hiermee rekening 
gehouden. 
 

Op de verbeelding is de geluidzone vanwege de snelweg A28 opnieuw opgenomen als Geluidzone - snelweg (zie 
ook 6.2.3).  
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3.4 Wijzigingen stikstof 
 

In dit hoofdstuk staan de wijzigingen (in de plantoelichting) opgenomen die betrekking hebben op stikstof. 

 
Hoofdstuk 5 Resultaten onderzoek 
 

In paragraaf 5.4.3 Gebiedsbescherming wordt het onderstaande toegevoegd/ gewijzigd: 

 
De Natuurbeschermingswet zorgt voor de bescherming van natuurwaarden. De wet beschermt Natura 2000-
gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden). Plannen en projecten in deze gebieden én in de omgeving zijn 
vergunningplichtig als sprake is van negatieve effecten. 
 
Naast de bescherming van de Natuurbeschermingswet kunnen waardevolle gebieden ook beleidsmatig beschermd 
zijn, doordat zij behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Uitgangspunt van het beleid is, dat plannen, 
handelingen en projecten in de EHS niet toegestaan zijn, als zij de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS 
significant aantasten. 
 
Situatie in het plangebied - Natura 2000 of beschermd Natuurmonument 
Het plangebied Oude Tempel heeft géén status als Natura 2000-gebied of beschermd Natuurmonument. Het 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen ligt op circa 12 km ten noorden van het plangebied. 
Gezien de locatie van het plangebied, de afstand tot de beschermde gebieden en de aard van de ingreep doet het 
voornemen geen afbreuk aan de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. Een vergunning in het kader 
van de Wet Natuurbescherming is niet nodig. 

 
Situatie in het plangebied - Natura 2000 (Stikstofdepositie) 
Het plan omvat de realisatie van maximaal 300 woningen. Op een afstand van circa 12 tot 22 km van het 
plangebied bevinden zich de verschillende Natura 2000-gebieden, zoals Oostelijke Vechtplassen, Naardermeer, 
Kolland & Overlangbroek, Binnenveld en Veluwe. Het plan heeft gevolgen voor het gebruik van het gebied en de 
verkeersintensiteiten op nabij gelegen wegen. Op dit moment vinden in het gebied geen activiteiten plaats die 
relevant zijn voor de stikstofdepositie op de omgeving. In de toekomst wordt de stikstofdepositie veroorzaakt door 
de bouw van de woningen en extra verkeersbewegingen. 
 
Met behulp van de AERIUS-Calculator kan de toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats ten 
opzichte van de referentiesituatie berekend worden. Op basis hiervan kan voor het plan vastgesteld worden of een 
passende beoordeling noodzakelijk is.  
 
In het kader van het bestemmingsplan 'Oude Tempel' is door LievenseCSO Milieu BV onderzoek uitgevoerd naar 
de mogelijke toename van de stikstofdepositie op nabij gelegen Natura 2000-gebieden als gevolg van dit 
bestemmingsplan. Het rapport 'Bestemmingsplan Oude Tempel Soesterberg, Onderzoek Stikstofdepositie- (nr. 
SLM011642.NOT001.AC.NG is als bijlage 14 bij deze toelichting gevoegd.  
 
Het doel van het stikstofdepositie-onderzoek is het beoordelen of het bestemmingsplan mogelijk significante 
gevolgen heeft voor nabij gelegen Natura 2000-gebieden én of het op basis van de stikstofdepositie noodzakelijk 
is een passende beoordeling op te stellen (plantoets conform artikel 2.8 lid 1 van de Wet natuurbescherming). 
Andere aspecten die mogelijk significante effecten kunnen hebben en op basis waarvan een passende beoordeling 
noodzakelijk is, worden niet onderzocht.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van AERIUS Calculator (versie van februari 2020). 
 
Uit het Stikstofdepositie-onderzoek blijkt dat de AERIUS berekening geen resultaten laat zien. Dit betekent dat de 
stikstofdepositie op nabij gelegen Natura 2000-gebieden in ieder geval niet hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar.  
 
Situatie in het plangebied - Ecologische Hoofdstructuur/Natuurnetwerk Nederland 
Binnen het programma 'Hart voor de Heuvelrug' (zie paragraaf 4.4.2) is een rode contour vastgesteld waarbinnen 
stedelijke uitbreidingen mogen plaatsvinden. In overleg met de provincie is de Ecologische Hoofdstructuur 
herbegrensd, waardoor de planlocatie, met een uitzondering van een strook van circa 2 m, niet (meer) binnen de 
Ecologische Hoofdstructuur valt. Deze strook aan de noordzijde van het plangebied heeft de bestemming Natuur 
gekregen. 
De EHS-gebieden die bij de herbegrenzing verloren zijn gegaan worden elders op de Heuvelrug gecompenseerd 
met de aanleg van nieuwe natuur. De kwaliteitsimpuls voor de natuur is mogelijk dankzij rode ontwikkelingen. Het 
project 'Woningbouwlocatie Apollo Noord', waar het plangebied Oude Tempel deel van uitmaakt, is één van de 
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'rode' projecten die financieel bijdragen aan de totstandkoming van de groene projecten.  
De kenmerken en waarden die hierbij verloren gaan zijn in dit programma gecompenseerd door de aanleg van 
nieuwe natuur. Omdat deze compensatie al heeft plaatsgevonden is een nadere toetsing aan de Ecologische 
Hoofdstructuur niet van toepassing.  
 
In het kader van de soortenbescherming (zie ook paragraaf 5.4.2) is door het Ecologisch Adviesbureau Viridis een 
rapportage opgesteld waarin nader wordt in gegaan op de te nemen (mitigerende) maatregelen. Het rapport 
'Natuurtoets Wet natuurbescherming Oude Tempel' (nr. PRNR-2016-30, concept, maart 2017) is als bijlage 12 bij 
de toelichting opgenomen.  
Hierbij is ook rekening gehouden om de verstorende effecten op de omgeving zoveel mogelijk tegen te houden. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat het bestemmingsplan 'Oude Tempe 2019' niet leidt tot aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van de nabijgelegen Natura 2000-en EHS-gebieden. 
 

 

3.5 Wijzigingen bijlagen 

 
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State zijn op de aspecten verkeer en geluid nieuwe 

onderzoeken verricht. Tevens is in het kader van de Wet natuurbescherming een nieuwe berekening gemaakt op 

de stikstofdepositie als gevolg van de geplande ontwikkelingen. In de bijlagen bij de toelichting zijn deze nieuwe 

onderzoeken te vinden onder de nummers 6 (geluid), 14 (stikstof) en 24 (verkeer). 


