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Geacht College, 

1. 	Inleiding 

1.1 	Namens de Stichting, Stichting Behoud de Eemvallei (hierna: de Stichting), gevestigd te 
Baarn, maak ik hierbij bezwaar tegen uw besluit van 26 april 2017 inzake de tijdelijke 
afwijking van het bestemmingsplan Landelijk Gebied voor de aanleg van 30 parkeerplaatsen 
op een perceel weiland nabij De Schans 20 te Soest ten behoeve van de Stichting 
Kringloopcentrum Spullenhulp (hierna: Spullenhulp") voor een periode van tien jaren 
(billaqe 1).  Het besluit is verzonden op 26 april 2017 en gepubliceerd op 10 mei 2017. 

1.2 	Vooreerst merkt de Stichting op dat zij — gelet op haar statutaire doelomschrijving — 
belanghebbende is bij het bestreden besluit. Deze statutaire doelomschrijving blijkt uit de 
notariele akte van oprichting van de Stichting (billaqe 2).  Voor haar feitelijke activiteiten, 
waaronder voorlichting, verwijst de Stichting u naar haar website www.eemvallei.nl. 

1.3 	De Stichting beschikt vooralsnog over de verleende vergunning en een situatietekening. 
Graag ontvangt zij alle overige op de besluitvorming en het eventuele vooroverleg van 
toepassing zijnde stukken en verzoekt zij uw College haar een nadere termijn voor de 
aanvulling van haar bezwaar te verlenen van veertien dagen na de dag van ontvangst van 
de stukken. 
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2. 	Gronden van bezwaar 

2.1 	De Stichting begrijpt uit de motivering van het besluit dat uw College het besluit heeft 
genomen "om een tijdelijke oplossing te vinden voor de bestaande parkeerproblematiek' en 
"dat de parkeerplaatsen voor de kringloopwinkel in de praktijk ontoereikend zijn (elke 
middag vol)". Daarom zou een naastgelegen weiland gedurende tien jaren moeten worden 
gebruikt als parkeerplaats met een capaciteit van 30 parkeerplaatsen. 

2.2 	De Stichting meent dat het besluit onvoldoende draagkrachtig is gemotiveerd (strijd met 
artikel 3:46 van de Awb) en op onzorgvuldige wijze is voorbereid (strijd met artikel 3:2 van 
de Awb). 

2.3 	Op geen enkele wijze is immers aangetoond: 

(i) dat en in welke mate sprake zou zijn van parkeerproblematiek; 

(ii) dat en in hoeverre alternatieven zijn onderzocht, zoals een ander gebruik 
van de bij Spullenhulp in gebruik zijnde gronden, gebruik van gronden 
binnen de rode contour, bijvoorbeeld op het terrein van de naast de 
Spullenhulp gelegen locatie van Reinigingsbedrijf Midden Nederland of 
andere in de nabijheid van de vestiging van de Spullenhulp gelegen reeds 
bebouwde percelen (denk aan het grotendeel ongebruikte parkeerterrein 
aan de Lange Brinkweg, waar medewerkers werkzaam bij de Rabobank-
vestiging aan het Kerkplein 9 gebruik van kunnen maken, maar dit (als 
gevolg van een sterke personeelsinkrimping) amper nog doen); 

(iii) gelet op (i) en (ii): de noodzaak voor de inrichting en het gebruik van een 
perceel met de bestemming "Agrarisch met waarden" als parkeerterrein; 

(iv) dat rekening is gehouden met het feit dat het betreffende weilandperceel is 
gelegen binnen het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, dat als in 
stand te houden en te versterken kernkwaliteit onder meer extreme 
openheid kent; 

(v) een tijdelijke afwijking voor de duur van tien jaren noodzakelijk is. 

2.4 	De Stichting is van mening dat de aanleg en het gebruik van het agrarisch waardevolle 
landschap als parkeerterrein ten behoeve van het parkeren van 30 auto's leidt tot een 
aantasting van de kernwaarden van dit gebied en tot schade aan de daar aanwezige fauna 
en flora. Het perceel heeft immers de bestemming "agrarisch met waarden". 
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2.5 	Daarnaast is de Stichting van mening dat het besluit in strijd is met artikel 4.9 van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening/Provincie Utrecht 2013 (PRV). Van aansluiting bij de 
kernkwaliteiten van het gebied Eemland is geen sprake. 

2.6 	Verder staat artikel 2.12 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de 
verlening van een omgevingsvergunning voor tijdelijk planologisch afwijkend gebruik slechts 
toe "indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening'. De Stichting is 
van mening dat de aanleg en het gebruik van 30 parkeerplaatsen in een weiland in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening. In het besluit ontbreekt in elk geval elke motivering van 
het tegendeel. 

