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1. Achtergrond 
 

 

1.1 Aanleiding 
Nederland wil de ontheemden uit Oekraïne ruimhartig opvangen en bereidt zich daarop voor. Op 29 

april 2022 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de opdracht van het kabinet om via de 

voorzitters van de veiligheidsregio´s de gemeenten te verzoeken om 50.000 opvangplekken te 

realiseren. Daarbij is er inmiddels een aanvullende vraag bij de gemeenten terecht gekomen om 

25.000 extra opvangplekken te realiseren. 

 

De afgelopen maanden is het westen van Oekraïne veiliger geworden waardoor de ambassade in Kiev 

weer geopend is. Ondanks het veiligere gebied in het westen groeit het aantal ontheemden nog steeds 

en duurt de oorlog voort. De Rijksoverheid houdt hierom rekening met een langdurigere opvang voor 

de vluchtelingen uit Oekraïne. De omvang van de taakstelling wordt inzichtelijker gemaakt door 

gegevens vanuit de VRU. Hier is in de prognose te zien dat de aantal plekken in de toekomst niet meer 

toereikend is aan de heersende vraag. 

 

De verspreiding van de vluchtelingen over Nederland wordt gecoördineerd door de 25 

Veiligheidsregio’s(VR). Momenteel (3 -10-2022)l worden er in de Veiligheidsregio Utrecht(VRU) 5291 

vluchtelingen opgevangen, waarvan 3306 in de gemeentelijke opvang en 1985 in de particuliere 

opvang. De VRU bestaat uit 26 gemeenten waarbij Soest tot de middelgrote gemeenten behoort. Door 

ruimtegebrek bij diverse gemeentes komt een grotere nadruk op de middelgrote gemeenten te liggen 

voor mogelijke opvang plaatsen. En zoals blijkt uit de grafiek houdt de instroom nog niet op.  

 

In Soest worden momenteel (3-10-2022) 150 Oekraïense vluchtelingen opgevangen waarvan 87 in de 

gemeentelijk opvang en circa 63 bij particulieren thuis. Aanvullend zijn er 20 mindervalide Oekraïners 

naar Soest geplaatst in een speciaal geschikte instelling. De samenstelling van de groep vluchtelingen 

zijn voornamelijk gebroken families en bestaat uit met name uit twee- en driepersoonshuishoudens en 

daarnaast in enige mate ook uit één-, vier- en vijfpersoonshuishoudens.   
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Deze huishoudens moeten voor april ergens anders  worden ondergebracht aangezien de huisvesting 

van voor de gemeentelijke opvang tot dat moment beschikbaar is en ook in de particulieren opvang het 

niet overal houdbaar is.  

 

1.2 Vooronderzoek locaties 
Gemeente Soest heeft criteria opgesteld en heeft een  inventarisatie  verricht naar mogelijke locaties 

voor tijdelijke woningen. Aan het college van Burgemeester en Wethouders is in de memo 

“Locatieonderzoek middellange termijn huisvesting vluchtelingen Oekraïne” van 14 maart 2022 het 

advies gegeven om de locatie Insingerstraat / Den Blieklaan nader uit te werken. In de memo van 18 

maart 2020 “Nadere uitwerking locatie Insingerstraat / Den Blieklaan huisvesting vluchtelingen 

Oekraïne” wordt de eerste aanzet gedaan om de randvoorwaarden aan te geven. Daarop volgend heeft 

het college op 31 maart 2022 besloten om in te stemmen met het haalbaarheidsonderzoek voor 

tijdelijke woningen aan de Insingerstraat / Den Blieklaan. 

 

 

1.3 Opdracht formulering  
Aan de ambtelijke organisatie is de opdracht gegeven de haalbaarheid van het plaatsen van 

verplaatsbare wooneenheden op de locatie aan de Insingerstraat voor een periode van 3, 5 en 10 jaar 

te onderzoeken. Primair zijn de wooneenheden bestemd voor de opvang van  gevluchte Oekraïners. 

Wanneer de Oekraïners vertrekken, kunnen de wooneenheden binnen de exploitatietermijn mogelijk 

gebruikt worden voor andere doelgroepen. De haalbaarheid dient onderzocht te worden in 

samenwerking met de Alliantie. Het haarbaarheidsonderzoek naar de locatie ziet toe op onder meer de 

fysieke/technische, juridische, financiële, ruimtelijke en verkeerskundige en milieu- en omgevings- 

aspecten. 
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2. Het Perceel 
 

2.1 Locatie 
Het perceel aan de Insingerstraat / Den Blieklaan betreft een weiland waar  vee graast. Het is gelegen 

aan de zuidzijde van de wijk Overhees in het zuidwesten van Soest. Op onderstaande afbeelding is het 

perceel aan de Insingerstraat / Den Blieklaan weergegeven met het oranje vlak. Het perceel heeft de 

kadastrale aanduiding: Kadastrale gemeente  Soest, Sectie G, Perceel 7411.   

Het perceel wordt aan de Noordwest zijde begrensd door de Insingerstraat. Aan de zuid zijde ligt een 

bosrand welke onderdeel uitmaakt van een privaat perceel. Op de hoek van de Insingerstraat en Den 

Blieklaan is een woning gesitueerd welke aan het te onderzoeken perceel grenst. 

 

De oppervlakte van het te onderzoeken 

perceel bedraagt ca. 1,5 ha en heeft een 

omtrek van ca. 520 meter. Het perceel is 

voornamelijk grasland met enkele kleine 

struiken en is omheind door een hekwerk 

om vee te kunnen houden. De ingang tot het 

perceel bevindt zich in de uiterste westhoek 

van de Insingerstraat. 

 

Het perceel wordt door de gemeente 

verpacht aan een particulier tot januari 

2023. De overeenkomst wordt niet 

stilzwijgend verlengd. 
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2.2 Karakteristieken perceel 
De Structuurvisie 2009 beschrijft dit perceel als een onderdeel van de groene mantel met een 

boskamer structuur. Het wordt in de Structuurvisie 2009 ook aangeduid tot een woningbouwlocatie 

2016-2030.(check plus omgevingsvisie) 

 

Het perceel bevindt zich binnen de zogenoemde rode contour en is het bezit van de gemeente Soest. 

Gedurende de periode van januari 2022 tot januari 2023 heeft de gemeente het perceel verpacht aan 

een particulier. 

 

Over het perceel is in verschillende plannen en nota’s opgenomen wat de waarde en eigenschappen van 

dit perceel betreffen. In onderstaande tabel zijn deze beschrijvingen weergegeven; 

 

Bron Status Beschrijving perceel 

Bestemmingsplan  Onherroepelijk  

(03 juni 2015) 

Landelijk gebied.  

Enkelbestemming “Agrarisch met waarden” 

Dubbelbestemming “Waarde – Archeologie – 

Middelhoge verwachting” 

Welstandsnota 

gemeente Soest 

Geheel in werking  

(februari 2014) 

 Buitengebied met bijzonder ruimtelijk 

oogpunt (niveau 2). Is beeldkwaliteitsplan 

voor opgesteld. 

Parapluplan Retail en 

Nota parkeernormen 

auto en fiets 

Geheel onherroepelijk in 

werking 

(28 september 2017) 

Gemeentelijk parkeernormen van kracht. 

Structuurvisie: 

Cultuurhistorische 

waardenkaart 

Vastgesteld 

(24 december 2015) 

Hoge cultuurhistorische waarden 

Structuurvisie: 

Omgevingsvisie Soest 

en Soesterberg 

Vastgesteld 

(21 december 2021) 

Geen onderdeel van “Hoofdgroenstructuur”. 

 

2.3 Omgeving en voorzieningen 
Het perceel bevindt zich aan de rand van een woonwijk en wordt ook wel aangeduid als een perceel in 

de kernrandzone van Soesterveen. De omgeving ten 

zuiden en ten westen kenmerkt zich door graslanden 

en agrarische percelen welke gedeeltelijk binnen de 

rode contour vallen van de gemeente. Dit zijn 

voornamelijk private percelen en hier bevinden zich 

ook sportverenigingen en scholen. 

 

Ten noorden en oosten van de Insingerstraat 

bevinden zich woonwijken met veel aandacht voor de 

groene inrichting waarbij de nodige aandacht aan de 

ruimtelijke inrichting is gegeven.    

 

In de omgeving zijn veel voorzieningen te vinden 

welke zijn geïdentificeerd en gecategoriseerd om 

inzicht te verschaffen in het voorzieningenniveau van 

de omgeving. Dit draagt bij aan de beeldvorming van 

de omgeving en de locatie van het weiland ten 

opzichte van deze voorzieningen. 
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De voorzieningen zijn tot een afstand van circa 1200 meter hemelsbreed beschouwd. Deze afstand 

komt overeen met een loopafstand met een tijdsduur van circa 20 minuten. In onderstaande afbeelding 

is deze afstand van 1200 meter hemelsbreed weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzieningen die binnen deze straal van 1200 meter zich bevinden, worden in navolgende 

paragrafen behandeld; 

2.3.1 Scholen 

Basisonderwijs  

Basisschool de Bron 850 meter 

Openbare Daltonschool deBuut 600 meter 

Basisschool de Wegwijzer 500 meter 

CBS Insingerschool 500 meter 

Democratische school De ruimte 400 meter 

3e van Huchtschool 700 meter 

De Egelantier 950 meter 

Daniëlschool 950 meter 

Waterinkschool 1100 meter 

 

Voortgezet onderwijs 

Democratische school De ruimte 400 meter 

Dit is het enige voortgezet onderwijs binnen een straal van 1200 meter. Echter zijn binnen de 

gemeente nog andere middelbare scholen aanwezig op fietsafstand. 

