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Betreft:   Ontwerpbestemmingsplan “Socrateslaan”;   

Planidentificatienummer NL.IMRO.0355.BPSocratesln-VO01   
Publicatie Staatscourant Nr 32704   
Publicatiedatum 13 juni 2018  
Start ter inzage legging: 14 juni 2018, voor de periode van zes weken 
Ingediend: 24 juli 2018 (tegen ontvangstbewijs). 
 
 

Geachte leden van het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeenteraad van de gemeente Zeist,  
 
Hierbij ontvangt u onze Zienswijze inzake ontwerpbestemmingsplan “Socrateslaan”.   
De publicatie ‘Ontwerpbestemmingsplan “Socrateslaan”, Zeist’ in de Staatscourant d.d. 13 juni 2018, 
kenmerk 32704, vermeldt dat deze Zienswijze gericht moet worden aan het team Ruimtelijke Ontwikkeling 
van de gemeenteraad. 
 
Samenvatting: 
Na bestudering van het plan als omschreven in het rapport ‘Toelichting Bestemmingsplan Socrateslaan 
Zeist’ door LievenseCSO d.d. 16 februari 2018 komt de Vereniging Lyceumkartier Zeist (“VLZ”) tot de 
volgende beknopte conclusies en bezwaren :  
 

a) Het plan bevat onvoldoende waarborgen dat de bomen, die de te kappen 4 bomen zullen ver-
vangen, herplant zullen worden op de locatie of in de zeer directe omgeving van het 
bestemmingsplan. 
 

b) Het  plan bevat onvoldoende waarborgen dat de groene en lommerrijke beeldkwaliteit van het 
gebied op de locatie en de omgeving van het bestemmingsplan, in de toekomst behouden zal 
blijven. Dit betreft mede de bomen die nu aangewezen zijn als ‘te handhaven’ en de 
aangekondigde ‘groenstrook’ op het perceel.  
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c) Er zijn nu onvoldoende waarborgen dat de creatie van een nieuw bouwvlak middels onderhavig 
bestemmingsplan NIET als precedent gaat fungeren voor tientallen andere percelen in het 
Lyceumkwartier. Een bestemmingsplan vormt immers het juridisch bewijs dat betrokken belangen 
(individuele, collectieve en algemene) zorgvuldig zijn afgewogen. Als daarin geen heldere 
bepalingen zijn opgenomen waarom een extra bouwvlak specifiek op die locatie werd toegestaan, 
dan zal de raad  (en de rechter) vele volgende aanvragen moeilijk kunnen afwijzen. Het 
veelgenoemde ‘maatwerk’ krijgt dan de schijn van willekeur en verhoogt de rechtsonzekerheid. 

 
d) Het ontwerpbestemmingsplan is mogelijk strijdig met het collectief belang van honderden 

dienende erven in het Lyceumkwartier die belast zijn met het zgn.  Schaerweijder Bosschen 
Servituut, en waarvan de eigenaren zich verenigd hebben in de VLZ.   Het Servituut heeft als primair 
doel minimumperceelsgrootten te handhaven ten behoeve van het woon- en leefgenot van de 
kopers/eigenaren van omringende percelen. Vanuit ons collectief belang menen wij  dat het college 
te lichtvaardig verwijst naar de ‘evidentie’ van een eventuele privaatrechtelijke belemmering. Een 
aanvullend notarieel/kadastraal onderzoek in openbare registers zou kunnen concluderen dat een 
gegrond vermoeden van een privaatrechtelijke belemmering bestaat, of niet.  
Pas dan kan de gemeenteraad naar onze mening álle betrokken belangen zorgvuldig afwegen. Het 
kan zijn dat de raad vervolgens tot de slotsom komt dat het collectief belang niet opweegt tegen de 
rechten van initiatiefnemers. Maar wat naar onze mening niet zo kan zijn is dat de raad ons 
collectief belang bij zijn afwegingen bij voorbaat negeert, met een beroep op ‘onduidelijkheid 
vanwege dispuut tussen twee private partijen’.  Een bestemmingsplan waarbij voorafgaand aan 
vaststelling voorbij is gegaan aan dit collectief belang is ons inziens in strijd met een goede 
ruimtelijke ordening.  
 
 
Hieronder wordt het bovenstaande nader onderbouwd: 
 
 

1. Het Zeister Lyceumkwartier 
 
1) Het groene cultuurhistorisch bepaalde raamwerk van Slot Zeist is sturend geweest in de 

ontstaansgeschiedenis, en bepaalt daarmee de kernidentiteit, van Zeist én van het Lyceumkwartier. 
Tezamen met het lint van buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande vormt het ‘schema van Zeist’  
een unieke compositie van historische groenstructuren, waarvan het Slot het brandpunt is. 

 
2) Zeist wordt doorkruist en omspannen door dit uitzonderlijk groenensemble. Volgens het Groen- 

structuurplan is de beeldkwaliteit- en gebruikswaarde hiervan niet in geld uit te drukken.  
Nu groenbeleving een steeds grotere rol speelt in het welbevinden van mensen vormt dit groene 
raamwerk de belangrijkste (immateriële) waarde die Zeist, als leef- , woon- en werkomgeving, te 
bieden heeft. Niet voor niets worden “Groen” en “Cultuurhistorie” in de Structuurvisie als kernwaarden 
nummer 1 en 2 van Zeist genoemd. 
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            Figuur 1: Structuur Ontwerp Slot Zeist en Beek en Royen. Zichtassen en laanstructuren 

 
3) De villawijk Het Lyceumkwartier is een essentieel onderdeel van dit historisch bepaalde 

(zicht)assenstelsel. Gekarakteriseerd als ‘overgangsgebied van stedelijk naar bos’ omvat de wijk exact 
de helft (1600 m) van de oorspronkelijke oprijlaan van het Slot. De evenwijdige lanen in de wijk zijn 
integraal onderdeel van het oorspronkelijk ontwerp. 
 

4) De groene en lommerrijke beeldkwaliteit heeft Het Lyceumkwartier te danken aan de situering in de 
voormalige jachtbossen van het slot. Niet alleen de slottuinen werden in de 17e eeuw gemodelleerd 
naar de tuinen van Versailles, maar ook de basisstructuur van de jachtbossen werd met grote precisie 
ontworpen. (zie Bijlage 2). Het formele ontwerp van het Slotcomplex1 werd hiermee verankerd in het 
landschappelijk schema met doorlopende zichtassen vanaf het slot tot over de horizon. De lange 
lommerrijke lanen in het Lyceumkwartier zijn al bijna 350 jaar behouden gebleven. De centrale as van 
Zeist, van slot tot Rondeel, wordt gevormd door Slotlaan en Verlengde Slotlaan. 