2.7 	Ook meent de Stichting dat de parkeerproblematiek, die uw College aan zijn besluitvorming 
ten grondslag legt, niet van een dusdanig zwaarwegend belang is dat van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied mag worden afgeweken. 

2.8 	Tot slot is de Stichting van mening dat de tijdelijkheid van het gebruik als parkeerterrein 
onvoldoende is gewaarborgd. Deze bezwaargrond, alsmede de strijdigheid met de eisen 
van een goede ruimtelijke ordening werkt de Stichting hieronder nader uit. 

Tijdelijkheid 

2.9 	Op grond van 2.1 lid 1 onder c Wabo kan een omgevingsvergunning worden verleend voor 
onder andere "het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan". In casu is een dergelijke vergunning verleend op grond van artikel 2.12 
lid 1 sub a onder 2 Wabo jo. 5.18 Besluit omgevingsrecht (Bor). Die bepalingen stellen dat 
de omgevingsvergunning tijdelijk mag worden verleend, voor de duur van maximaal tien jaar 
(zie artikel 4 lid 11 van Bijlage II bij het Bor). 

2.10 Hoewel het besluit vermeldt dat het afwijkend gebruik gedurende tien jaar is toegestaan, is 
het vaste jurisprudentie dat een dergelijke bepaling / voorschrift niet voldoende is om de 
tijdelijkheid to garanderen (zie o.a. ABRvS 21 april 2010, BR 2010/23, m.nt. H.J. Breeman 
en R.J.G. Backer). De "oude" jurisprudentie van voor het Wabo-tijdperk is nog steeds 
actueel, vgl. ABRvS 7 augustus 2013, Gst. 2013/115, m.nt. F. Limpens-Cuijpers en AbRS 
13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:34. 

2.11 Vereist is "dat aannemelijk is dat na het verstrijken van de gestelde termijn geen behoefte 
meer bestaat aan de tijdelijke voorzieniny' (vgl. ABRvS 17 maart 2010, Gst. 2010/64, m.nt. 
J.M.H.F. Teunissen). Het ligt voor de hand dat - aangenomen dat deze behoefte thans 
daadwerkelijk bestaat - ook na verloop van tien jaar behoefte is aan 30 parkeerplaatsen in 
verband met parkeerproblematiek. Of er tegen die tijd een oplossing is gevonden, is een 
onzekere factor. Op geen enkele wijze is verzekerd dat Spullenhulp binnen tien jaar een 
"permanente oplossing" heeft gevonden, zoals het besluit vermeldt. Laat staan dat is 
verzekerd dat het parkeerterrein uiterlijk dan in de oude staat zal worden teruggebracht. 
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2.12 Daarnaast geldt dat uw College op geen enkele wijze heeft aangetoond dat sprake is van — 
zoals de Afdeling dat in haar jurisprudentie noemt — "concrete, objectieve gegevens" 
op grond waarvan u de 	tijdelijkheid had mogen aannemen (vgl. o.a. 
ABRvS 27 februari 2013, 	ECLI:NL:RVS:2014:2703 	en 	ABRvS 	9 	juli 	2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:2703).. Het besluit is ook om die reden onvoldoende zorgvuldig 
voorbereid en ontbeert een draagkrachtige motivering op dit punt. 

2.13 	Nu de tijdelijkheid van het gebruik van het parkeerterrein niet vast staat, had uw College de 
omgevingsvergunning niet mogen verlenen. 

2.14 Tot slot merkt de Stichting op dat uw College ten onrechte niet heeft getoetst of het 
afwijkend gebruik gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. Dit is in strijd met artikel 2.8 Bor. 

Strijd met goede ruimtelijke ordening 

De Stichting is ten slotte van mening dat het gebruik van het weiland als parkeerplaats in 
strijd is met de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Vast staat dat de in de vergunning 
aangewezen locatie valt binnen het bestemmingsplan "Landelijk gebied en dat de grond de 
bestemming "Agrarisch met waarden" kent. Het bestemmingsplan zegt hierover in artikel 3.1 
sub b en c: 

"b. behoud en herstel, alsmede instandhouding van de voorkomende 
visueel-ruimtelijke kwaliteit, zoals beschreven in bijlage 1 bij de 
planregels; 

c. behoud en herstel van de voorkomende natuurlijke waarden." 