2.3.2 Supermarkten 

Albert Heijn 700 meter 

Lidl 1100 meter 

2.3.3 Medische voorzieningen 

Medisch Centrum Overhees 1000 meter 

Gezondheidscentrum Soest 800 meter 
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Maatschap Huisartsenpraktijk 

Smitsveen 

950 meter 

Fysiotherapie Kries 350 meter 

Fysio de Varen 700 meter 

Fysiocentrum Veenstreek 850 meter 

Apotheek Wolverlei 950 meter 

2.3.4 Sport verenigingen  

Voetbalvereniging Hees 750 meter 

MHC Soest 300 meter 

AV Pijnenburg 700 meter 

SO Soest 550 meter 

De Toss Tennis & Padel 500 meter 

Sport4Balance 850 meter 

Knickerbockers 600 meter 

2.3.5 Ontspanning 

In de omgeving van de Insingerstraat zijn diverse voorzieningen aanwezig welke gebruikt kunnen 

worden voor ontspanning. Hierbij te denken aan speeltuinen, het bezoeken van sportwedstrijden, 

theater en de uitgestrekte wandelpaden van het natuurgebied De Zoom. Het openbaarvervoer is 

makkelijk te bereiken waardoor in een relatief kort tijdsbestek kan worden gereisd buiten de 

gemeente/provincie. 

2.3.6 Openbaarvervoer 

Bushalte, Eigendomweg 500 meter 

Bushalte, Isaacstraat 350 meter 

NS Station, Soest Zuid 1350 meter 
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3. Onderzoeksstrategie 
 

3.1 Onderzoeksopzet 
De onderzoeksvraag die door het college is gedefinieerd is als volgt: Is het haalbaar om 150 - 200 

verplaatsbare wooneenheden aan de Insingerstraat te plaatsen voor een periode van 3-5-10 jaar voor 

de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne   

 

Aangezien het verloop van de oorlog in Oekraïne onbekend is en daardoor ook hoe lang de Oekraïense 

vluchtelingen in de wooneenheden gaan verblijven, is het zaak ook te onderzoeken welke andere 

doelgroepen gebruik kunnen maken van de wooneenheden voor de restant van de periode van na 

vertrek van de vluchtelingen uit de Oekraine. In het haalbaarheidsonderzoek wordt primair gekeken 

naar de inrichting van het perceel om Oekraïners te kunnen huisvesten en secundair voor andere 

doelgroepen vanaf het moment dat de Oekraïners zijn vertrokken en er nog resterende tijd is binnen de 

gekozen periode. 

 

De haalbaarheid wordt voor zowel de technische kaders als de maatschappelijke kaders onderzocht. 

Binnen de technische kaders onderzoeken we of er risico’s zijn die het verlenen van de noodzakelijke 

vergunningen voor de ontwikkeling van het plangebied potentieel onmogelijk maken.  Dit is een 

“checklist” waar aan moet worden voldaan alvorens gestart kan worden met de tijdelijke 

ontheffingsprocedure van het bestemmingsplan. Dit is een kwalitatieve benadering waarmee risico’s 

worden beschouwd en de impact van deze risico’s verder worden onderzocht. Onderdeel van de 

vergunningsaanvraag is het leveren van een goede ruimtelijke onderbouwing. Hierbij kunnen zich in 

essentie twee soorten risico’s voordoen 

1. Risico’s die leiden tot het niet kunnen starten van de ontheffingsprocedure. Bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van een archeologische vondst, waardoor geen vergunning kan worden verleend. 

2. Risico’s die leiden tot aanvullende kosten om deze risico’s te mitigeren. Deze aanvullende kosten 

worden in dat geval opgenomen  in de financiële businesscase.  

Binnen de maatschappelijke kaders wordt gekeken naar de sociale en economische aspecten. Hierbij 

wordt gekeken naar het voorzieningenniveau en welke impact een tijdelijke toename van het 

inwoneraantal (door de ontwikkeling van het plangebied) hierop heeft.  

 

Sociale impact en belangen uit de omgeving worden door participatieavonden en analyses van 

gevoerde persoonlijke gesprekken en ingezonden brieven samengevat in een aanvullend rapport (zie 

bijlage 1 Participatierapport en bijlage 2 Zienswijze op participatierapport tijdelijke huisvesting 

Insingerstraat/Den Blieklaan). Hierin zijn de belangen, zorgen en wensen van belanghebbenden 

weergegeven.  

 

Het College van Burgemeester en Wethouders maakt de politieke afweging  op basis van de technische, 

financiële en maatschappelijke haalbaarheid van de tijdelijke verplaatsbare wooneenheden waar op 

korte termijn Oekraïense vluchtelingen kunnen gaan wonen. 

 

3.2 Opzet beantwoording onderzoeksvraag  
Om tot beantwoording van de onderzoeksvraag te komen zijn diverse onderzoeken benodigd. Deze 

onderzoeken zijn (vanwege het krappe tijdsbestek) veelal parallel aan elkaar uitgevoerd, hierdoor 

verschillen soms de gehanteerde uitgangspunten enigszins en konden constateringen uit het ene 

onderzoek nog niet worden meegenomen in het andere. In een volgende fase dienen de onderzoeken 

goed op elkaar te worden afgestemd.  

 

Binnen de technische en maatschappelijke kaders moet onderbouwd worden of het haalbaar is een 

ontheffing te verkrijgen voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan, waarmee de realisatie 

van tijdelijke verplaatsbare wooneenheden mogelijk wordt.  

 

 

 



11 

 

 

3.2.1 Werkwijze 

Om inzichtelijk te krijgen welke risico’s kunnen optreden, zijn op de onderwerpen binnen de ruimtelijke 

onderbouwing quickscans uitgevoerd. Deze maken inzichtelijk wat de eventuele risico’s zijn en of hier 

eventueel aanvullend onderzoek op uitgevoerd dient te worden. Gemeente Soest en De Alliantie hebben 

afgesproken dat De Alliantie opdrachtgever is van de quickscans annex onderzoeken. De Alliantie heeft 

onafhankelijke bureaus ingeschakeld om deze uit te voeren. Gemeente Soest heeft de  rapporten 

beoordeeld. Hieruit kan de (al dan niet) haalbaarheid worden geconcludeerd.  

3.2.2 Technisch kader 

Voor een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan dient op een groot aantal beleidsvelden 

duidelijk te zijn wat dit voor de ruimtelijke onderbouwing betekent. Het college moet een duidelijke 

afweging van de tijdelijke afwijking en bebouwing kunnen maken. Onderstaand de beschouwde 

beleidsvelden:  

- Bestemmingsplan 

- Wet Natuurbescherming 

- Archeologie en monumentale panden 

- Asbest 

- Bedrijven en milieuhinder 

- Bodem 

- Bouwveiligheid en omgeving 

- Circulariteit 

- Externe veiligheid 

- Flora & Fauna, Biodiversiteit en stikstof  

- Geluid 

- Kabels en leidingen + vuilwaterriolering 

- Klimaatadaptatie 

- Luchtkwaliteit en geurhinder 

- Milieugevaarlijke stoffen 

- Ontplofbare Oorlogsresten 

- Technisch ontwerp 

- Terreingrenzen en rechten derden 

- Verkeer en parkeren 

- Volkshuisvesting 

- Economische zaken 

- Gronduitgifte irt Didam-arrest 

- Realisatie 

3.2.3 Maatschappelijk kader 

De relevante maatschappelijke aspecten worden geborgd en beschreven. De sociale impact, vanwege 

toename inwoneraantal, samenstelling doelgroep Oekraïners, benodigde extra voorzieningen en de 

doelgroep na vertrek Oekraïners worden in hoofdstuk 6 verder toegelicht. 

 

Er is door de gemeente gekozen om participatiebijeenkomsten te organiseren.  Dit is geen verplichting 

in het kader van de kruimelregeling, maar dit is een bewuste keuze geweest zodat de omgeving haar 

belangen en zorgen heeft kunnen uiten over de  ontwikkeling, daarmee zo mogelijk rekening kan 

worden gehouden en belangen kunnen worden  meegewogen. In aanvulling op het hoofdstuk over het 

maatschappelijk kader is een separaat rapport (Bijlage 1: Participatierapport tijdelijke huisvesting 

Insingerstraat/Den Blieklaan) opgesteld over de belangen en wensen uit de omgeving.  
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4. Bestemmingsplan en Omgevingsvergunning 
 

In het vigerende bestemmingsplan is het perceel gekenmerkt als “Landelijk gebied Soest”, status 

onherroepelijk, datum 03-06-2015, kenmerk NL.IMRO.0342.BPLG0002-0401. Het heeft een vlak met 

enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden’ en is niet bestemd voor woningbouw.  

 

De aard van de opgave wordt gekenmerkt door de wens en noodzaak om zo spoedig mogelijk, liefst 

voor einde van het jaar, de tijdelijke verplaatsbare woningen voor de huisvesting van gevluchte 

Oekraïners te kunnen plaatsen. De tijdelijke woningen moeten de tijdelijke nood voor de Oekraïense 

vluchtelingen opvangen, daarom is het wenselijk de procedure te doorlopen met de kortste 

doorlooptijd. Uiteraard zonder daarbij de gewenste zorgvuldigheid uit het oog te verliezen.  

 

Gezien de complexiteit en hoge urgentie van het project zijn de mogelijkheden onderzocht waarbinnen 
een zo kort mogelijke juridische doorlooptijd de vergunningen kunnen worden verleend.  

 

Gemeenten zijn verplicht om voor hun gehele grondgebied over actuele bestemmingsplannen te 

beschikken. In die plannen staat waar gebouwd mag worden en waarvoor gebouwen of gronden 

gebruikt mogen worden. Zowel de overheid als burgers en bedrijven moeten zich aan deze 

bestemmingsplannen houden.  

 
1 Het bestemmingsplan herzien  

Allereerst kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Dat kost veel tijd. De herziening moet 

immers voorbereid worden, daarover moet vervolgens inspraak en overleg plaatsvinden, waarna een 

formeel besluit wordt genomen. Bovendien hebben belanghebbenden juridische mogelijkheden, 

bijvoorbeeld om de herziening tegen te houden: tegen een ontwerpbestemmingsplan kunnen zij 

‘zienswijzen’ indienen bij het bestuursorgaan en tegen een vastgesteld bestemmingsplan kunnen ze 

beroep aantekenen bij de Raad van State. De hele besluitvormingsprocedure duurt ongeveer een jaar, 

een eventuele gang naar de bestuursrechter kan deze duur verder verlengen.  