 
5) In Structuurvisie, Groenstructuurplan, Bestemmingsplan 1998, en Welstandsnota  wordt (in 

verschillende bewoordingen) de ambitie uitgesproken de groene en lommerrijke ambiance van de 
eeuwenoude groene laanstructuren ‘ te koesteren, zichtbaar te houden en te versterken ‘   

 

                                                

1 Burgemeester Janssen heeft  Slot Zeist voorgedragen in de competitie voor mooiste cultureel erfgoed van de provincie Utecht. 
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6) Naast de laanstructuren noemt het Groenstructuurplan (hierna: “GSP”) als tweede belangrijke kenmerk 
van het Lyceumkwartier: “de ruime particuliere kavels met vrijstaande huizen met grote voor- en 
achtertuinen”. In “Doelstelling voor de wijk” staat: “Daarnaast wordt de groene uitstraling van het 
Lyceumkwartier sterk door particulier groen bepaald. Het behoud van ruime kavels is daarom een 
vereiste om de groene allure van het Lyceumkwartier te kunnen waarborgen.2  

 
7) De Vereniging Lyceumkwartier Zeist sluit zich aan bij deze ambitie. Niet in de laatste plaats omdat “het 

behoud van het groen en lommerrijk karakter” valt onder de hoofddoelstelling van de vereniging. De 
VLZ heeft haar ontstaan 41 jaar geleden te danken aan het gemeenschappelijk streven naar behoud 
van deze kernwaarden voor wonen en leven.  

 
8) Een niet onbelangrijk verschil met andere wijken in Zeist is dat het Lyceumkwartier nauwelijks 

gemeenschappelijke groenvoorzieningen kent. De particuliere groenvoorzieningen (de tuinen) zijn ook 
daarom ruimer van opzet dan elders. Terzijde merken wij op dat de kosten van onderhoud van dit 
algemeen belang ook gedragen worden door particuliere eigenaren. GSP:  “Parken en plantsoenen zijn 
geen issue in Het Lyceumkwartier….” 

 
9) In principe stelt de VLZ zich terughoudend op daar waar het om particuliere belangen gaat. Dat wil 

echter niet zeggen dat de verenigde wijkbewoners geen collectieve mening hebben over de wijze 
waarop in de wijk gewoond en gebouwd wordt. De VLZ heeft zich daarom ook ‘in beginsel tegen 
inbreiding c.q. herverkaveling’ in de wijk verklaard. Deze verenigingspositie wordt ondersteund door de 
resultaten van een brede ledenenquête in het najaar van 2017. Een belangrijke drijfveer daarbij vormt 
het collectieve belang van behoud van het groene en lommerrijk karakter van de wijk. Hoe groter het 
eigen perceel én dat van de buurman, hoe meer groen in de directe woonomgeving behouden kan 
blijven.  

 
10) Jurisprudentie zegt dat de Vereniging zich in zaken als onderhavige dient te beperken tot het bepleiten  

van collectieve wijkbelangen en wijkoverstijgende algemene belangen (Over de VLZ en statutaire en 
juridische aspecten : zie Bijlage 1).    

 
11) Wat de collectieve belangen van de vereniging betreft zijn de kernvragen die nu voorliggen: 
 

a) Tast de voorgenomen bestemmingsplanwijziging de groene en lommerrijke beeldkwaliteit in de 
directe omgeving van het bestemmingsplan onaanvaardbaar aan? (pag. 5-10) 

b) Kan deze bestemmingsplanwijziging een precedent, en zelfs een katalysator, vormen voor vele 
volgende aanvragen om ruime kavels te splitsen; en de wijk daarmee in versneld tempo te 
verstenen en te ontgroenen? (pag 11-13) 

c) Bestaat er een collectieve  privaatrechtelijke belemmering die deze bestemmingsplanwijziging in de 
weg staat? (pag. 13-14) 

d) Wegen collectieve/algemene belangen in dit geval dusdanig zwaar dat de rechten van 
initiatiefnemers hierdoor beperkt mogen/moeten worden? (zie samengenomen conclusies) 

                                                

2  De Verlengde Slotlaan is vanwege haar beeldkwaliteiten een belangrijke toeristische laan, en onderdeel van de bekende 
fietsknooppunten-routes (knooppunten 82-84). Ook vele inwoners van Zeist genieten per fiets van dit beeld. 
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12) Deze Zienswijze beoogt het bevoegd gezag collectieve en algemene belangen aan te reiken die, ons 

inziens, tot op heden onvoldoende betrokken zijn bij de besluitvorming. Dit ook omdat wij van mening 
zijn dat dergelijke collectieve waarden te weinig zijn geborgd in het gemeentelijk beleid. Daarnaast 
heeft het indienen van deze Zienswijze tot doel de rechtspositie van de Vereniging Lyceumkwartier 
Zeist  te bewaren.  

 
2. Totstandkoming Ontwerpbestemmingsplan “Socrateslaan”  
 
13) Deze casus omvat uiteraard de directe persoonlijke belangen en rechten van de initiatiefnemers en die 

van de direct omwonenden. Vooroverleg tussen hen heeft niet geleid tot een positie van ‘consent’. 
 

14) De VLZ heeft in onderhavig proces op voorhand geen expliciet standpunt ingenomen omdat : vele 
onduidelijkheden over het uiteindelijk plan bestonden; ook de rechten van initiatiefnemers 
gerespecteerd moeten worden; de vereniging het ‘bevoegd gezag’ niet is; het de vereniging ontbreekt 
aan capaciteit, kennis en kunde bij detailbeoordeling van (ontwerp)bestemmingsplannen; en alleen op 
basis van een uitgewerkt plan bezien kan worden welke collectieve en algemene belangen geraakt 
zouden kunnen worden.  

 
15) Als gezegd heeft de VLZ steeds benadrukt grote waarde te hechten aan behoud van de groene en 

lommerrijke beeldkwaliteit. Of dit, en andere waarden/belangen, met dit plan voldoende gewaarborgd 
is, is de vraag die nu voorligt. 

 
16) De VLZ heeft, mede op verzoek van de gemeente, alle leden geattendeerd op de mogelijkheid 

zienswijzen in te dienen. Wij hebben daarbij vermeld dat dit niet alleen een recht van tegenstanders 
betreft, maar ook van voorstanders.  