In de toelichting op het bestemmingsplan wordt het beleid en de uitgangspunten ten aanzien 
van het landschap omschreven als: 

"4.4.3 Landschap 

Een belangrijk uitgangspunt voor dit nieuwe bestemmingsplan is het 
behoud en de verdere versterking van de kwaliteiten van het Landelijk 
Gebied. Het gaat hierbij om een optimale afstemming tussen bestaande 
en nieuwe functies enerzijds en het behoud en de ontwikkeling van de 
kwaliteit van de groene ruimte anderzUds. In dit gehele hoofdstuk speelt 
kwaliteit een belangrijke rol, omdat hier ingegaan wordt op de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de verschillende functies. 
Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen rechtstreeks toegelaten worden of 
na een nadere afweging. Bij een nadere afweging kunnen voorwaarden 
worden gehanteerd met betrekking tot kwaliteit, behoud en versterking 
van het landschap. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden: 
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• in de vorm van den van de te toetsen belangen; als landschapswaarden 
teveel worden geschaad, valt de afweging negatief uit; 

• in de vorm van compensatie, als een gebied of locatie door de 
betreffende ontwikkeling aan ruimtelijke kwaliteit inboet; 

• in de vorm van het toevoegen van nieuwe kwaliteiten. 

Met de landschapswaarden worden de landschappelijke, 
cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten van het plangebied bedoeld. 
Deze zijn vastgelegd in de Gebiedsvisie Landelijk Gebied (zie hoofdstuk 
3, visie en zonering) en in de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen 
(gebiedskatern Eemland en Utrechtse Heuvelrug). Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de 
ontwikkelprincipes die voor de betreffende gebieden relevant zijn, zodat 
de kwaliteit van het gebied niet wordt aangetast. Ook de situering en de 
maatvoering van nieuwe ontwikkelingen vergt een zorgvuldige inpassing 
in het landschap opdat de ruimtelijke kwaliteit geborgd blijft. Het 
compenseren van verlies aan ruimtelijke kwaliteit of het toevoegen ervan 
vindt plaats in de vorm van landschappelijke inpassing (bij kleinschalige 
ingrepen). Landschappelijke inpassing van gebouwen zal over het 
algemeen in de vorm van erfbeplanting plaatsvinden. Bij ontwikkelingen 
en de toetsing ervan zullen de landschapswaarden op zijn minst gelijk 
moeten blijven of verbeteren. Bij de beschrijving van de diverse 
ontwikkelingen die dit bestemmingsplan na een nadere afweging toelaat, 
zal de wijze waarop het kwaliteitstreven wordt ingevuld, worden 
beschreven. Het stelsel van omgevingsvergunningen voor werken is 
hierbij een belangrijk sturingsinstrument. In de regels is vastgelegd aan 
welke waarden moet worden getoetst. Naast het stellen van voorwaarden 
aan nader of te wegen ontwikkelingen, kan tevens gebruik worden 
gemaakt van overeenkomsten, om afspraken vast te leggen, die niet via 
het ruimtelijk spoor kunnen worden afgedwongen." 

In casu is sprake van niet-agrarisch gebruik buiten bestaande bedrijfsgebouwen. Dit geeft te 
meer aan dat er in de vergunning in zeer sterke mate wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan. 
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2.15 Van het bestemmingsplan mag worden verwacht dat het voldoet aan het criterium van een 
goede ruimtelijke ordening. De goede ruimtelijke ordening is immers de maatstaf die zowel 
bij het vaststellen als bij het afwijken van een bestemmingsplan wordt gehanteerd 
(vgl. Nijmijer 2013 (T&C Wabo), art. 2.12 Wabo, aant. 2c). Hoewel er meer wegen zijn die 
naar een goede ruimtelijke ordening leiden, is moeilijk verdedigbaar dat, wanneer het 
gebruik van de grond loodrecht staat op het in het bestemmingsplan voorgeschreven 
gebruik, er toch sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In casu: het gebruik van de 
grond als parkeerterrein verschilt zo wezenlijk van het beoogde gebruik in het 
bestemmingsplan (namelijk het behouden of herstellen van een open landschapsstructuur), 
dat er geen sprake kan zijn van een goede ruimtelijke ordening. 

2.16 Bij een gebrek aan ruimtelijke motivering en gelet op het bovenstaande, is de Stichting van 
mening dat er strijd is met een goede ruimtelijke ordening en dat uw College de vergunning 
niet had mogen verlenen. 

	

3. 	Slotsom 

	

3.1 	De Stichting is van mening dat uw College de vergunning had moeten weigeren. Artikel 2.12 
lid 1 sub a onder 2 Wabo vereist dat er sprake is van een tijdelijke vergunning, en de 
vergunde activiteit mag niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. In casu is 
sprake van strijd met een goede ruimtelijke ordening, nu, zowel vanuit het perspectief van 
landschappelijke waarden als op grond van waarborgen in de Flora- en Faunawet, de 
omgeving ernstige schade wordt toegebracht. 