Advies: deze procedure verdient niet de voorkeur voor het project omdat de doorlooptijd 

minimaal een jaar is. 

 

In het huidige juridische kader is daarom een aantal alternatieve oplossingen opgenomen (Ministerie 

van BZK 2019b: 1).  

 

2 Een voorlopige bestemming voor flexwoningen aanwijzen  

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat een gemeente in het bestemmingsplan voor een 

specifieke locatie een voorlopige bestemming aan kan wijzen. Zo’n voorlopige bestemming geldt voor 

een termijn van maximaal vijf jaar; deze termijn kan niet verlengd worden. Na afloop moet de 

desbetreffende locatie namelijk meteen ingezet worden voor de definitieve bestemming met de daarbij 

horende gebruiksregels. In de praktijk gebruiken gemeenten deze wettelijke bepaling nauwelijks, 

omdat de definitieve bestemming eveneens in het bestemmingsplan moet staan. Bovendien wordt de 

duur van de bestemmingsplanprocedure vaak als een belangrijke belemmering gezien.  

Advies: deze procedure is niet geschikt voor het project omdat de doorlooptijd minimaal een 

jaar is.   

 

3 De buitenplanse afwijking en de kruimelgevallenregeling  

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het daarbij behorende Besluit 

omgevingsrecht (Bor) zijn ook bepalingen opgenomen op basis waarvan (tijdelijk) van het 

bestemmingsplan afgeweken kan worden, namelijk via een reguliere voorbereidingsprocedure van acht 

weken. Dit wordt ook wel de kruimelgevallenregeling genoemd. De mogelijkheden van deze regeling 

staan in artikel 4 van bijlage II bij het Bor. Daarin zijn zowel mogelijkheden opgenomen voor een 

tijdelijke bestemming (art. 4 lid 9 bijlage II Bor) als voor een tijdelijke vergunning (art. 4 lid 11 bijlage 

II Bor). Hoewel we de mogelijkheden hieronder los beschrijven, is het ook mogelijk deze te 

combineren. 
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Op grond van artikel 4 lid 11 bijlage II Bor kunnen gemeenten in veel gevallen binnen acht weken een 

omgevingsvergunning verlenen om gronden of bouwwerken anders te gebruiken dan in het 

bestemmingsplan is vastgelegd. Hierdoor is het mogelijk om versneld nieuwe flexwoningen te 

realiseren op een braakliggend terrein. Zo’n tijdelijke omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik kan 

voor maximaal tien jaar afgegeven worden. Deze vergunning kan aan het einde van de looptijd dus ook 

niet verlengd worden. Artikel 4 lid 11 uit bijlage II van het Bor mag niet gebruikt worden voor 

stedelijke ontwikkelingsprojecten.  

Advies: Door de omvang van het project zou deze ontwikkeling kunnen worden aangemerkt 

als een zogenaamde stedelijke ontwikkeling. Hierdoor is het toepassen van de 

kruimelgevallenregeling te risicovol.  

 
4 Uitgebreide voorbereidingsprocedure volgen 

Met een goede ruimtelijke onderbouwing kunnen gemeenten via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure voor onbepaalde tijd van het bestemmingsplan afwijken. Dit wordt ook wel 
een buitenplanse afwijking genoemd. Nadeel van deze procedure is dat deze 26 weken duurt. Omdat 
de kruimelgevallenregeling als te risicovol wordt beschouwd, moet er rekening mee worden gehouden 

dat alsnog de uitgebreide voorbereidingsprocedure moeten worden gevolgd (waardoor vertraging in het 
Project kan ontstaan). 

Advies: Hierdoor lijkt het verstandig om direct de uitgebreide voorbereidingsprocedure te 
volgen. 
 
De uitgebreide voorbereidingsprocedure heeft als voordeel dat eerst een ontwerp ter inzage moet 
worden gelegd. Dit geeft enige ruimte om nadere stukken (zoals nadere onderzoeksrapporten) eerst 
aan het definitieve besluit ten grondslag te leggen (zodat deze stukken niet direct met het ontwerp ter 
inzage hoeven te worden gelegd). 

 
Binnen de uitgebreide voorbereidingsprocedure zijn twee mogelijkheden 

1. Niet gecoördineerd procedure. Hierbij; 
- Worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning apart doorlopen; 
- Dient de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit te nemen. Dit is een verklaring van de 

gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid; 
➔ De doorlooptijd voor een bestemmingsplan van Ter inzage ontwerp tot vaststellen 

bestemmingsplan bedraagt minimaal: 3,5 maanden 
➔ De doorlooptijd voor een omgevingsvergunning van aanvraag tot verlenen 

omgevingsvergunning bedraagt minimaal: 3 maanden 

 
2. Wel gecoördineerd procedure. Hierbij; 
- Kunnen meerdere besluiten gecoördineerd worden voorbereid, met in het bijzonder de 

planologische titel (omgevingsvergunning). Dit heeft als voordeel dat wanneer dit gelijktijdig 
gebeurt de besluiten ook gelijktijdig vallen; 

- Is de Raad betrokken bij door middel van besluitvorming van het bestemmingsplan 

- Wordt de beroepsfase bij de rechtbank overgeslagen. De kans is hierdoor groter dat de 
besluitvorming eerder onherroepelijk is. Dit is ongeveer 1 – 1,5 jaar sneller; 

- Hoeft niet eerst een afzonderlijk coördinatiebesluit door de gemeenteraad te worden genomen. 
In dat geval kan immers een beroep worden gedaan op de “Coördinatieverordening gemeente 
Soest 2014”; 

- Hoeft de gemeenteraad dan niet eerst te besluiten om een ontwerp van de v.v.g.b. voor te 

bereiden en ter inzage te leggen. Het college van burgemeester en wethouders is namelijk 
bevoegd om over te gaan tot de tervisielegging van een ontwerp voor de 
omgevingsvergunning. 

➔ De doorlooptijd van Aanvraag tot beoordeling bedraagt: 5,5 maanden 

Het is ook denkbaar dat een andere planologische procedure of vergunningstraject wordt doorlopen. Dit 
is mede afhankelijk van ontwikkelingen op dit vlak vanuit de Rijksoverheid.  
Vanwege de urgentie voor tijdelijke woningen kan ook worden gedacht aan gedogen, vooruitlopend op 
het verkrijgen van de gebruiks- en bouwtitel voor het Project. Met het gedogen van enige 
werkzaamheden op het plangebied wordt uitdrukkelijk een illegale situatie aanvaard en dat zou mede 

gezien de gevoeligheid van het dossier als nadeel kunnen worden beschouwd, maar dit vergt 
uiteindelijk een politiek-bestuurlijke afweging. Het college van burgemeester en wethouders is 
beslissingsbevoegd voor het gedogen van de omgevingsvergunning en de wijzigingen op het 
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bestemmingsplan. Echter voor het gedogen van Wet natuurbescherming (“Wnb”) geldt het college van 
burgemeester en wethouders niet als bevoegd gezag. De Gedeputeerde Staten acteert hier als bevoegd 

gezag in het kader van de Wnb, terwijl hiervoor bovendien is vereist dat op zijn minst genomen een 
ontvankelijke aanvraag is ingediend en aannemelijk is dat die zal kunnen worden verleend.  
 
In het kader van de ruimtelijke onderbouwing dient aandacht te worden besteed aan de impact en 
afwegingen die worden gemaakt. De impact op de omgeving dient goed in beeld te zijn gebracht en in 
de onderbouwing op de beleidsvelden moet het grote belang en de hoge urgentie van de tijdelijke 

verplaatsbare wooneenheden voor de gevluchte Oekraïners naar voren komen.  
 
Vanwege de urgentie voor tijdelijke woningen kan tevens worden gedacht aan gedogen, vooruitlopend 
op het verkrijgen van de gebruiks- en bouwtitel voor het Project. Met het gedogen van enige 
werkzaamheden op het plangebied wordt uitdrukkelijk een illegale situatie aanvaard en dat zou mede 
gezien de gevoeligheid van het dossier als nadeel kunnen worden beschouwd, maar dit vergt 
uiteindelijk een politiek-bestuurlijke afweging.  

 
Het college van burgemeester en wethouders is beslissingsbevoegd voor het gedogen van de 

omgevingsvergunning en de wijzigingen op het bestemmingsplan. Echter voor het gedogen van Wet 
natuurbescherming (“Wnb”) geldt het college van burgemeester en wethouders niet als bevoegd gezag. 
De Gedeputeerde Staten acteert hier als bevoegd gezag in het kader van de Wnb, terwijl hiervoor 
bovendien is vereist dat op zijn minst genomen een ontvankelijke aanvraag is ingediend en 
aannemelijk is dat die zal kunnen worden verleend.   
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5. Technisch kader 
Zoals in de onderzoeksstrategie beschreven wordt binnen het technische kader in dit hoofdstuk de 

onderbouwing gegeven of zich risico’s voordoen waardoor de haalbaarheid en dus de 

vergunningverlening van het project mogelijk in gedrang komt.  

Zoals in de werkwijze al is toegelicht worden de quickscans uitgevoerd om risico’s te inventariseren 

voor mogelijke optredende risico’s waarvoor aanvullende onderzoeken of mitigerende maatregelen 

benodigd zijn. In navolgende paragrafen worden per onderwerp de quickscan en eventueel uitgevoerd 

nader onderzoek behandeld. 