 
17) Het collegebesluit d.d. 10 april 2018 geeft aan dat aan de voorgestelde bestemmingsplanwijziging geen 

wet- en regelgeving in de weg staat. Daarbij stelt het collegebesluit : “Op basis van het bovenstaande 
en vanwege de door aanvrager doorgevoerde aanpassingen aan het plan wordt voorgesteld om 
medewerking te verlenen aan het opstarten van de procedure. Ook al omdat wij steeds medewerking 
proberen te verlenen als een burger iets wenst, waar het algemeen belang zich niet duidelijk tegen 
verzet”  
 

De VLZ verzoekt nadrukkelijk de navolgende algemene en collectieve belangen bij uw afwegingen te 
betrekken. 
 
3. Het groene cultuurhistorisch bepaalde raamwerk van Slot Zeist 

 
18) Het is vastgesteld dat het groene cultuurhistorische raamwerk van Slot Zeist de basisstructuur van het 

Lyceumkwartier bepaalt. Dit is zelfs bij Koninklijk Besluit van 2 november 1993 aangegeven, en verder 
onderbouwd en uitgewerkt door Prof. dr. ir. Van Voorden van de TU Delft. (zie Bijlage 2). Het 
bestemmingsplan Lyceumkwartier 1998 en het huidige bestemmingsplan is mede daarop gebaseerd. 
Dat de langgerekte groene (laan)structuren in visueel ruimtelijk opzicht van uitzonderlijke toegevoegde 
waarde zijn is evident. Daarom ook zijn de Verlengde Slotlaan, Homeruslaan, Platolaan, Prof. 



 

 

7 

 

Lorentzlaan en de beukenlanen beschermd in het Bestemmingsplan 2013, en eerder in de 
Gemeentelijke Monumentenverordening. 
 

19) De monumentale laanstructuren aan de noordwest-zijde van de Verlengde Slotlaan zijn aan het begin 
van deze eeuw doorbroken door de bouw van o.a. Erasmuslaan, Spinozalaan en Coornhertlaan. In 
plaats van bovengenoemd ‘Zeister schema’ zoveel mogelijk te herstellen, zichtbaar te maken en te 
koesteren werd het kennelijk noodzakelijk geacht om dwars door de, ook daar aanwezige, historische 
laanstructuren heen te bouwen. Dat had anders gekund, zelfs mét bebouwing langs deze 17e eeuwse 
laanstructuren.   
 

20) Hoe het ook zo gekomen is: de bebouwing staat er nu. En vele bewoners van dat deel van het 
Lyceumkwartier zijn lid van de VLZ. Dus per definitie verdedigt de vereniging ook hun 
collectieve/algemene wijkbelangen. Meerdere bewoners van Erasmuslaan en andere buren hebben 
zich tegen onderhavig ontwerpbestemmingsplan gekeerd. Dit inclusief de bewoners van het 
appartementengebouw dat op het plan uitkijkt.  

 
21) Hierover merken wij op dat de VLZ de belangen van direct omwonenden grotendeels schaart onder 

persoonlijke, individuele belangen. Het is het recht en de verantwoordelijkheid van deze omwonenden 
om die zelf te behartigen. Daar waar hun belangen overlappen met collectieve wijkbelangen hoopt de 
VLZ die  middels deze Zienswijze aan te voeren. 
Wel tekenen wij aan dat deze casus een goed voorbeeld is van de conflicten die veroorzaakt worden 
door voortschrijdende precedentwerking.  Mede met oog op de komst van de nieuwe Omgevingswet is 
voorkomen/beheersing van escalaties ons inziens ook een belangrijke verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Temeer als de gemeente(raad) de waarden en doelstellingen in gemeentelijke 
visiedocumenten wenst te respecteren. Delen van de Woonvisie lijken daarmee voor wat het 
Lyceumkwartier betreft in strijd met ander belangrijke waarden in en voor de wijk. 

 
 
4. Het behoud van de groene en lommerrijke beeldkwaliteit 
 

22) Wijkbewoners (en vele Zeistenaren) zijn zeer gehecht aan het bosachtige karakter van de wijk. 
Desondanks sneuvelen er met grote regelmaat bomen op particuliere terreinen.  De 
Bomenverordening 2016 en de Groene Kaart  trachten deze particuliere wensen te reguleren.  De 
beoordeling van het al dan niet gunnen van een kapaanvraag lijkt in de praktijk echter beperkt te 
worden tot de gevolgen voor het afzonderlijk perceel van de aanvrager. Dit ondanks de mogelijkheden 
die art 4 lid 2 d en 2 e van de bomenverordening3 lijken te bieden. 
 

                                                

3 De omgevingsvergunning voor het vellen van een boom als bedoeld in artikel 3 wordt geweigerd,indien de belangen 
van verlening niet opwegen tegen de belangen van behoud van de boom op basis van één of meer van de volgende 
waarden: 2 d : de beeldbepalende waarden van de boom; 2 e : de waarden van de boom voor stads- en dorpsschoon; 
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23) De optelsom van al die particuliere wensen voor afzonderlijke percelen kan een aanzienlijke 
verschraling van de groene beeldkwaliteit van de wijk tot gevolg hebben. Door achtereenvolgend te 
focussen op individuele gevallen, die op zich ‘niet zo erg’ kunnen zijn, lijkt het Lyceumkwartier stukje bij 
beetje haar groene karakter, en daarmee haar waarde voor Zeist en wijde omgeving, te verliezen.   

 
24) Over de vraag of dit ontwerpbestemmingsplan het groen en lommerrijk karakter zal aantasten oordeelt 

het collegebesluit dat dat allemaal wel meevalt. Er hoeven slechts vier bomen te sneuvelen voor het 
plan. Bovendien hebben initiatiefnemers aangegeven te zullen herplanten. Op welke plaats dat gaat 
gebeuren is echter nog niet helemaal duidelijk. (zie punt 28) 

 
25) Wij attenderen er op dat de voorwaarden/toezeggingen ten tijde van een bestemmingsplanwijziging 

(c.q. afwijking van het bestemmingsplan) in onze ervaring nauwelijks garantie bieden voor het behoud 
van de bomen in de toekomst. De bomenverordening zou bescherming moeten bieden, maar doet dat 
in de praktijk onvoldoende. Het beoordelingskader bij een kapaanvraag blijft gewoonlijk beperkt tot 
één particulier perceel op één moment in de tijd, en vaak één boom. Verder worden andere 
vergunningplichtige bomen op een perceel tijdens een aanvraag voor kapvergunning meestal niet in 
kaart gebracht ten behoeve van controle achteraf. 
 

26) Ondanks de goede intenties van initiatiefnemers om zo veel mogelijk bomen en groen te behouden, is 
het dus de vraag of eventuele volgende eigenaren daar ook zo over denken. Gezien de ruimte die de 
Bomenverordening biedt (bijv. art. 4 lid 3c en 3 d), en de omvang van het nieuwe perceel in relatie tot 
een nieuw huis, liggen de opinies daarover in de toekomst waarschijnlijk anders.  