	

3.2 	Gelet op vaste jurisprudentie van de Afdeling staat in casu de tijdelijkheid van de activiteit 
niet vast. Aannemelijk is immers, dat na het verstrijken van de vergunde termijn nog steeds 
behoefte bestaat aan parkeerplaatsen. Het staat echter niet vast dat tegen die tijd een 
permanente oplossing is gevonden voor de gestelde parkeerproblematiek. Uw College heeft 
in het besluit de vereiste tijdelijkheid niet, althans niet op grond van concrete, objectieve 
gegevens aangetoond. Het bestreden besluit is ook in zoverre dan ook genomen in strijd 
met de artikelen 3:2 en 3:46 van de Awb. 

	

3.3 	Ook anderszins is het besluit ondeugdelijk gemotiveerd: het bestreden besluit vermeldt geen 
ruimtelijke overwegingen, maar enkel "parkeerproblematiek' om tot vergunningverlening 
over to gaan. Van een vereiste afweging van belangen is geen sprake. 
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4. 	Conclusie 

	

4.1 	De Stichting concludeert tot gegrondverklaring van haar bezwaar en verzoekt uw College 
het besluit te heroverwegen en naar aanleiding van die heroverweging in te trekken met 
vergoeding van de door de Stichting gemaakte kosten voor juridische bijstand door een 
derde. 

Met vriendelijke groet, 
Loyens & Loeff N.V. 

24617086 	 7/7 



OMGEVINGSVERGUNNING 
GEMEENTE 

SOEST 	 WABO-2017-0169/1547686 
V&H/P. Phielix/ 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest; 

beschikkende op het verzoek van Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, De Schans 20, 3764 AX Soest 
om omgevingsvergunning voor de volgende activiteit(en): 

handelen in strijd met het bestemmingsplan 

voor het project tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor aanleg parkeerplaatsen t.b.v. Spullenhulp voor 
een periode van 10 jaar op het perceel nabij De Schans 20 Soest, kadastraal bekend gemeente Soest 
sectie/nr: L 418 / L 428, volgens de overgelegde tekeningen en beschrijving; 

gelet op artikel 2.1 lid 1 onder c en 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo); 

besluiten: 
aan Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp voornoemd, volgens de bijgevoegde tekening(en) en 
beschrijving en voorts onder de in bijlage 1 genoemde voorschriften omgevingsvergunning te verlenen 
voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf de verzenddatum van deze vergunning voor de 
volgende activiteit(en): 

handelen in strijd met het bestemmingsplan 

voor het project tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor aanleg parkeerplaatsen t.b.v. Spullenhulp voor 
een periode van 10 jaar op het perceel nabij De Schans 20 Soest, kadastraal bekend gemeente Soest 
sectie/nr: L 418 / L 428. 

Overwegingen 
U heeft deze aanvraag gedaan om een tijdelijke oplossing te vinden voor de bestaande 
parkeerproblematiek. U heeft voorafgaand aan het doen van de aanvraag omgevingsvergunning 
aangegeven dat de parkeerplaatsen voor de kringloopwinkel in de praktijk ontoereikend zijn (elke 
middag vol). U vraagt daarom om toestemming om het naastgelegen weiland tijdelijk te mogen 
gebruiken als parkeerplaats voor de klanten van de kringloopwinkel. In totaal worden 30 tijdelijke 
parkeerplaatsen aangelegd waarbij graskeien als verharding worden gebruikt. 

De aanvraag is getoetst aan het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied. Het plan ligt in de 
enkelbestemming 'Agrarisch met waarden' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - Middelhoge 
verwachting'. 

Het is binnen de agrarische bestemming niet toegestaan om de gronden te gebruiken voor een tijdelijke 
parkeerplaats. Met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo (kleine buitenplanse ontheffing) 
gelezen in samenhang met artikel 4 lid 11 Besluit omgevingsrecht kan vergunning worden verleend voor 
de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. 

De parkeerplaats wordt uitgevoerd met graskeien waardoor de uitstraling die van een weiland blijft 
houden. Het weiland kan hersteld worden aan het einde van de termijn. Hiervoor is een voorwaarde aan 
de vergunning worden verbonden. 

De tijdelijke parkeerplaats heeft een positieve invloed op de doorstroming bij de Schans. De Schans is 
een weg met eenrichtingsverkeer waaraan zowel de kringloopwinkel als het afvalbrengstation is gelegen. 
Bezoekers voor het afvalbrengstation komen eerst langs de kringloopwinkel. Het uitbreiden van de 
parkeervoorzieningen betekent dat bezoekers minder hoeven te zoeken naar een parkeerplaats en dan 
bijvoorbeeld aan de weg parkeren. Verkeerskundig is er daarom geen bezwaar tegen de tijdelijke 
uitbreiding van de parkeerplaats. 