5.1 Wet Natuurbescherming (Wnb) 
De quickscan Wet Natuurbescherming (bijlage 4) is uitgevoerd om vast te stellen of een ontheffing voor 

deze wet noodzakelijk is. Indien er beschermde diersoorten worden aangetroffen moeten hier 

aanvullende onderzoeken voor gedaan worden. Gekozen is voor een extra verificatie analyse van het 

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) om de quickscan te valideren op correctheid. De bevindingen voor 

de relevante categorieën zijn als volgt: 

 

Beschermde gebieden 

Het perceel maakt geen deel uit van beschermde natuurgebieden. De afstand tot het dichtstbijzijnde 

natuurgebied  bedraagt minimaal 420 meter en de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is minimaal tien 

kilometer van het perceel vandaan. Vanwege de afstand tot beschermde natuurgebieden en de 

toekomstige bestemming is een negatief effect op voorhand uit te sluiten. 

 

Beschermde soorten 

Algemene zoogdieren & amfibieën (nationale soorten Wnb, art. 3.10) 

In provincie Utrecht geldt een vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen voor alle te verwachte zoogdieren 

en amfibieën. Aanvullende maatregelen zijn voor deze soorten niet verplicht maar het verdient 

aanbeveling om het terrein in de noord-zuidrichting toegankelijk te houden voor amfibieën. 

 

Van de das is ten tijde van het uitgevoerde onderzoek één waarneming bekend. Het gaat om een 
waarneming uit 2021 langs de Bosweg op circa 650 meter van het plangebied. Het is onwaarschijnlijk 

dat het plangebied een rol speelt in het leefgebied van dassen vanwege het ontbreken van 
waarnemingen in de drukbezochte omgeving van het weiland, het geringe aantal waarnemingen elders 

en het grote aantal afrasteringen dat in het tussenliggende gebied staat. 
 
Het onderzoek is voorgelegd aan de RUD en gezamenlijk is met een beleidsadviseur van de gemeente, 
de ecoloog van de RUD en de ecoloog welke de quickscan heeft verricht, een nader veldbezoek 

afgelegd. (Zie rapportage in bijlage 13). Er is daarbij niet geconstateerd dat een das recent een bezoek 
aan het plangebied heeft gebracht. Dit valt echter ook niet uit te sluiten. De RUD adviseert in de 
quickscan beoordeling (bijlage 1) om een vervolgonderzoek te doen (monitoring met cameravallen). 
 
De in totaal drie geplaatste cameravallen zijn op drie verschillende plekken gepositioneerd waar naar 
verwachting de das (indien deze het weiland bezoekt) het weiland zal betreden. Na het plaatsen van de 
camera’s op 12 augustus 2022 heeft dat das zich op 15,18 en 24 augustus meerdere malen laten 

fotograferen door de cameravallen. Bij het uitlezen van de camera’s op 1 september 2022 kwamen 
deze waarnemingen aan het licht. Dit bevestigt dus wel dat de das het weiland aan de Insingerstraat 
gebruikt als foerageergebied voor voedsel. Echter, er is daarmee niet vast te stellen of het weiland tot 
het essentiële foerageergebied van de das behoort.  
 
Parallel aan het plaatsen van de cameravallen is een integraal onderzoek noodzakelijk naar de das. 

Daartoe moeten alle dassenburchten en essentiële gebieden voor deze dassen in kaart worden gebracht 

binnen de rode contouren van Soest. Hier met name de focus op de dassenburcht welke het weiland 
aan de Insingerstraat gebruikt als voedselgebied. Voor Soest is via deze manier te bepalen welke 
gebieden een specifieke rol spelen voor de dassen. Gezien de diverse woningbouwontwikkelingen in de 
omgeving van de Insingerstraat is het noodzaak om het leefgebied van de das niet aan te tasten c.q. te 
verkleinen.  
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De RUD heeft in twee separate memo’s (zie bijlage 14 en 15) uiteengezet wat de behoeften van de das 
zijn en wat de waarde van het weiland en de omgeving hierin betekenen. Momenteel zijn uit de memo’s 

van het RUD dus de volgende dingen te veronderstellen: 
- In de memo van 24 augustus 2022 wordt verondersteld dat het weiland onderdeel is van het 

primaire leefgebied van de das door de vondst van wroetsporen op het gazon van het huis aan 
de noordoostpunt van het weiland. Aansluitend is ook dassenhaar op het hek aan de zuidkant 
van het weiland aangetroffen. De RUD concludeert dat het daarom waarschijnlijk het primaire 
voedselgebied betreft van de das. Dit weiland kan volgens de RUD nergens anders in de regio 

gecompenseerd worden omdat deze gebieden al worden gebruikt door dezelfde of al andere 
dassen. Compenseren is dus niet mogelijk.  

- De RUD heeft onderzocht of het mogelijk is om graslanden die al onderdeel zijn van het 
foerageergebied te opwaarderen of verbeteren. Als een bepaald oppervlakte van essentieel 
foerageergebied verloren gaat in een dassenterritorium, dan is een groter oppervlakte te 
verbeteren grasland nodig om dit te compenseren. In het territorium van de dassen van Hees 
ontbreken grote aaneengesloten graslanden en is er sprake van vele kleine graslandjes van 

vele (particuliere) eigenaren. Dat maakt het verkrijgen van voldoende oppervlakte en een goed 
beheer over een lange periode moeilijk. 

Bovenstaande stukken ten behoeve van Wet Natuurbescherming zijn met een onafhankelijk ecologisch 
bureau besproken en daarbij werden de volgende punten geconcludeerd; 

- Het is momenteel niet aan te tonen dat het weiland niet tot het essentiële foerageergebied van 
de das behoort. Voor de aanvraag van de vergunning is dit noodzakelijk.  

- Op basis van een dassenkaart met daarin de onderliggende onderzoeken en onderbouwing, kan 
een onafhankelijk ecologisch bureau accurater advies geven over de aanvullende onderzoeken 
die  benodigd zijn.  

Om accurate informatie te vergaren dient aanvullend onderzoek gedaan te worden in de periode dat de 
das actief is. Dit zal pas weer in voorjaar 2023 het geval zijn. Hierbij dient het hele gebied van das door 

middel van een sporen en voedselonderzoek in kaart te worden gebracht. Dit vergt echter de nodige 
tijd, aandacht en financiële middelen.  
 
Conclusie 
Door de onzekerheden in de onderliggende onderzoeken en onderbouwing, is het risico 
momenteel te groot om het vergunningsproces te starten. Het wordt daardoor niet haalbaar 
geacht om binnen een kort tijdsbestek (lees 6 maanden) het vergunningstraject te starten.  

 

Vleermuizen (Habitatrichtlijn Wnb, art. 3.5) 

Zonder aanvullend onderzoek naar de functies van de bosrand aan de zuidoost zijde van het perceel 

voor vleermuizen dient voor de veiligheid een bufferzone tussen de bosrand en de wooneenheden aan 

te worden houden. Deze bufferzone moet door een ecoloog worden vastgesteld aan de hand van het 

stedenbouwkundig ontwerp. Verder mag geen verstorende verlichting in de omgeving van de bosrand 

worden geplaatst. Eventuele lichtbronnen in de buurt van de bosrand moeten derhalve bij voorkeur 

laag bij de grond en/of met rood led-licht worden gerealiseerd, hetgeen mogelijk is. 

 

Om daadwerkelijk uit te sluiten dat er vleermuissoorten zijn die dit het hele plangebied gebruiken als 

essentieel foerageergebied, wordt nader onderzoek uitgevoerd. Een en ander conform het zogenoemde 

vleermuizenprotocol. De locatie is ’s avonds vanaf zonsondergang bezocht. Er is gepost halverwege de 

bosrand aan de zuidkant van het veld. In het onderzoek is gebruikgemaakt van een batdetector 

(Anabat Walkabout), een warmtebeeldkijker en een kijker. 

 

Verschillende waarnemingen zijn gedaan van vleermuizen welke voor een korte periode foerageren 

langs de bosrand en boven het weiland. De volgende conclusies zijn uit het aanvullende vleermuizen 

onderzoek te stellen: 

- Het plangebied vertegenwoordigt een zekere waarde voor rosse vleermuis, laatvlieger en 

gewone dwergvleermuis. 

- Over het plangebied lopen relatief kleine vliegroutes van alle drie de soorten. 

- Gelet op de grote beschikbaarheid van foerageergebied in de omgeving en de relatief beperkte 

foerageerintensiteit (aantal & duur) kan niet gesteld worden dat het plangebied een essentieel 

foerageergebied vormt voor gewone dwergvleermuis. 
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Er is geconcludeerd dat het plan niet van invloed is op vliegroutes van laatvlieger en rosse vleermuis en 

dat het plangebied voor deze soorten van marginaal belang is als foerageergebied. Afhankelijk van de 

invulling kan het project een negatief effect hebben op vlieg- en foerageerroutes van gewone 

dwergveermuizen langs de bosrand. Er kan gesteld worden dat er voldoende alternatieven bestaan in 

het kleinschalige gebied ten zuiden van het terrein en dat de bosrand niet essentieel is voor gewone 

dwergvleermuis. 

 

Aanvullend heeft de RUD het stedenbouwkundig ontwerp beoordeeld (bijlage 16) voor het effect op de 

vleermuis. Daarbij worden de nodige adviezen gegeven aanzien het ontwerp en de verlichtingseisen. In 

het definitieve ontwerp dient hier verder rekening mee te worden gehouden. 

 

Broedvogels zonder vaste nestplaatsen (Vogelrichtlijn Wnb, art. 3.1) 

Voor broedvogels zonder vaste nestplaatsen dient eveneens een bufferzone te worden gehanteerd. Dit 

om verstoring van nesten tijdens het broedseizoen te kunnen vermijden. Deze bufferzone moet worden 

gehandhaafd om de functionaliteit van bosrandzone voor fauna te waarborgen 

 

Soortgroep Soort Maatregel/vervolgactie 

Planten Alle - 

Vleermuizen Alle Bufferzone bewaren langs de bosrand en daar geen 

verlichting plaatsen 

Zoogdieren Alle - 

Vogels zonder vaste 

verblijfplaats 

Alle Bufferzone bewaren langs de bosrand 

Vogels met vaste 

verblijfplaats 

Alle - 

Amfibieën Alle Eventuele trekroute in noord-zuidrichting bij voorkeur 

behouden 

Reptielen Alle - 

Vissen Alle - 

Ongewervelden Alle - 

 

   

5.2 Archeologie en monumentale panden 
Quickscan 

Op de voor 'Waarde - Archeologie - Middelhoge verwachting' mede bestemde gronden is het verboden 

om zonder een afwijking van het bevoegd gezag te bouwen of te laten bouwen krachtens de andere 

daar voorkomende bestemmingen. 