 
27) Ter illustratie van bovenstaand punt: Uit recente correspondentie tussen projectontwikkelaar en 

omwonenden blijkt dat kopers van appartementen aan Valckenboschlaan 9 (“Lyceumstaete”…)  nu al 
overwegen kapvergunningen voor extra bomen aan te vragen. Het flatgebouw staat er nog niet eens.  
En zo zijn nog vele voorbeelden aan te halen, juist over sluipende ontgroening. 

 
28) Hieronder eerst citaten uit het rapport van LievenseCSO “Bestemmingsplan Socrateslaan” d.d. 16-2-

2018. Dit met betrekking op het aantal te behouden bomen , de herplant en de bedoeling daarvan. 
 

- Citaat 1, pagina 14:   
 “De woning wordt op een dusdanige manier ingepast op het perceel zodat zo min mogelijk bomen 
hoeven te worden gekapt. Om de woning mogelijk te maken zullen vier bomen worden gekapt en 
worden drie of vier bomen herplant. In navolgende afbeelding is een overzicht gegeven van de 
bestaande bomen, de bomen die worden gekapt en de bomen die worden herplant. Er wordt één 
boom geplant op het terrein van de Vrije School. Mocht een vierde boom moeten worden geplant, 
dan zal dit op het terrein van de vrije school worden gedaan.” 
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- Citaat 2, pagina 16:  
“ Zoals genoemd wordt zo veel mogelijk van het bestaande groen gehandhaafd. Alle bomen die in 
het kavelpaspoort in het groen of in de tuin staan blijven behouden en zijn beschermd. Ten 
behoeve van de bouw van de woning zullen vier bomen worden gekapt. Er vindt een herplant 
plaats van drie of vier nieuwe bomen. De herplant zal in overleg met het bestuur van de Vrije 
School Zeist worden gedaan. Zij hebben te kennen gegeven graag op hun terrein de herplant te 
willen realiseren. Op de eigen kavel vindt herplant alleen in de groenstrook plaats.” 
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- Citaat 3, Pagina 22:   
“Om de woning te kunnen plaatsen is het nodig dat vier bomen worden gekapt. Hiervoor in de plaats 
worden drie of vier bomen terug geplant. Op deze manier blijft het karakteristieke beeldkenmerk van 
het gebied behouden.”  

 

Het doel blijkt uit citaat 3: ‘het karakteristieke beeldkenmerk van het gebied behouden’ .  
 

a) Tussen de tekeningen  ‘kavelpaspoort’ en ‘overzicht van te kappen en herplanten bomen’  zit een 
verschil van één ‘te handhaven’ boom; 

b) Het is onduidelijk wat bedoeld wordt met het woord ‘beschermd’ in Citaat 2; 
c) Op de tekening van te kappen/herplanten bomen staat in de legenda een aanduiding die de 

plaatsen van herplant moet aangeven. Die plaatsen van herplant zijn op de tekening zelf niet te 
vinden; 

d) Citaten 1 en 2  zijn inconsistent m.b.t. het aantal bomen dat op terrein Vrije School zullen worden 
geplant; 

e) Hoe ‘hard’ zijn de afspraken over herplant van één à twee of drie à vier bomen op het terrein van 
de Vrije School? 

f) Citaat 2 Laatste zin: bestaat er ruimte om in de groenstrook op het perceel nog bomen te 
herplanten? 

 
29) Uw oordeel over dit voorontwerpbestemmingsplan wordt bemoeilijkt omdat geen duidelijk beeld 

bestaat over het ontwerp/indeling van het huis dat hier komt te staan. Volgens het rapport van 
LievenseCSO d.d. 16-2-2018 zal qua bouwhoogte en bouwmassa worden aangesloten bij de woningen 
aan de overzijde van de Socrateslaan. (Wij nemen aan dat de Erasmuslaan bedoeld wordt, aan de 
Socrateslaan-NW staan geen huizen. ) 
 

 

Figuur 2:Bouwhoogte/bouwmassa huis Erasmuslaan incl. voortuin 
 
Dat hiervoor vier bomen moeten sneuvelen is gebaseerd op het (nieuwe) bouwvlak. Echter, de plaats 
van “het woonvertrek waar de aanvrager de meeste uren per dag doorbrengt” is ook relevant i.v.m. de 
(toekomstige) bescherming van resterende bomen. (zie: art. 4 lid 3d van de Bomenverordening 2016.)  
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30) Uit het rapport van LievenseCSO “Bestemmingsplan Socrateslaan” d.d. 16-2-2018 kunnen wij niet met 

zekerheid vaststellen of de uitweg gepland wordt op drie meter afstand van de gemeentelijke bomen in 
de groenstrook aan de Socrateslaan. Onder verwijzing naar het “Beleid Uitwegen Gemeente Zeist” lijkt 
het ons wenselijk dit aspect aan een nadere toets, en indien nodig, aanpassingen te onderwerpen. Dit 
temeer omdat de bezwarencommissie het college onlangs in een vergelijkbare situatie heeft 
geadviseerd: “ Van ongewenste precedentwerking zou wel sprake kunnen zijn als zonder deugdelijke 
onderbouwing wordt afgeweken van de 3 meter-norm. “ 

 
31) Los van de waarde van een individuele boom speelt de beeldkwaliteit van ‘het groter geheel’ een zeer 

belangrijke rol. De vraag is of dit ‘groter geheel’ de beeldkwaliteit van de Verlengde Slotlaan betreft, of 
die van de Erasmuslaan. Wij attenderen er op (zie ook punt 42) dat de Welstandsnota verschillende 
beeldcriteria hanteert voor deze lanen. 
Het GSP, zegt hier onder meer over: “De inrichting van de tuinen is zeer divers, maar overwegend 
boomrijk/bosachtig, vooral in de achtertuinen. Ook hier is de grove den nadrukkelijk als beeld-
bepalende boom aanwezig.”  
Met andere woorden: de beeldkwaliteit van de Verlengde Slotlaan wordt mede bepaald door hoge 
bomen in achtertuinen. Die versterken het totaalbeeld vanaf de laan juist. Dat dit in mindere mate 
geldt voor de Socrateslaan/Erasmuslaan wordt duidelijk als men de omvang van de bijhorende voor- 
(voorzover aanwezig) en achtertuinen beziet.   
 

32) Gezien vanuit de waarden van de groene beeldkwaliteit vanaf de Verlengde Slotlaan merken wij op dat 
het ‘overblijvende’ voorperceel kennelijk niet is betrokken bij de planvorming. Hier zouden ook 
mogelijkheden liggen om bomen te planten c.q. een nieuw huis op het achterperceel blijvend aan het 
zicht vanaf de Verlengde Slotlaan te onttrekken.  