Telefoon: 035-6093411 	 Internet: www.soest.ni  
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Soest 	Postadres: Postbus 2000, 3760 CA Soest 	E-mail: postbus2000©soest.n1 



De termijn van maximaal 10 jaar geeft u voldoende tijd om een permanente oplossing te vinden en 
maakt het mogelijk om met een relatief eenvoudige procedure medewerking te verlenen. 
Een tijdelijke parkeervoorziening is daar een goede oplossing voor de korte termijn. 

U heeft aangegeven dat de grondbewerkingen die noodzakelijk zijn voor de aanleg van de parkeerplaats 
niet beneden de 30 cm onder maaiveld zullen komen. Daarmee staat op voorhand vast dat het belang 
van de archeologie niet onevenredig wordt geschaad. Er is dan geen vergunningplicht op basis van de 
archeologische dubbelbestemming. 

Procedure, inwerkingtreding en rechtsbescherming 
Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.2 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 
Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn 
van zes weken na verzenddatum van deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Deze 
omgevingsvergunning treedt op de dag na de verzenddatum in werking. 

Op de bij deze vergunning gevoegde toelichting staat hoe u tegen dit besluit een bezwaarschrift kunt 
indienen. 

Soest, 26 april 2017 	 verzonden: 26 april 2017 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, 
namens dezen de Teamleider Vergunning & Handhaving, 

Karen Starink 

Totaal leges 922,80 

Dit bedrag is een optelling van de leges voor de volgende activiteit(en): 

Omschrijving 	 Tarief 

Buitenplanse kleine afwijking geen bouwactiviteit 	 1.073,15 

Verrekening vooroverleg 	 -150,35 

(U ontvangt binnenkort een nota ter grootte van dit bedrag) 

Bijlage: 1 Voorschriften 
2 Toelichting "INDIENEN VAN BEZWAAR " 

Afschrift: vergunningenBAG@soest.nl, d.decietrouwe@soest.n1 (WOZ), CBS (via V&H/J.C.M. Wester), 
bert.dewildePsoullenhulp.n1  



Bijlage 1 behorend bij besluit WABO-2017-0169/1547686 

Voorschriften: 

1. Uiterlijk na afloop van de termijn van deze vergunning brengt u het gebruik van de betrokken gronden 
in overeenstemming met de alsdan geldende regelgeving waarbij de verharding wordt verwijderd. 

2. U legt de parkeerplaats aan overeenkomstig de bij het besluit behorende tekening aan. 

3. U zorgt ervoor dat de bij de aanleg van de parkeerplaats de grond niet dieper dan 30 cm onder het 
maaiveld wordt geroerd. 



Postbus 2000 
3760 CA Soest 

Afdeling Bedrijfsvoering 
Bezoekadres: Raadhuisplein 1 

Telefoon: (035) 609 34 11 
Fax: (035) 609 36 89 

Internet: www.soest.n1 
GEMEENTE 
SOEST 

Bijlage 2 behorend bij besluit WABO-2017-0169/1547686 

TOELICHTING "INDIENEN VAN BEZWAAR" 

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (artikel 7:1) kunt u tegen het besluit, waar 
deze toelichting is bijgevoegd, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen. 

Het bezwaarschrift moet -ondertekend- worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het 
besluit aan u is bekend gemaakt. Onder bekendmaking wordt de toezending of de uitreiking van het 
besluit verstaan. 
In het bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: 
1. uw naam en adres: 
2. de dagtekening; 
3. een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt (en zo mogelijk een kopie van 

dat besluit bij uw bezwaarschrift voegen); 
4. de redenen waarom u bezwaar maakt. 

Voordat op het bezwaar wordt beslist, wordt u in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Het horen is 
echter niet verplicht als: 
1. het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is (bijv. als het bezwaarschrift te laat is ingediend of 

als het besluit u niet of niet rechtstreeks raakt); 
2. het bezwaar kennelijk ongegrond is (geen enkele goede reden voor het bezwaar); 
3. u en eventuele betrokkenen (de belanghebbenden) hebben verklaard geen gebruik te willen maken 

van het recht te worden gehoord; of 
4. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in 

hun belangen kunnen worden geschaad. 

Het bestuursorgaan beslist over het algemeen binnen zes weken. Dat kan met vier weken worden 
uitgesteld. Als u het bezwaarschrift voor een adviescommissie moet toelichten wordt binnen tien weken 
een beslissing genomen. Ook deze termijn kan met vier weken worden verlengd. 
De beslissing wordt u schriftelijk bekend gemaakt. 