 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming 'Waarde - Archeologie - 

Middelhoge verwachting' geheel of gedeeltelijk laten vervallen, indien op basis van een nader 

archeologisch onderzoek is gebleken dat de archeologische waarden van de gronden niet behoudens 

waardig zijn of niet langer aanwezig zijn. 

De verwachting uit de quickscan was dat de omvang van de bouwwerkzaamheden binnen het 

plangebied de beleidsnormen (mogelijk) overschrijden. Derhalve was aanvullend archeologisch 

onderzoek noodzakelijk waarbij inzichtelijk wordt gemaakt of de middelhoge archeologische waarden 

vanuit het bestemmingsplan tot aanvullend risico’s leiden (zie hierna). Hiermee wordt inzichtelijk 

gemaakt of archeologische vondsten kunnen worden verwacht in het gebied.  

 

Aanvullend archeologisch onderzoek 

Er is archeologisch vooronderzoek (bijlage 9.2) in de vorm van een bureauonderzoek en 

inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied 

Insingerstraat. Binnen het plangebied werden op grond van het bureauonderzoek archeologische resten 

verwacht uit de periode laat-paleolithicum tot en met de late middeleeuwen. De archeologische resten 

werden verwacht in de top van het dekzand, onder het matig dikke esdek van de laarpodzolgrond.. Uit 

de boringen is gebleken dat er binnen het plangebied geen sprake (meer) is van een podzolbodem in 
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het dekzand. In verschillende boringen is tussen de A-horizont en het onderliggende intacte dekzand 

een geroerde laag aangetroffen waarin een verploegde podzol -B horizont herkenbaar 

was. Op grond van deze resultaten kan de verwachting voor archeologische resten uit de steentijd naar 

laag worden bijgesteld.  

 

Uit de boringen is ook gebleken dat het plangebied in een relatief laag gelegen deel van het pleistocene 

landschap lag. Alleen in het westelijke deel is sprake van een dekzandpakket dikker dan 1 m. In het 

oosten is een dunne dekzand laag aanwezig die op een pakket fluvioperiglaciale afzettingen ligt, die is 

door smeltwater vanaf de nabijgelegen stuwwal is gespoeld. De in boring 5 direct onder de bouwvoor 

aangetroffen veenbrokken wijzen er op dat in ieder geval het oostelijke deel van het plangebied 

mogelijk bedekt is geweest met veen, wat het een minder aantrekkelijke locatie maakte voor 

bewoning. Bovendien is dat veen, vermoedelijk in de nieuwe tijd, afgegraven. Op grond van deze 

waarnemingen wordt de verwachting voor de periode bronstijd tot en met de late middeleeuwen op 

laag gesteld. 

 

Op basis van de resultaten van het aanvullende onderzoek blijkt dat in het plangebied geen 

archeologische resten bedreigd worden. Daarom wordt in het kader van de voorgenomen 

bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 

noodzakelijk geacht. 

 

5.3 Asbest 
Op het perceel is geen bebouwing aanwezig wat gesloopt dient te worden. Aanwezigheid van asbest is 

daarom grotendeels uit te sluiten. Tijdens het aanvullende bodemonderzoek is gekeken of er 

asbesthoudende sporen in de monsters voor komen (zie hierna bij Bodem).De conclusie daarbij is dat 

er geen asbest is aangetroffen.  

 

5.4 Bedrijven en milieuhinder 
Binnen en rondom het plangebied zijn geen bedrijven of installaties aanwezig die hinder veroorzaken of 

een risico voor het milieu vormen. Het perceel zal een tijdelijke bestemming voor woning krijgen 

waardoor bedrijven en milieuhinder niet van toepassing zijn 

 

5.5 Bodem 
 

Quickscan 

Het bestemmingsplan zegt het volgende over de noodzaak van het uitvoeren van bodemonderzoek bij 

een functiewijziging binnen het bestemmingsplan: Bij functie wijzigingen dient te worden bekeken of de 

bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van 

een saneringsnoodzaak. 

Het is dus nodig een bodemonderzoek (zie hierna) uit te laten voeren alvorens de huidige bestemming 

kan worden omgezet in een (tijdelijke) bestemming ‘Wonen’. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. 

 

Aanvullend bodemonderzoek 

Het aanvullend bodemonderzoek (bijlage 6) is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herinrichting 

van de locatie ten behoeve van het plaatsen van verplaatsbare wooneenheden. Op basis van de 

onderzoeksresultaten worden de volgende conclusies getrokken: 

Puinverhardingslaag 

• In de puinverhardingslaag (inrit noordwestzijde onderzoekslocatie) is zowel zintuiglijk als 

analytisch geen asbest aangetoond; 

• Het funderingsmateriaal (circa 12 m3/ 24 ton) komt indicatief voor hergebruik als niet 

vormgegeven bouwstof in aanmerking; 

• Middels het onderzoek in de bijlage bij het onderzoek is voldoende aantoonbaar gemaakt dat 

voor het hergebruik van de funderingslaag op de locatie wordt voldaan aan de algemene 

zorgplichtbepalingen van artikel 13 Wbb, artikel 1.1a Wm en artikel 2 van de Wms; 
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• Het bodemonderzoek rapportage, welke in bijlage 6 te vinden is, kan worden gebruikt voor het 

hergebruiken van de funderingslaag op de locatie, voor het afvoeren van het materiaal naar 

een erkende verwerker of op een andere locatie van dezelfde eigenaar, op de voorwaarde dat 

het materiaal niet wordt bewerkt en onder dezelfde condities opnieuw wordt toegepast. Bij 

hergebruik op een andere locatie van dezelfde eigenaar dient de toepassing vijf werkdagen van 

tevoren worden gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit; 

• Het rapport is niet geschikt voor hergebruik van het materiaal op een andere toepassingslocatie 

indien het van eigenaar verandert en/of wordt bewerkt. In deze situaties is een partijkeuring 

onder certificaat van SIKB-protocol 1002 noodzakelijk. 

Bodem 

• Met het uitgevoerde bodemonderzoek is de milieu hygiënische situatie van de bodem in 

voldoende mate vastgelegd;  

• Visueel zijn op het maaiveld en in de opgeboorde grond geen asbestverdachte materialen 

waargenomen; 

• In zowel de boven- als ondergrond zijn analytisch geen verontreinigingen aangetoond. De 

geanalyseerde parameters zijn niet verhoogd aangetoond ten opzichte van de 

achtergrondwaarden en/of detectielimiet; 

• In het grondwater zijn licht verhoogde gehaltes aan enkele zware metalen vastgesteld ten 

opzichte van de streefwaarden; 

• De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend / nader 

bodemonderzoek; 

• De locatie is geschikt voor het beoogde toekomstige gebruik (geschikt voor multifunctioneel 

gebruik). 

Op basis van bovenstaande conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan door het 

onderzoeksbureau:  

• De rapportage van het bodemonderzoek kan worden gebruikt voor het hergebruiken van de bij 

werkzaamheden vrijkomende puin en grond op de locatie of ten behoeve van eventuele afvoer 

naar een erkende verwerkingslocatie. Indien grond wordt afgevoerd naar een 

toepassingslocatie buiten de reikwijdte van het bodembeheerplan adviseren wij om een AP04 

partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit onder het certificaat van de BRL 1000 te laten 

uitvoeren ter bepaling van de kwaliteit en bestemming van de partij;  

• Tot slot wordt geadviseerd om tijdens vervolgwerkzaamheden alert te zijn op eventuele 

onvoorziene bodemverontreiniging. 

Uit bovenstaande gegevens is te concluderen dat geen aanvullende risico’s naar voren komen. 

 

5.6 Bouwveiligheid en omgeving 
Het plangebied grenst aan een bestaande doorgaande weg, de Insingerstraat. Daarnaast is rondom het 

plangebied bebouwing aanwezig welke gehandhaafd en bewoond zal blijven. Om deze reden zal voor de 

omgeving een bouwveiligheidsplan opgesteld moeten worden. In deze plannen dienen de volgende 

ontwerpen aan de orde te komen: 

• Bouwveiligheid en huidige constructie 

• Omgevingsveiligheid (bouwveiligheidszone, verkeersveiligheid, valbereik kranen en  

• materialen) 

• Omgevingshinder (bereikbaarheid) 

 

5.7 Circulariteit 
Circulariteit is niet van toepassing voor tijdelijke woningbouw. De tijdelijke woningen zijn demontabel 

en kunnen ten allen tijde elders weer gebruikt worden. 
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5.8 Externe veiligheid 
Volgens risicokaart.nl zijn in en rondom het plangebied geen installaties aanwezig met  

bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen die invloed hebben op de externe veiligheid van het plangebied. 

Het plangebied is niet gelegen in een zone met een overstromingskans (bron: overstroomik.nl) 

 

5.9 Flora & fauna, biodiversiteit en stikstof 
In de paragraaf over Wnb wordt uitvoerig beschreven over de eventuele risico’s die gepaard gaan met 

belemmeringen op de ontheffing over deze Wnb. Wanneer een ontheffing kan worden aangevraagd 

betekent dit niet dat de ontwikkeling geen negatieve invloed heeft op de algehele biodiversiteit van het 

plangebied en de omgeving. Uiteindelijk zal een groot deel van wat nu ‘groen’ is worden omgevormd 

naar grijs gebied. Hierdoor ontstaat het risico op achteruitgang van de biodiversiteit van het gehele 

gebied. In het stedenbouwkundige ontwerp moet voldoende ruimte voor het groen worden gecreëerd. 

Hierbij dient aansluiting te worden gevonden op de omgeving en de geldende beleidskaders. Een 

versterking van de biodiversiteit kan als waardevolle toevoeging worden beschouwd.  