 
33) Wij hebben hieraan voorafgaand verwezen naar het Groenstructuurplan. Zelfs het college verwijst naar 

het GSP in onderhavig collegebesluit d.d. 10 april 2018. VLZ (én gemeente dus) vinden in het GSP 
belangrijke aanknopingspunten voor Omgevings-/RO- beleid in het Lyceumkwartier. Ook met 
betrekking tot particuliere percelen. Voor wat betreft gedeelde intenties tussen gemeente en VLZ is het 
Groenstructuurplan dus relatief helder.   
 

34) Juridisch en beleidstechnisch gezien is de huidige reikwijdte van het Groenstructuurplan echter beperkt 
door een uitspraak van de rechter op 6 mei 2014, UTR 13/1553 WABOA V31, inzake Valckenboschlaan 
9. Hierin is geoordeeld dat een beroep op het Groenstructuurplan moet falen vanwege het feit dat dit 
plan het beleid voor het openbaar groen binnen de bebouwde kom van Zeist schetst. Omdat het 
openbaar groen bij de afwijking van het bestemmingsplan daar niet bij betrokken was, miste het 
Groenstructuurplan, naar het oordeel van de rechtbank, toepassing.  Wij verzoeken de gemeente 
nogmaals te bezien wat de rol van openbaar groen is / kan zijn in deze casus. Heeft de gemeente de 
openbare groenstrook op de hoek inmiddels verkocht aan initiatiefnemers ?  

 
35) Ondanks punt 33 en 34, en vooruitlopend op onze wijkvisie, pleit de VLZ voor een integrale benadering 

waarbij openbaar groen en particulier groen in samenhang met elkaar worden bezien en ten dienste 
staan aan de totale beeldkwaliteit van de omgeving. (dat geldt overigens ook voor allerlei bouwsels op 
voorterreinen, erfafscheidingen, hekken etc.) 
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Conclusie voor wat betreft de groene beeldkwaliteit op de lokatie: 
Het ontwerpbestemmingsplan biedt vooralsnog onvoldoende waarborgen voor het behoud van 
bomen/groen in de toekomst. Met name de beeldkwaliteit van(af) de Verlengde Slotlaan kan hierdoor 
aangetast worden, temeer omdat mogelijk een beeldprecedent gecreëerd wordt ter plaatse: het particulier 
groen op de percelen Verlengde Slotlaan 77 en 75 (en 73) vervult een belangrijke rol bij de instandhouding 
van de beeldkwaliteit op de Verlengde Slotlaan. De VLZ verzoekt om aanvullende bepalingen die 
waarborgen dat ook in de toekomst het lommerrijke beeld vanaf de Verlengde Slotlaan behouden blijft. 
 
5. De functie van ruime kavels bij het behoud van de beeldkwaliteit van de groene laan-

structuren. 
 

Vooropgesteld wordt dat uit verenigingsperspectief de kernvraag is of deze bestemmingsplanwijziging 
een katalysator gaat vormen voor (een hausse aan) aanvragen voor verdere bestemmingsplan-
wijzigingen en de creatie van nieuwe bouwvlakken in de wijk. 
 

36) Mede door de goede voorzieningen (lagere scholen, twee middelbare scholen, sportclubs, ziekenhuis 
met huisartsenpost en apotheek, zelfs een groen, gezellig en gastvrij winkelcentrum op fietsafstand) is 
het Lyceumkwartier populair bij gezinnen met kinderen. Zeker bij diegenen, die juist om die 
nabijheidsredenen (van voorzieningen), het Lyceumkwartier als woonomgeving verkiezen boven Bosch 
en Duin, Soest, Het Gooi etc. 

 

37) Hoewel Het Lyceumkwartier zich, mede om het bovenstaande, niet direct wil vergelijken met Bosch en 
Duin spelen hier ook het type belangen waarover hoogleraar economie Coen Teulings — over o.a. 
Aerdenhout en Bloemendaal — opmerkte: “In dit luxe segment gehoorzaamt de markt speciale wetten. 
Hoe dichter de bebouwing op het perceel van de buurman, des te lager de prijs van je eigen huis. Strikte 
bouwbeperkingen zijn daar dus een gemeenschappelijk belang”. (NRC Handelsblad 2 maart 2016)4 

 
38) De afgelopen jaren zijn diverse hoofdkantoren/werkgevers vertrokken uit Zeist. Door het bieden van 

een woonomgeving die gezocht wordt door (de gezinnen van) bepaalde koperssegmenten vormt het 
Lyceumkwartier voor Zeist een belangrijke concurrentiefactor om bedrijven en instellingen aan te 
trekken en te behouden.  De invloed van partners en gezinnen bij vestigingsbeslissingen van bedrijven 
(in kantoren/instellingen aan de randen van Zeist) wordt ons inziens onderschat. Dat dit segment een 
andere prijs/waarde verhouding voor hun woonomgeving ambieert dan andere groepen woning-
zoekenden is ons inziens dus juist iets dat de gemeente Zeist kan inzetten ten behoeve van het 
economisch belang van Zeist. (denk aan: Science Park Utrecht, Uithof, AZU, UU, biotech-bedrijven, etc.) 

 
39) Als gesteld in Groenstructuurplan, en in Welstandsnota, en in andere beleidsdocumenten is DE garantie 

voor behoud van groene lommerrijke lanen dus juist de ruimere kavels, met relatief beperkte 
bebouwing. De groen/rood balans is daarbij een aankoopfactor van groot belang.  

 

40) Op dit moment is het voor projectontwikkelaars en (erfgenamen van) eigenaren echter financieel 
uiterst aantrekkelijk om, al dan niet gefaciliteerd door bestemmingsplanwijzigingen of -afwijkingen, 

                                                

4 Met dank aan Vereniging Bosch en Duin voor het citaat. 
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percelen te splitsen en te bebouwen. De VLZ wenst uit deze neerwaartse spiraal te komen omdat dit 
niet in het gemeenschappelijk belang van de leden, noch van de wijk, noch in het (economisch) belang 
van Zeist is.   

 

41) De kansen dat Verlengde Slotlaan 73 en 75 binnen afzienbare tijd ‘aan de beurt’ zullen komen, stijgen 
bij onconditionele vaststelling van dit bestemmingsplan aanzienlijk. Ook de westhoek van 
VSL/Spinozalaan. Aan onder meer Homeruslaan, Platolaan, Verlengde Slotlaan, Prof. Lorentzlaan, 
Socrateslaan, en Oude Woudenbergse Zandweg liggen meerdere percelen die zich lenen voor 
herverkaveling. Als in strijd met het vigerende bestemmingsplan daar ook nieuwe bouwvlakken in 
(achter)tuinen gecreëerd mogen worden is het hek van de dam. 
 