Tijdens de periode geldt de genomen beslissing. Als dit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u bij 
de rechter vragen om een "voorlopige voorziening". Dit betekent dat een speciale regeling kan worden 
getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan deze procedure zijn kosten 
verbonden. Die kosten bedragen voor natuurlijke personen (individuen) € 168,--. Een rechtspersoon 
(bijv. een bedrijf) moet voor een voorlopige voorziening tijdens de bezwaarschriftprocedure € 333,--
betalen. 
De rechter zal uw verzoek om voorlopige voorziening overigens alleen inwilligen, indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Een verzoekschrift om een voorlopige voorziening te treffen, moet u richten tot de voorzieningenrechter 
te Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 



ATTENTIE 

1. Mogelijk heeft u op basis van de milieuregelgeving een nadere toestemming nodig of moet u 
een melding doen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer W. van den Broek, RUD Utrecht, tel. 
06-18300565. 

2. De onderhavige omgevingsvergunning ontheft u niet van de verplichting om, indien noodzakelijk, 
ook een 'omgevingsvergunning brandveilig gebruik' (art. 2.1 lid 1 onder d. Wabo) dan wel een 
'gebruiksmelding' (art. 1.18 Bouwbesluit 2012) te doen. Of u vergunning- of meldingplichtig bent is 
afhankelijk van de manier waarop het gebouw gebruikt wordt (bijvoorbeeld café, kinderdagverblijf, 
kamerverhuur). Dit kunt u nagaan door via www.omgevingsloket.n1 de vergunningcheck te doen. 

3. U dient tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden contact op te nemen met de diverse 
nutsbedrijven (gas-water-elektra) i.v.m. de eventuele aanwezigheid van dienstleidingen. 

4. Het is verboden om op de openbare weg obstakels te plaatsen en over trottoirs te rijden. Tevens 
is het verboden om uitwegen te maken zonder vergunning. 
Indien bovengenoemde maatregelen of werken in verband met de uitvoering van een bouwwerk op eigen 
terrein onmogelijk zijn, kan van deze verbodsbepalingen bij de afdeling Dienstverlening, team 
Vergunning & Handhaving van de gemeente Soest ontheffing worden aangevraagd (obstakelvergun-
ning) 
Indien ten gevolge van het bouwen schade ontstaat aan gemeente-eigendommen zal deze op last van de 
gemeente moeten worden hersteld of vanuit gemeentewege worden hersteld. De kosten van deze 
werkzaamheden zullen worden verhaald op de houder van de omgevingsvergunning. 

5. Het plaatsen of laten plaatsen van obstakels, zoals bouwhekken en bouwmaterialen op en tegen 
de openbare weg, mag alleen op aanwijzing van een medewerker van de gemeente Soest. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de heer B. Hagen van de afdeling Realisatie. Hij geeft u aanwijzingen over 
de plaats en hoogte van de obstakels om verkeersonveilige situaties te voorkomen. 

6. Voor het plaatsen van een bronbemaling of het anderszins onttrekken van grondwater dient u 
altijd vooraf een melding te doen bij het waterschap. Informatie hierover is te verkrijgen op de website 
van het waterschap (www.wve.nl). 
Het is van het grootste belang deze informatie in een zo vroeg mogelijk stadium in te winnen. In enkele 
gevallen kan het zijn dat u een aparte watervergunning nodig heeft. Het waterschap bepaalt naar 
aanleiding van uw melding of u een vergunning nodig heeft. 
Als u water uit de bronbemaling wilt lozen op de riolering van de gemeente, dient u hier altijd een 
vergunning voor aan te vragen. Informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Soest 
(www.soest.nl). Een vergunning dient te worden aangevraagd via het formulier "aanvraag 
rioolaansluiting". 
Als u water uit de bronbemaling wilt lozen op oppervlaktewater, dient u hier altijd een vergunning voor 
aan te vragen. Informatie hierover is te vinden op de website van het waterschap (www.wve.nl). Een 
vergunning kan aangevraagd worden via het formulier van de watervergunning. 

7. De inbraakveiligheid van gebouwen en woningen wordt -onder meer- door toepassing van 
daartoe geschikte bouwtechnische maatregelen en hang- en sluitwerk aanzienlijk versterkt. Verwezen 
wordt naar de Nederlandse Norm NEN 5088 en 5089 (Inbraakveiligheid van gebouwen. Bouwtechnische 
beveiliging van woningen. Uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut te Delft). Hierover is 
een brochure te verkrijgen bij de gemeente. 