 
Tijdens de vergunningsaanvraag wordt voor het onderwerp stikstof echter en alleen naar de exploitatie 

fase gekeken voor de berekeningen. Momenteel valt de bouwfase niet binnen de stikstof impact voor 
een tijdelijke (sociale) woningbouw ontwikkeling. 
De tijdelijke wooneenheden worden verwarmd zonder gas aansluiting. Bij de ruimtelijke onderbouwing 
voor een vergunningsaanvraag wordt echter wel aanbevolen om een stikstof berekening te laten 
uitvoeren om de minimale impact te kwantificeren.  
 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, Oostelijke Vechtplassen, ligt op ca. 12 kilometer van het 
plangebied. Dit is dusdanig ver dat er ook geen aanvullend risico op het stikstof onderdeel wordt 
voorzien. 
 
Er dient rekening te worden gehouden met een bufferzone tussen het plangebied en de bosrand (op 
particulierterrein) aan de zuidzijde van het plangebied. Exacte inpassing dient in samenspraak met 
ecoloog plaats te vinden en kan nader worden uitgewerkt in een volgende fase van de 

planvoorbereiding.  
 

5.10 Geluid 
Het plangebied ligt buiten alle geluidscontouren van de provincie Utrecht. Dat betekent dat er binnen 

het gebied geen sprake is van geluid vanaf provinciale- en rijkswegen, spoorwegen of industrie. 

 

5.11 Kabels en leidingen + vuilwaterriolering 
 

Quickscan 

Binnen de perceelsgrenzen zijn geen aandachtscontouren aanwezig van kritische of kwetsbare 

ondergrondse infrastructuur. Er loopt echter wel een telecommunicatiekabel van Ziggo welke mogelijk 

moet worden verlegd. 

 

Bij de nader uitwerking van het project dient rekening te worden gehouden met de betreffende kabel. 

Indien deze dient te worden verlegd, moeten de kosten daarvoor worden opgenomen in de benodigde 

budgetten. Een en ander vormt geen belemmering voor de verdere planuitwerking.  

 
De nutstracés in de omgeving van het perceel zijn gesitueerd onder het trottoir en de rijbaan. Deze 
kunnen naar verwachting gehandhaafd blijven. 
 
Het vuilwater en hemelwater wordt gescheiden afgevoerd en het perceel moet worden aangesloten op 

het huidige rioleringsnetwerk. In de quickscan is uitgegaan van 140 wooneenheden met een 
gemiddelde bezetting van 2,5 personen per wooneenheid. Hiervoor is aangetoond wat het afvoerende 
debiet moet zijn voor de verwachte toename van het vuilwaterdebiet. Aanvullend is berekend wat de 
diameter voor deze afvoer moet zijn om de wooneenheden op de vuilwaterafvoer van de gemeente te 
kunnen aansluiten. 
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In het aanvullende onderzoek naar de capaciteit van het bestaande rioleringssysteem van de gemeente 
is gekeken of aansluiting hierop mogelijk is en of aanvullende kosten benodigd zijn om dit mogelijk te 

maken.  
 

Aanvullend rioleringsonderzoek (bijlage 8) 

Onderzocht is of de bestaande riolering voldoende capaciteit heeft om 140 wooneenheden met een 

gemiddelde bezetting van 2,5 personen te accommoderen. De maaiveldhoogte varieert rondom het 

plangebied tussen NAP +4,70 m en NAP +4,20 m. Dit betekent dat de diepteligging van het 

vuilwaterriool (2 à 3 m-mv) ruim voldoende is om vanuit het plangebied onder vrij verval op het stelsel 

aan te sluiten. Dit betekent dat voor de aanvoer van vuilwater vanuit het plangebied geen rioolgemaal 

benodigd is. Daarnaast is in het bestaande stelsel ruim voldoende berging aanwezig gedurende 

calamiteiten. Dit betekent dat met de aanleg van een minimale diameter ø315 mm aangesloten kan 

worden op het bestaande riool. Ten behoeve van de robuustheid van het stelsel dient op twee locaties 

op het bestaande stelsel aangesloten te worden. Hiervoor dient aangesloten te worden ter hoogte van 

de Insingerstraat/ Van der Weijdenstraat en ter hoogte van de Den Blieklaan/Eigendomweg. Hiermee 

wordt gezorgd dat bij een verstopping binnen het plan, afvoer mogelijk blijft. Aangesloten wordt op het 

stelsel ‘S15 Overhees dwa’. De werkelijke pompcapaciteit bedraagt 340 m³/uur. Hiermee is de POC 

ruim 2,1 mm over het verhard oppervlak. Wanneer vanuit de nieuwe ontwikkeling 3,5 m³/uur 

afgevoerd wordt, neemt de POC beperkt af. De uitgangspunten voor een gemengd stelsel is een POC 

van 0,7 mm/uur hieraan wordt ruim voldaan. Het vuilwater kan op basis hiervan dus zonder problemen 

afgevoerd worden op het gescheiden stelsel. Dit is tevens het geval wanneer meer woningen in het 

plangebied worden gerealiseerd of wanneer de bezetting van de woningen uiteindelijk hoger zal zijn 

dan in het onderzoek in het kader van de riolering is gehanteerd.  

 

5.12 Klimaatadaptatie 
Hittestress 

Het open grasland zal bij realisatie van het project worden omgevormd naar woongebied. Het is bij de 

inrichting van belang om schaduwelementen toe te passen zoals bomen (eventueel in bloembakken) of 

schaduwdoeken. Op deze manier kan gedeeltelijk worden voorkomen dat extreme hittestress ontstaat 

en zijn er voor de toekomstige bewoners koele zones waar zij kunnen verblijven in tijden van extreme 

hitte. In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met hitte remmende maatregelen. 

 

Wateroverlast en droogte 

Op het perceel doen zich lagergelegen gebieden voor welke als natuurlijke waterbufferlocaties voor 

afstromend hemelwater uit de omgeving fungeren in tijden van neerlag. Hier moet rekening mee 

worden gehouden bij de inrichting van het plangebied. Door de aanwezigheid van voornamelijk 

zandgrond wordt hemelwaterinfiltratie als kans gezien binnen het project. Infiltrerende voorzieningen 

dragen daarnaast bij aan het voorkomen van wateroverlast in en buiten het plangebied. Een en ander 

dient aandacht te krijgen in de technische uitwerking van het plangebied, maar vormt geen 

belemmering in het kader van een vergunningaanvraag.  

 

5.13 Luchtkwaliteit en geurhinder 
Bij grootschalige bouwwerkzaamheden wordt er gekeken of dit geen negatieve invloed heeft op de 

luchtkwaliteit in een gebied. De omvang van de bouwwerkzaamheden binnen dit project vallen binnen 

de regeling “Niet in betekende mate” (NIBM). Dit is onder anderen van toepassing bij ruimtelijke 

projecten (of te vergunnen projecten) waarvan de bijdrage aan de luchtverontreiniging klein is. Hier is 

dan geen toetsing aan de grenswaarden luchtkwaliteit benodigd. 

 

5.14 Milieugevaarlijke stoffen 
Er zijn geen installaties of transportleidingen en -routes aanwezig in of nabij het plangebied met 

milieugevaarlijke stoffen. 

 



22 

 

5.15 Ontplofbare Oorlogsresten 
Quickscan 

Aangezien dit gebied mogelijk langere tijd ongeroerd is, is er een mogelijkheid op het aantreffen van 

ontplofbare oorlogsresten. Hiervoor dient aanvullend onderzoek te worden verricht (zie hierna). 

 

Aanvullend explosieven onderzoek (bijlage 10) 

In het kader van de eventuele ontwikkeling van het plangebied vinden diverse grondroerende 

werkzaamheden plaats. De uit te voeren werkzaamheden vinden potentieel al op korte termijn plaats 

en wel in een gebied waarvan niet bekend is of het verdacht is op het aantreffen van ontplofbare 

oorlogsresten (OO). In verband met de tijdsdruk is besloten om het gebied te beschouwen als zijnde 

verdacht op het aantreffen van OO.  

De mogelijk aanwezige OO kunnen tijdens de uitvoering van bodemkundige onderzoeken en 

civieltechnische werkzaamheden gevaren opleveren voor medewerkers, omstanders en de openbare 

orde en veiligheid. Om te voorkomen dat eventuele aanwezige OO onbedoeld geroerd of verplaatst 

worden en hierdoor in het meest ongunstigste geval ongecontroleerd tot uitwerking komen, is het 

opsporingsgebied onderzocht door middel van non-realtime oppervlaktedetectie. Door middel van het 

non-realtime detectieonderzoek is een beeld verkregen hoeveel mogelijke OO zich in de bodem 

bevinden.  

 

In totaal zijn er 196 objecten geselecteerd welke de kenmerken hebben van mogelijke OO. Van de 196 

objecten liggen 162 stuks op een indicatieve diepte van maximaal 0,5 m –mv. en 34 objecten met een 

indicatieve diepte groter dan 0,5 m –mv.  

 

Van het totaal oppervlak van 14.164 m2 bleek ca. 989 m2 door aanwezige verstoringen niet bruikbaar 

voor interpretatie. Het merendeel van de verstoringen zullen hoogstwaarschijnlijk zijn veroorzaakt door 

het aanwezige hekwerk, badkuipen/ waterbakken en aanhanger. 

 

Om het opsporingsgebied vrij te kunnen geven van OO wordt geadviseerd om de objecten die zijn 
opgenomen in de objectenlijst (bijlage 10) te benaderen en te identificeren. Objecten die zich tot 

maximaal 0,50 m –mv bevinden kunnen met de hand benaderd worden. Voor diepere objecten wordt 
de inzet van een graafmachine aanbevolen.  
 

Voor de delen van het opsporingsgebied die verstoord zijn of voor het onderhavige onderzoek niet 
gedetecteerd konden worden, wordt geadviseerd om vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van 
realtime detectie al dan niet in combinatie met laagsgewijze detectie. De verstorende elementen dienen 

vooraf aan het vervolgonderzoek zoveel mogelijk te zijn verwijderd.  