42) Initiatiefnemers hebben gesteld dat het nieuwe plan gelegen is aan de Socrateslaan waar een ander 
laanbeeld heerst dan aan de Verlengde Slotlaan5. Zij hebben met dit laatste, ook gezien de historie, een 
zeker punt. De Welstandsnota 2010 situeert het betrokken bouwvlak echter aan de Verlengde Slotlaan, 
waarvoor andere welstandscriteria gelden dan aan de Socrateslaan. Om latere belemmeringen te 
vermijden is het wellicht raadzaam vooraf zekerheid te zoeken bij de welstandscommissie wat het 
beeldreferentiekader van het nieuwe bouwvlak zal zijn.  

 

 

 
 

Figuur 3: Welstandsnota 2010, Gemeente Zeist, Gebiedscriteria, pag 100 

                                                

5  LievenseCSO: “De toevoeging van de woning aan de Socrateslaan is passend in de omgeving. Het waardevolle beeld van ruime 
vrijstaande villa's aan de Verlengde Slotlaan blijft gehandhaafd aangezien de nieuwe woning op de achterzijde van het perceel 
wordt gebouwd. Hiermee heeft het perceel meer een relatie met de woningen aan de Socrateslaan en de Erasmuslaan in plaats van 
de Verlengde Slotlaan.” 
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Terzijde attenderen wij op de teksten in de Welstandsnota. Onder meer pag. 98 over “Ruime Villa-
wijken’: “Deze wijken bestaan grotendeels uit forse vrijstaande villa’s die langs duidelijk aangelegde 
structuren staan. Het Lyceumkwartier bestaat uit lange rechte, en bosrijke lanen die samenlopen met de 
vroegere Slot-aanleg.” 
 

43) Gezien vanuit de waarde van ‘behoud van ruime percelen ten behoeve van het behoud van het groen 
en lommerrijk karakter ’ merken wij op dat in deze procedure kennelijk niet is overwogen aanvullende 
bepalingen te stellen voor (toekomstige) bebouwing van het voorperceel van VSL 77. Het 
ontwerpbestemmingsplan ziet op een achterperceel dat in dezelfde handen is als het voorperceel. Het 
is vast niet de intentie van huidige initiatiefnemers, maar een eventuele volgende eigenaar/ 
projectontwikkelaar zou gebruik kunnen/willen maken van het ruime bouwvlak en -volume dat op het 
voorperceel aanwezig is. Ook gezien de niet geringe omvang en hoogte van het huis op nummer 79 zal 
het beeld op die hoek daarmee behoorlijk verstenen. Dit afgezien van de bomen die dan weer moeten 
sneuvelen.  
 

Conclusie: Als besloten wordt dat dit ontwerpbestemmingsplan gelegen is aan de Socrateslaan, dan gelden 
de beeldkwaliteitsnormen van de Erasmuslaan, en daarmee van de gebieden die in figuur 3 zijn aangeduid 
met 4, 5, en 6. Ter voorkoming dat deze casus nieuwe aanvragen voor andere bestemmingsplanwijzigingen, 
-afwijkingen, c.q. creaties van nieuwe bouwvlakken uitlokt, verzoeken wij de gemeente(raad) om 
waarborgen dat dit elders in de wijk niet toegestaan wordt. Wij denken hierbij met name aan alle percelen 
aan lanen die nu al een cultuurhistorisch beschermde status hebben. Het bestuur van de VLZ verzoekt 
daarom om voorafgaand overleg over limitering van precedentwerking. Gezien de recente commotie over 
het huidige ontwerpbestemmingsplan hebben wij het vermoeden dat een eventuele Algemene 
Ledenvergadering zich tegen dit plan zal keren. Ook in het belang van initiatiefnemers zouden wij de ALV in 
dat geval een zo genuanceerd mogelijk keuze voor willen leggen.  
 
6. Rechtszekerheid (van huidige en toekomstige bewoners) 
 
44) Zorgen over precedentwerking worden door gemeente steevast  beantwoord met de stelling dat ieder 

geval anders is, en er altijd maatwerk geleverd wordt. Ons inziens is dit geen antwoord op de vraag.    
“Maatwerk” heeft de schijn van willekeur en verhoogt de rechtsonzekerheid van huidige en 
toekomstige bewoners. Aanschaf van een huis is een van de grootste investeringen die mensen in hun 
leven doen. Dus alleen daarom al zou het wenselijk zijn als er meer zekerheid geboden kan worden. Dat 
zou de populariteit van het Lyceumkwartier (en van Zeist) behoorlijk verhogen. 
 

Het servituut 
 

45) Er leven tientallen juridische vragen over de reikwijdte, toepassing en handhaving van ‘Het Servituut’ .  
Ook bij het bestuur van de VLZ en bij vele leden. Wij begrepen dat de gemeente aanvullend juridisch 
onderzoek zal laten uitvoeren naar het al dan niet bestaan van een ‘evident privaatrechtelijk belang’ 
dat vaststelling van het bestemmingsplan in de weg kan staan. Gezien de eerdere discussie hierover 
kan het zijn dat de raad bepaalde belangen nog niet scherp op het netvlies heeft : 
 

46) Uit de resultaten van onze brede ledenenquête in het najaar van 2017 blijkt 83% de volgende stelling te 
ondersteunen: “Bij de beoordeling van bouwaanvragen dient de in het servituut Schaerweijder 
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Bosschen gehanteerde minimale perceelsoppervlakte voor een vrijstaande woning en twee-onder-een-
kap uitgangspunt te zijn “.   
(5 puntsschaal: 41 % = zeer eens, 42 % = eens, 13 % = neutraal, 3 % = oneens, 1 % = zeer oneens) 
 

47) Dat het servituut in vrijwel alle koop-/transportakten in het Lyceumkwartier is opgenomen, én alle 
perceelseigenaren dit getekend hebben, betekent ons inziens dat er een evident algemeen en/of 
collectief belang bestaat dat nadrukkelijk betrokken dient te worden in de besluitvorming over een 
bestemmingsplan. Een vastgesteld en onherroepelijk bestemmingsplan vormt immers het juridisch 
bewijs dat het bevoegd gezag álle betrokken belangen zorgvuldig afgewogen heeft.  
 

48) Door bij een voorgenomen bestemmingsplanwijziging op voorhand te stellen dat het servituut  
uitsluitend een privaatrechtelijk zaak is tussen twee private partijen, ontloopt de gemeente ons inziens 
haar publiek-/bestuursrechtelijke verantwoordelijkheid om te beoordelen of er ook collectieve 
belangen betrokken zijn bij de voorgenomen bestemmingsplan(swijziging).    