8. Wellicht ten overvloede maken wij u erop attent dat u de aan de omgevingsvergunning 
verbonden verplichtingen dient na te komen. Als blijkt dat u niet conform de omgevingsvergunning hebt 
gebouwd of dat u het bouwwerk niet overeenkomstig de vergunning gebruikt dan kan dit gevolgen 
hebben. Informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Soest (www.soest.nl). 
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STICHTING 5423PD 

Heden, de zes en twintigste april tweeduizend, verseheen voor mij, Mr Paul 
Adriaan Delen, notaris te Baarn: 

de heer JOOST HOOGERHEIJDE,  wonende te (3742 GC) Baarn, De Botter 
31, geboren te Vrouwenpolder op vier en twintig maart negentienhonderd ne-
gen en dertig, houder van paspoort met nummer N61489800, uitgegeven te 
Baarn op achttien november negentienhonderd zeven en negentig, gehuwd 
met mevrouw Cornelia Jannetje Hendrika Reijnen. 

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvo 
volgende statuten vast te stellen: 
Naam en Zetel 	  
Artikel 1 	 
1. De stichting draagt de naam: STICHTING "BEHOUD DE EEMVALLEI".- 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Baarn. 	  
Doel 	  
Artikel 2 
De stichting heeft als doel: ---------------------- 	------ -------------- ---------- 
a het zijn van een organisatie waarin de stimulansen van zowel de overheid als 

van particuliere organisaties of particulieren voor het behoud en de versterking 
van natuur en landschap van de Eemvallei worden geIntegreerd en gebun- 
deld; 	  
het er op toezien dat de te beschermen objecten en waarden, metterdaad 
worden beschermd door de daartoe bevoegde instanties en personen. welke 
bescherming zo nodig in rechte zal worden afdedwongen, 	-------- ----- 
het zelfstandig registreren van natuur- en landschapswaarden; 	 
het zijn van een platform voor samenwerking op het onderhavige terrein, me 
behoud van alle rechten wanneer deze samenwerking geen gestalte krijgt; 
het bevorderen dat de door de stichting geregistreerde waarden een plaats 
krijgen in een algemeen levend beset dat deze waarden beschermingswaar- 
dig zijn; 	  

f. 	het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee in de ruims 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Bestuur 	  
Artikel 3 	  
1. 	Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. ----------- 

(%Pe  



Het aarita • es Uursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin 
bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. 	 

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in 
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris 
en een penningmeester; de functies van secretaris en penningmeester 
nen ook door een persoon worden vervuld. 	 
Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd 
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de over- 
blijvende bestuursleden met algemene stemmen of zal het enige overblijven- 
de bestuurslid, binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) 
daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). 	 

4. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende 
bestuursleden of vormt het overblijvende bestuurslid een wettig samengesteld 
bestuur. 	  

5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 
functie gemaakte kosten. 	 

Bestuursvergaderingen 	  
Artikel 4 	  
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de plaats in Nederland zoal 

bij de oproeping is bepaald. 	  
2. Elk jaar wordt ten minste een vergadering gehouden. 	  
3. Vergaderingen zullen voorts telkens worden gehouden, wanneer een van d 

bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de t 
behandelen punten de oproeping doet. 	  

4 De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren 
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, doo 
middel van oproepingsbrieven. 

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergade. 
ring, de to behandelen onderwerpen. 	  

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aan-
wezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde 
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door dell 
statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergadenn- - 
gen niet in acht genomen. 	  
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij afwezigheid van de 
voorzitter voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.------
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de' 
vergadering daartoe aangezocht.  	--------- ----------- 
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de verga 
ring als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 	 estuursbesluiten 

Artikel 5 
1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 

meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig 
of vertegenwoordigd is.---- 



# 
Een bestuurslid kan zich ter vergadenng door een ander bestuurslid lat 
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling v 
de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. ----------------
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een ander bestuurslid als gev 

--- ----- ----------- machtigde optreden. — 	  
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurs- 
leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecom- 
municatiemiddel, hun mening te uiten. 	  
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen 
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- 
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 	 
leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. 
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitge- 
brachte stemmen. 	 -- 
AIle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij een bestuur 
voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ----
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

6 In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, bes 
voorzitter van de vergadering.  	 -------

Bestuursbevoegdheid ------ ----- ---------------- ------- ------- ------- 
Artikel 6 	  
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 	 
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 

t3. 
 ' 	tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 

- - 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 	  

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, 
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van 

. - een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen 
. 	van alle in functie zijnde bestuursleden. 	  
:,4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving wor-

den aanvaard.  	--------------------  
Vertegenwoordiging-

:Artikel 7 	  

I

'  

_ 	, 	 ndigt7 ------ ------------------ 

. 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 
handelende bestuursleden. 	  