 

Na uitvoering van voornoemd advies is er geen belemmering in het kader van een vergunningaanvraag. 

5.16 Technisch ontwerp 
Het technisch ontwerp dient in een volgende fase van het project te worden uitgewerkt. Daarbij dient 

naast het stedenbouwkundig ontwerp ook met alle andere aspecten c.q. beleidsterreinen rekening te 

worden gehouden. Een passende uitwerking is mogelijk voor de vergunningaanvraag en wordt bij het 

stedenbouwkundig ontwerp in hoofdstuk 7 verder toegelicht.  

 

5.17 Terreingrenzen en rechten derden 
Het perceel wordt momenteel nog door de gemeente verpacht aan een particulier. Dit contract loopt tot 

januari 2023. Na besluitvorming door het College van Burgemeester en Wethouders, dient de pachter 

geïnformeerd te worden over de voorgenomen opzegging bij de vergunningverlening. Gezien de 

benodigde onderzoeken en werkzaamheden is zorgvuldige afstemming met de pachter belangrijk.  
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5.18 Verkeer en parkeren 
Quickscan 

Voor het bepalen van het aantal benodigde parkeerplaatsen zijn de volgende aannames gehanteerd 

tijdens de quickscan. Deze kunnen afwijken van het definitieve aantal parkeerplekken wat uiteindelijk 

zal worden gerealiseerd.   

• Gebruiksoppervlakte (GO) tot 45m2; 

• 140 sociale huurwoningen. 

Dit resulteert in 140x0.55 = 77 benodigde parkeerplaatsen. Daarbij moet gerekend worden op 2 fietsen 

per wooneenheid.  

 

In het stedenbouwkundig ontwerp wordt verder ingegaan op de benodigde parkeerplekken op het 

perceel. Dit zal in overeenstemming met de beleidsadviseur parkeren worden gedaan. Er wordt 

uitgegaan dat er voldoende ruimte is voor de parkeerplaatsen binnen het plangebied. Bij de nadere 

planuitwerking dient hier rekening mee gehouden te worden. De omgeving mag geen hinder 

ondervinden van te weinig parkeerplekken voor de bewoners.  

 

Er is aanvullend onderzoek gedaan om te beoordelen of het omliggende wegennetwerk bestand is 

tegen de toename van verkeer als gevolg van de ontwikkeling van de locatie. 

 

Aanvullend verkeersonderzoek (bijlage 7) 

Het realiseren van de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied heeft gevolgen voor het verkeer in 

het omliggend gebied. In het verkeersonderzoek is vanuit het oogpunt van verkeer naar de volgende 

zaken gekeken: 

1. De restcapaciteit van de bestaande wegen en kruispunten rondom het plangebied. Hier wordt naar 

gekeken op basis van het verkeersmodel van Soest, een locatiebezoek en lokale expertise vanuit de 

gemeente Soest. 

2. De verwachte verkeersgeneratie. Voor diverse functies wordt normaliter gekeken naar de kencijfers 

vanuit het kennisinstituut CROW. Voor een dergelijke opvang zijn geen cijfers bekend. Op basis van 

diverse karakteristieken wordt een norm bepaald per flexwoning.  

3. Op basis van de restcapaciteit en de verwachte verkeersgeneratie is bepaald wat de maximale 

omvang van het aantal flexwoningen uit verkeerskundig oogpunt is. 

 

Vanuit verkeerskundig oogpunt is geconstateerd dat maximaal circa 185 wooneenheden gerealiseerd 

kunnen worden in het plangebied zonder dat daarmee niet voldaan kan worden aan parkeernormen of 

dat wegen en/of kruispunten overbelast zouden raken. 
 

5.19 Water(toets) 
Oppervlaktewater 
In het plangebied is geen oppervlaktewater in beheer van het waterschap Vallei en Veluwe aanwezig. 
Dit is verifieerd in het kader van de watervergunningaanvraag en de ruimtelijke procedure. 
 
Hemelwater 
Het waterschap eist een hemelwaterberging van 60mm per m² toenemend verhard oppervlak bij het 

omvormen van onverhard oppervlak naar verhard oppervlak. Dit betekend per 1m2 verharding een 

extra berging van 0.006m3. Voor het totale oppervlakte van ca. 1.3ha betekend dit ca. 78m3 aan 
bergingscapaciteit. 
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Grondwater 

Grondwaterpeil gegevens zijn aangegeven ten opzichte van het maaiveld. Dit moet bij verdere 

uitwerking van het voorlopige ontwerp en het definitieve ontwerp rekening mee worden gehouden. In 

het aanvullend bodemonderzoek kan worden onderzocht wat de gelaagdheid van het bodemprofiel is 

met de bijbehorende grondwaterstanden. De uitkomsten hiervan zijn terug te vinden in paragraaf 5.5 

Bodem.  

 

Een en ander wat nog verder onderzocht dient te worden kan uitgevoerd worden in de volgende fase 

van de planvoorbereiding, zodat met de uitkomsten rekening kan worden gehouden bij de technische 

uitwerking van de locatie.  

 

5.20 Overige beleidsvelden 
5.20.1 Volkshuisvesting 

In het Masterplan Wonen Soest is opgenomen dat woningbouw moet plaatsvinden binnen de rode 

contouren. Dit is het geval waarbij ook wordt bijgedragen aan het doel om voor 2025 voorraad sociale 

huurwoningen te vergroten met 305 woningen. De locatie aan de Insingerstraat is in de Structuurvisie 

2009 opgenomen als potentiële bouwlocatie. In de huidige Omgevingsvisie staan geen concrete 

percelen meer opgenomen. 

 

Bij de doelgroepenverordening is opgenomen dat bij de bouw vanaf 20 woningen moet worden voldaan 

aan de volgende eisen; 

• Minimaal 50% in betaalbare segment; 

o Waarvan 25% sociale koop (tot €250.000) 

o Waarvan 20% sociale huur 

o Waarvan 5% midden huur (tot €1.000 p.m.) 

Deze voorgenomen ontwikkeling van tijdelijke woningen bestaat voor 100% uit sociale huurwoningen 

en is daarmee tegenstrijdig met de doelgroepenverordening. De belangrijkste argumenten om af te 

wijken van de verordening zijn; 

1. Het doel van de doelgroepenverordening is het realiseren van voldoende betaalbare woningen. 

Wanneer 100% sociale huur wordt gerealiseerd, sluit dit aan bij het gedachtegoed van de 

verordening. Er wordt geen midden huur en sociale koop gerealiseerd, maar dit wordt 

ruimschoots gecompenseerd door de aantallen sociale huurwoningen. 

2. Gemeente breed wordt niet voldaan aan de doelstelling om 20% sociale huurwoningen bij 

nieuwbouw toe te passen. Dit vanwege de kleinschalige woningbouw waar niet hoeft te worden 

voldaan aan de gestelde richtlijnen. Met de voorgenomen tijdelijke woningen kan aan de 

behoefte aan de sociale huur woningen worden voldaan. 

Het plan omvat voornamelijk twee- en driekamerappartementen, veelal geschikt voor de gevluchte 

Oekraïners (voornamelijk moeders met hun kinderen). Mochten de Oekraïners vertrekken en de 

tijdelijke verplaatsbare wooneenheden langer geëxploiteerd worden op deze locatie, dan zijn de 

wooneenheden geschikt voor andere doelgroepen zoals bijvoorbeeld starters.   

5.20.2 Economische zaken 

Vanuit beleidsveld economische zaken zijn er geen bijzondere aandachtspunten voor de ontwikkeling 

van de tijdelijke verplaatsbare wooneenheden voor gevluchte Oekraïners. Mogelijk kan een 

gemeenschappelijke ruimte nuttig zijn. Bijvoorbeeld voor gesprekken met de sociale dienst en UWV. 

Deze eventuele gemeenschappelijke ruimte betrekt de bewoners ook bij hun directe omgeving, waar ze 

kunnen bijdragen aan behoud en verbetering van hun eigen omgeving. Deze gemeenschappelijke 

ruimte kan mogelijk ook voorzien in werkplekken voor de bewoners. In het stedenbouwkundig plan 

wordt rekening gehouden met deze gemeenschappelijk ruimte. 
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5.20.1 Gronduitgifte irt Didam arrest 

De ontwikkeling van de locatie Insingerstraat met tijdelijke verplaatsbare sociale huurwoningen voor de 

duur van maximaal 10 jaar vindt plaats met De Alliantie. Als gevolg van de kenmerken van de opgave 

kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de 

enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor het tijdelijk gebruik van de locatie. De opgave 

met 100% sociale woningbouw is redelijkerwijs alleen in te vullen door zogenoemde toegelaten 

instellingen, mede in het kader van de prestatieafspraken. Portaal, de andere toegelaten instelling 

werkzaam in Soest, heeft expliciet laten weten geen interesse te hebben. Redenen dat commerciële 

marktpartijen redelijkerwijs niet geïnteresseerd zijn, liggen onder meer besloten in de financiële 

businesscase en de gestelde voorwaarden.  

 

Om zeker te zijn dat daadwerkelijk geen serieuze andere gegadigden bestaan, wordt geadviseerd de 

voorgenomen ontwikkeling openbaar te publiceren alvorens verplichtingen worden aangegaan door 

Gemeente Soest in het kader van het beschikbaar stellen van de locatie aan De Alliantie.  

5.20.2 Nadeelcompensatie  

Ten behoeve van de tijdelijke opvang wordt geadviseerd het toepasselijke bestemmingsplan te 

wijzigen, gecoördineerd met de verlening van een tijdelijke bouwvergunning voor het plaatsen van de 

flexwoningen. Overeenkomstig artikel 6.1, eerste en tweede lid, Wet ruimtelijke ordening vormt een 

planwijziging in beginsel een grondslag voor vergoeding van daaruit voortvloeiende schade. Het feit dat 

de flexwoningen slechts tijdelijk worden geplaatst (overeenkomstig de tijdelijke bouwvergunning) doet 

hier in beginsel niets aan af. Het nieuwe bestemmingsplan en de daarmee gepaarde planologische 

verandering is immers het schadeveroorzakende besluit. Ook nadat de flexwoningen zijn weggehaald 

blijft op het perceel een andere bestemming rusten dan voorheen gold. Een bestemming die mogelijk 

drukt op de waarde van de omliggende percelen en woningen. 