 
49) Het antwoord op de vraag of er een ‘evident privaatrechtelijk belang’ bestaat dat vaststelling van dit 

bestemmingsplan in de weg staat is, voor zover het ons collectief belang betreft (en onze statutaire 
doelstelling), NIET afhankelijk van een eventueel privaatrechtelijk geschil dat tussen ‘heersend erf’ en 
‘dienend erf’ moet worden opgelost, dan wel door de burgerlijk rechter beslecht. Ons inziens ontstaat, 
doordat vele dienende erven zich verenigen om o.a. de primaire doelstelling van het servituut te 
handhaven, een collectief belang dat niet zomaar terzijde geschoven kan worden. 

 
50) Uit het collectieve belang van de VLZ  volgt dat het van belang is om vast te stellen in hoeverre en op 

welke percelen welke erfdienstbaarheden gelden. (VSL 77 én VSL 79) Mocht bijvoorbeeld gelden dat : 
“op elke volle tweeduizend centiaren op de bij dezen verkochte grond zal slechts één huis mogen staan, 
waarin slecht éen woning (…)” , dan zal de VLZ zich, nogmaals uit collectief belang, moeten verzetten 
tegen opsplitsing/herschikking/samenvoeging van percelen. Overigens is het ook ons nu geenszins 
duidelijk of dit hier het geval is. 

 
51) Conclusie betreffende het Servituut: met een beroep op het collectief belang dat de vereniging 

vertegenwoordigt, verzoeken wij de raad (c.q. het college) diepgaander te onderzoeken wat de status 
quo is van het servituut/de servituten op betrokken percelen (incl. VSL 79). Vanuit dit collectief belang 
bepleiten wij dat een ‘gegrond vermoeden’ van het bestaan van een privaatrechtelijke belemmering 
voldoende is om vaststelling van een bestemmingsplan in de weg te staan.  Omdat dit een collectief 
belang betreft volstaat ons inziens een verwijzing naar een ‘privaatrechtelijk geschil tussen twee private 
partijen’ niet. Wij menen dat het college vooralsnog een te lichtvaardig beroep doet op ‘een gebrek aan 
evidentie’ van een eventuele privaatrechtelijke belemmering.  In de  zorgvuldige afweging van 
belangen voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan hoort ons collectief belang ook 
betrokken te worden.  
De Vereniging Lyceumkwartier is meer dan bereid met de raad in overleg te treden over het bedoeld 
juridisch/kadastraal/notarieel onderzoek. En u, waar mogelijk, van advies te dienen. We horen graag 
van u.  
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BIJLAGE 1: De belangen van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist  
 

1. Vooropgesteld wordt dat de vereniging de collectieve wijkbelangen van een kleine 700 huishoudens in het 
Lyceumkwartier vertegenwoordigt. (ca 560 directe leden, en ca 130 woonadressen via VvE’s die lid zijn). Er 
zijn ca 900 woonadressen in de wijk, waaruit volgt dat de ‘dekkingsgraad’ van de vereniging onder 
wijkadressen ca 75 % bedraagt. 
 

2. De leden hebben zich verenigd  ter realisering  van de statutaire (hoofd)doelstelling die luidt :  
“…het in stand houden en beschermen van het woon- en leefklimaat, en daarmee het karakter van villawijk 
in het Lyceumkwartier van de Gemeente Zeist. “ 
 

3. Als meer dan bekend bij de gemeente voert de VLZ vele feitelijke werkzaamheden uit teneinde haar 
doelstellingen te realiseren. Onder meer op de gebieden van verkeer, ruimtelijke ordening, openbare 
ruimte, veiligheid en sociale cohesie. 
 

4. De vereniging wenst zich buiten conflicten tussen private/persoonlijke belangen te houden, voor zover zij 
collectieve/algemene belangen niet raken.  
 
Jurisprudentie zegt daarover:   
Bij de belangen van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 :2, derde lid, van de Awb moet het gaan om: 
 
- een aan de statutaire doelstelling ontleend collectief belang,  
- dat door een besluit direct wordt of dreigt te worden aangetast,  
- waarbij dat belang los kan worden gezien van dat van de individuele leden,  
- en waarvan de behartiging de trekken dient te vertonen van behartiging van bovenindividuele 

belangen. 
 

5. In onderhavig verband attenderen wij ook op art. 6 lid 2 uit de verenigingsstatuten: 
“Door toetreding tot de vereniging erkennen de leden kennis te dragen van de inhoud van de statuten, het 
huishoudelijk reglement, alsmede van de bepalingen neergelegd in de genomen besluiten en/of gesloten 
overeenkomsten. Zij verklaren bij toetreding zich daaraan te zullen onderwerpen, en dezelve te zullen 
naleven.” 
 

6. De vereniging heeft zich vele malen uitgesproken en ingezet voor de bescherming van het groene en 
lommerrijke karakter van de wijk. Zij heeft haar ontstaan daaraan zelfs te danken. 
De vereniging doneerde in dat kader 1e orde laanbomen aan de gemeente Zeist, ten faveure van behoud 
van de groene structuur- en beeldkwaliteit van de wijk en van de gemeente. 
Mede ter bescherming van de groene en lommerrijke beeldkwaliteit en de bescherming van de 
cultuurhistorisch bepaalde laanstructuren heeft de vereniging meerdere malen verklaard in beginsel tegen 
inbreiding en herverkaveling in de wijk te zijn.  
 

7. De vereniging ontwikkelt momenteel een wijk(structuur)visie die niet alleen de collectieve wensen van de 
leden zal weergeven, maar ook zal aansluiten bij de Structuurvisie van de gemeente Zeist en haar 
Groenstructuurplan. De vereniging heeft in het najaar van 2017 een zeer uitgebreide enquête uitgevoerd 
onder de leden. Deze Zienswijze is mede gebaseerd op de resultaten daarvan. 
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BIJLAGE 2:  Structuren van het Lyceumkwartier zijn gebaseerd op het ontwerp van Slot Zeist 
 

 
 
In het onderzoek van prof. Van Voorden is op grond van een analyse van vroegere en huidige ruimtelijke indeling, 
vastgelegd op kaarten en luchtfoto’s, een schematische typering van het ontwerp van het Slotcomplex opgesteld. 
Geconcludeerd werd dat het 17e eeuwse classicistische ontwerp tot aan het einde van de lengteas (Krakelingweg) is 
uitgevoerd. Uit luchtfoto’s uit 1937 blijkt dat de geometrische principes van dit ontwerp aan weerszijden van de 
Verlengde Slotlaan tot ver in de 20e eeuw intact zijn gebleven. Het formele ontwerp is verankerd in het 
landschappelijk schema door zichtassen. Het mathematisch principe van het ruimtelijk ontwerp is weergegeven in 
bovenstaande figuur. Met verhoudingen volgens de gulden snede is het ontwerp verder ingevuld. De hoofdmaat is 
1600 meter en de basismaat 400 meter.  De situering van de evenwijdige lanen aan de Verlengde Slotlaan is 
afgestemd op bovengenoemde geometrische principes van het basismoduul (400 meter) . De onderlinge afstanden 
van de lanen worden verklaard door de snijpunten van de moduulcirkels met hun diagonalen.  
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BIJLAGE 3: Tekst VLZ op Raadsinformatieavond van 5 juli 2018  

Dames en heren van de gemeenteraad ,  
 
Goedenavond, mijn naam is Sjoerd Schaafsma. Namens de Vereniging Lyceumkwartier Zeist.  
 