, 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook 
i 	aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vert 

genwoordigen. --- 	  
,Einde bestuurslidmaatschap 	  
Artikel 8 	 
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid ei 

' 	a. door zijn overlijden; ------- 	 --- ------ ---------- — b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest: ---------------- 
door schriftelijke ontslagneming (bedanken); c.   

d.  
e. door ontslag op grond van artikel 2.298 van het Burgerlijk Wetboek. ----------- 

door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden; — 



Boekjaar en jaarstukken ---- 	 

Artikel 9 ---------- --------- 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. --------- 

2. 
Per het einde van elk boekjaar worden de boeken van de stichting afgeslote 
daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten 
over het geeindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens doo 
het bestuur worden vastgesteld. -------------__ ---------------- - 

Reglement— -------- ---------- Artikel 10 	  
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen 

worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling be- 
-------- -- 

	

hoeven. 	
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ------ 

Het bestuur is altijd bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. 	 
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde ir4  

artikel 11 lid 1 van toepassing. 
Statutenwijziging 	 
Artikel 11 ----- ------------ 	— 
1 	Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. 

Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een 
vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd 
zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. 	 
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariele akte tot stand ko 
leder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de betreffende akte te verlijden. 

Ontbinding en vereffening 
Artikel 12 	 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden; op het daartoe te 

besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. 
2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot verei  

ning van haar vermogen nodig is. 	 
Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestu 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zov 
mogelijk van kracht. 	 

5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars t 
bepalen.  	 -----------------

6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de o 
bonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereff 
naars aan te wijzen persoon.----------- 

Slotbepaling 
Artikel 13 	---- 	 ------------ 
In alle gevalien waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, bestist h bestuur. 	 -------------- 
Slotverklaringen ----- 	

------ 

Ten slotte verklaarde de comparant:----- 
1. Tot eerste bestuursleden van de stichting zijn benoemd: ------------ 

de comparant, in de functie van voorzitter; 	 
de heer Cornelis Victor Koolmees, wonende te (3742 GM) Baam, De 
Gondel 4, geboren te Rotterdam op twaalf maart negentienhonderd ne- • - igen en veertig, in de functie van secretans; 	  



de heer Gerbrand van der Horst, wonende te (3742 GC) Baarn, De B 
25, geboren te Nunspeet op achttien januari negentienhonderd twee e 
zeventig, in de functie van penningmeester. 

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december 
tweeduizend. 	  

3. De stichting zal voor het eerst kantoor houden op het adres van de secretaris. 
De comparant is mij, notaris, bekend. 	  
Waarvan akte in minuut is verleden te Baarn op de datum zoals in het begin van 
deze akte is verrneld. 	  
Na mededeling van de zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het ge-
ven van een toelichting daarop aan de comparant door mij, notaris, is deze waar 
nodig gewezen op de gevolgen uit de inhoud van deze akte voortvloeiend, waarna 
de comparant heeft verklaard tijdig tevoren van de inhoud van deze akte te heb-
ben kennis genomen en daarmee in te stem men alsmede met beperkte voorlezing 
van deze akte; daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de 
comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. 	 
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Stickling Behoud de Eemvallel parkeerterreln kringloop Sneer: 
bezwear 

Geacht College, 

1. 	Inleiding 

1.1 	Namens de Stichting, Stichting Behoud de Eemvallei (hierna: de Stichting), gevestigd to 
Beam, meek ik hierblj bezwaar tegen uw besluit van 26 april 2017 inzake do tijolelijka 
afwi(kIng van het bestemmIngsplan Landelijk Gebied voor de aanleg van 30 parkeerplaatsen 
op son perceel wetland nab))) De Schans 20 to Soest ten behoove van de Stichting 
Kringloopcentrum Spullenhulp (hierna: Spullenhulr) voor gen periods van lien jaren 
(billed° 1). Het besluit Is verzonden op 26 evil 2017 en gopubliceerd op 10 mei 2017. 

1.2 	Vooreerst merkt de Stichting op dat zij — gelet op haar statutaire doelomsohrijving — 
belanghebbende is bij het bestreden besluit. Doze statutaire doelomschrliving blijkt ult de 
notariele akte van oprichting van de Stichting (bills= 2), Voor hear feltelgke activiteiten, 
waaronder voorlichtIng, verwijst de Stichting u near hoar website womeemvallel.nl. 

1.3 	De Slighting beschikt vooralsnog over de verleende vergunning en een sltuagetekening. 
Graag ontvangt zki alle ovedge op de berauttvorming en het eventuele vooroverleg van 
toepassing zlnde stukken en verzoekt zij uw College haar een nadere termijn voor de 
aanvulling van haat bezwaar to verienen van veedien dagen na de dag van ontvangst van 
de stukken. 
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