In onze verenigingszienswijze zullen wij verder ingaan op de inhoud, maar vandaag willen we graag een paar 
procedurele aspecten belichten. 
 
De VLZ vertegenwoordigt de collectieve wijkbelangen van een kleine 700 huishoudens die zich hetzij direct, hetzij via 
hun VvE , met dit doel verenigd hebben. Dat is ruim 75 % van de adressen in de wijk. 
 
De casus waar het nu om gaat omvat natuurlijk privé-aspecten van initiatiefnemers en de direct omwonenden, maar 
er zijn mogelijk ook collectieve wijkbelangen en, als we kijken naar Structuurvisie en Groenstructuurplan, mogelijk 
zelfs wijkoverstijgende algemene belangen voor Zeist bij betrokken. Daarbij komt dat het Groenstructuurplan zichzelf 
nadrukkelijk een toetsingskader en afwegingsinstrument noemt bij ruimtelijke ontwikkelingen en projecten. 
 
De directe effecten van dit specifieke geval op de directe omgeving zijn weliswaar aanzienlijk, maar binnen de huidige 
wet en regelgeving kan dit, volgens het college, nog wel door de beugel. De risico’s die we lopen op wijkbrede 
gevolgen door deze bestemmingsplanwijziging zijn ons echter wat minder helder. 
 
Wij hebben daarom als wijkvereniging bij het college op aangedrongen om dit proces zo zorgvuldig, transparant en 
democratisch mogelijk te maken. Stel dat het college besluit dat in de zienswijzen geen moverende redenen boven 
tafel gekomen zijn om af te wijken van het eerdere voorstel, dan komen we uit bij het hoogste gemeentelijk orgaan: 
dat bent u, onze gemeenteraad.   
 
Wij hopen dus dat u, alvorens dit plan al dan niet vast te stellen, via uw controlerende taak goed in de gaten houdt of 
álle betrokken belangen boven water gekomen zijn. En ten tweede natuurlijk of het college een en ander zorgvuldig 
heeft afgewogen. En dat geldt ook, zeg ik nadrukkelijk, voor de rechten van de initiatiefnemers. 
 
Bij deze een kleine correctie op het collegevoorstel van 10 april 2018: Er staat een frase in die luidt: “De wijkvereniging 
vindt het daarom niet passend om een oordeel uit te spreken over deze casus en heeft dan ook geen standpunt 
ingenomen.”     
 
Dit is niet helemaal correct overgenomen uit onze communicatie met de gemeente hierover. Wij schreven de 
gemeente onder meer : “De vereniging behoudt zich het recht voor in een dergelijke uitgebreide procedure bezwaar te 
maken tegen de plannen”; en in de zin daaronder: “De vereniging neemt niet op voorhand een positie in t.a.v. het 
huidige voorstel “   
 
Overigens is dit ook zo naar de initiatiefnemers gecommuniceerd. Als zij er voor kiezen bij het initiatief te blijven dan is 
het hun goed recht om te proberen dit gerealiseerd te krijgen. Het is overigens ook hun risico.   
 
Het gaat onze vereniging er niet om , om procedures onnodig te vertragen.   
Wij willen echter wel graag dat collectieve belangen en algemeen gedeelde waarden een nadrukkelijke rol spelen in 
de besluitvorming. En serieus meegewogen worden. En gemotiveerd geaccepteerd worden of gemotiveerd terzijde 
geschoven. Dat zorgt dan in ieder geval voor transparantie waarmee iedereen rekening kan houden.   
Onderschat u vooral niet de rechtsonzekerheid die voor bewoners en voor toekomstige bewoners gecreëerd wordt 
door de huidige wet- en regelgeving en het beleid van de gemeente. 
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Als gezegd: De vereniging besloot inmiddels om een zienswijze in te dienen omdat wij nu van mening zijn dat het 
college de collectieve belangen die hierbij mogelijk een rol spelen, vooralsnog onvoldoende heeft betrokken bij haar 
besluitvorming. Of als we dit omdraaien: wij hebben van de gemeente nog geen waarborgen mogen vernemen die 
uitsluiten dat in de toekomst de collectieve belangen niet verregaand aangetast zullen worden als gevolg van dit 
besluit.  
 
Dus vooral de vraag of dit besluit een katalysator gaat vormen voor vele volgende aanvragen om de wijk verder te 
verstenen en te ontgroenen is nog niet beantwoord. 
 
De wijk heeft wat dat betreft al meer dan genoeg voor haar kiezen gehad zoals uit deze luchtfoto mag blijken. Op de 
zwarte vlekken heeft de afgelopen 20 jaar grootschalige kap plaatsgevonden. Dat is nog zonder de voortdurende 
stroom van beperktere kapvergunningen op vele percelen, die mogelijk gemaakt wordt binnen de regels van de 
bomenverordening.  
 
Dus wat ons betreft  is het verdere proces: In eerste instantie zal de zienswijze-procedure meer duidelijkheid moeten 
verschaffen of er al dan niet collectieve belangen bedreigd worden. Daarna komt de Nota van Beantwoording. En 
vervolgens een collegebesluit. En, wanneer het zover komt, dan zouden wij het fijn vinden als de raad dan ook een 
hoorzitting organiseert voor degenen die hierover nog zouden willen inspreken.  
 
Ik wil deze procedurele opmerkingen nu afsluiten. De inhoud volgt in onze zienswijze.  
 
Wel nodig ik de raad, namens de Vereniging Lyceumkwartier Zeist, alvast van harte uit om op werkbezoek te komen in 
de wijk, na het zomerreces. We kunnen dan goed inzichtelijk maken wat we bedoelen met collectieve wijkbelangen en 
algemene belangen voor Zeist. De afweging daarna is aan het college en aan u. 
 
Dank u wel, dank u meneer de voorzitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