 

Op voorhand valt niet uit te sluiten dat er eventueel sprake zal zijn van voor vergoeding in aanmerking 

komende planschade en dat het derhalve verstandig is om een planschaderisicoanalyse te laten 

uitvoeren door een planschadeadviesbureau, op die manier kan de eventuele planschade immers ook 

direct worden gekwantificeerd 

5.20.3 Realisatie 

Voor de realisatie worden is een tijdige aanvraag van de nutsvoorzieningen belangrijk. Verder dient na 

het vaststellen van de haalbaarheid een duidelijk projectplan en -team vorm te worden gegeven om 

een tijdige realisatie te kunnen waarborgen.  
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6. Maatschappelijke kader 
 

De haalbaarheid voor de maatschappelijke thema’s is onderverdeeld in het sociale impact, de 

economische overwegingen en de draagvlak en belangen uit de omgeving. Hiermee wordt een algeheel 

beeld gegeven over de maatschappelijke impact op de omgeving en haar bewoners.  

 

6.1 Sociale impact 
6.1.1 Inwonersaantal  

De voorgenomen ontwikkeling om voor 400 Oekraïners tijdelijke huisvesting te realiseren zorgt voor 

maatschappelijke impact op de omgeving. Om deze impact te onderbouwen is gekeken naar de wijk 

Overhees waar het perceel aan de Insingerstraat is gelegen. Het aantal inwoners van Overhees is op 31 

december 2021 vastgesteld op 7.271 inwoners van de totaal 47.113 inwoners in de gemeente Soest. 

 

Categorie Aantallen Percentage 

Inwoners Overhees 7.271 inwoners 5,5 % Stijging 

Inwoners gemeente Soest 47.113 inwoners 0,9 % Stijging 

Beoogde opvang Oekraïners 400 vluchtelingen - 

 

Met als uitgangspunt 400 Oekraïense vluchtelingen heeft dit een percentuele stijging van 5,5% voor de 

wijk Overhees tot gevolg. Gelet op onder meer de beschikbare voorzieningen en de aanwezige 

infrastructuur wordt verwacht dat deze stijging te accommoderen valt.  

6.1.2 Samenstelling Oekraïense vluchtelingen 

De groep van vluchtelingen die momenteel in Soest verblijven bestaan voornamelijk uit moeders met 

kinderen. In een aantal gevallen zijn grootouders ook meegereisd.  

Van de 150 Oekraïense vluchtelingen die momenteel (peildatum 3 oktober 2022) in Soest verblijven 

zijn er circa 60 kinderen.  

 

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk om voor de vluchtelingen onderstaande aspecten te 

verzorgen: 

• Onderwijs; 
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• Medische Zorg, ( eerstelijns zorg en voorzieningen vanuit WMO en jeugdwet), publieke 

gezondheidszorg ( rijksvaccinatieprogramma); 

• Veilige leefomgeving; 

• Bemiddeling naar werk; 

• Uitkeren van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. 

Daarbij dient elk huishouden een eigen plek te krijgen waar zij voor langere tijd gehuisvest kan 

worden. De behoefte van de huidige groep vluchtelingen is tijdens een aantal contactmomenten met de 

gemeente opgehaald. Het is een zelfredzame groep die momenteel behoefte heeft aan leefgeld, 

onderwijs en medische zorg. Ook dient voldoende ruimte voor recreatie en speelgelegenheid te worden 

gecreëerd. In een volgende fase van de planvoorbereiding kan dit nader worden uitgewerkt.  

6.1.3 Extra behoefte voorzieningen 

Voor de huidig aanwezige vluchtelingen zijn zaken zoals onderwijs, zorg en leefgeld geregeld. Als deze 

groep groter gaat worden moet de gemeente meer capaciteit gaan regelen voor:  

 

Onderwijs 

Na de zomervakantie van 2022 zal een deel van de Oekraïense kinderen worden geplaatst op de 

reguliere basisscholen in de buurt waar deze kinderen woonachtig zijn. De Waterinkschool is 

momenteel ingericht om Oekraïense vluchtelingen te onderwijzen, maar dit is niet de dichtstbijzijnde 

school. De basisscholen die het dichts bij het beoogde perceel aan de Insingerstraat liggen zijn 

Democratische school De ruimte, Basisschool de Wegwijzer en CBS Insingerschool. Indien het gewenst 

is om de Oekraïense kinderen zo dicht mogelijk bij de tijdelijke woningen te huisvesten dient verdere 

capaciteit te worden geregeld op de genoemde scholen in de buurt.  

 

Medische zorg 

Momenteel staat de huisartsenzorg onder druk. Huisartsen in Soest en Soesterberg geven aan dat zij 

overbelast zijn. Voor een stijging van 400 Oekraïense vluchtelingen voor de wijk Overhees dient extra 

capaciteit te worden geregeld om deze medische zorg te kunnen bieden. Dit kan op het perceel zelf 

worden gehuisvest of hier dient extra capaciteit binnen bijvoorbeeld Medisch Centrum Overhees te 

worden gerealiseerd.  

 

Recreatie 

Om aan de behoefte van de vluchtelingen te kunnen voldoen dient op het perceel rekening te worden 

gehouden met ruimte voor groen en speelvoorzieningen. Dit zal in het stedenbouwkundig plan moeten 

worden ingepast.  

 

6.2 Andere doelgroepen 
De tijdelijke woningen worden neergezet om de Oekraïense vluchtelingen een veilig onderkomen 

kunnen geven voor een langere tijd. Dit is het primaire doel, waarvoor een maximale termijn van 10 

jaar kan worden beschouwd onder de kruimelregeling. Echter kan niet voorspeld worden wanneer de 

Oekraïners terugkeren naar hun land van herkomst of elders gaan wonen. Wanneer de wooneenheden 

dan nog een restant termijn gebruikt kunnen worden (binnen de scope van 3, 5 of 10 jaar), is het 

wenselijk deze te laten bewonen door overige doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen. Het leeg 

laten staan van deze woningen is ongewenst als wordt gekeken naar de grote vraag naar sociale 

huurwoningen. Voor de toewijzing wordt het toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen gehanteerd. 

 

In de “Huisvestingsverordening gemeente Soest 2021” en “Doelgroepenverordening gemeente Soest 

2021” wordt beschreven welke doelgroepen in aanmerking komen voor sociale huurwoningen 

 

Huurcontract 

De wettelijke regelgeving voor het toepassen van tijdelijke huurcontracten is verruimd. Daardoor zijn 

niet alleen jongerencontracten mogelijk, maar ook tijdelijke huurcontracten op basis van de duur van 
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de omgevingsvergunning. Het eindigen van de omgevingsvergunning is dan de opzeggingsgrond voor 

de huurovereenkomst. Het contract kan dus worden ingezet voor alle doelgroepen.   

 

Doelgroepen (in geval van voortijdig vertrek Oekraïners) 

De woningen en de locatie zijn aantrekkelijk voor meerdere doelgroepen, in het bijzonder 1 en 2 

persoonshuishoudens. Ter illustratie: er staan bijna 700 jongeren uit Soest ingeschreven bij 

WoningNet. En juist voor de jongeren die in Soest willen blijven wonen zijn er weinig mogelijkheden. 

Ook voor andere woningzoekenden bieden deze woningen een uitkomst. Denk aan mensen die in 

verband met een scheiding op zoek zijn (en niet in aanmerking komen voor urgentie) naar betaalbare 

woonruimte. Of mensen die hun huis verkochten en nog niet over een nieuwe woning beschikken. 

Kortom: er zijn meerdere doelgroepen die gebruik zouden kunnen maken van de te realiseren tijdelijke 

verplaatsbare wooneenheden.  

 

Toewijzing en directe bemiddeling 

De Alliantie voert de toewijzing uit volgens de door de gemeente vastgestelde huisvestingsverordening. 

De woningen worden verdeeld via het aanbodmodel, loting of directe bemiddeling. Onder directe 

bemiddeling valt onder andere woningruil, statushouders en uitstromers uit een zorginstelling. 

In 2020 zijn er in totaal 288 woningen toegewezen via WoningNet. In 2021 waren dat er 313. Het 

aandeel dat via directe bemiddeling is verdeeld is 15% in 2020 en 24% in 2021. Het relatief hoge 

aandeel in 2021 heeft onder andere te maken met meer woningruil en meer statushouders.  

 

Voorrangsregeling 

De Alliantie kan in verband met wettelijke regelgeving (Huisvestingswet) er niet op sturen dat alle 

woningen terecht komen bij woningzoekenden uit Soest. Wel kan De Alliantie, in samenspraak met de 

gemeente Soest, maximaal 25% met voorrang toewijzen aan woningzoekenden uit Soest. 

6.3 Draagvlak 
In het kader van de tijdelijke ontwikkeling van het plangebied is een participatietraject doorlopen, 

waarbij de belangen, wensen, eisen en zorgen vanuit de omgeving zijn geïnventariseerd. Dit is 

gerapporteerd in een separaat rapport (bijlage 1). Tijdens de participatiebijeenkomsten stonden vier 

thema’s centraal: voorzieningen, verkeer, ontwerp en veiligheid.  

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar bijgevoegd rapport.  
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7. Stedenbouwkundig ontwerp 
 

In opdracht van De Alliantie is de ruimtelijke inpassing van tijdelijke verplaatsbare woningen aan de 

Insingerstraat geanalyseerd. Om goed te kunnen aansluiten op omliggende bebouwing is er gekozen 

voor losstaande twee- en drielaagse bouwblokken met beperkte afmetingen en opgesplitste 

parkeerkavels aan de straatzijde. Vanaf de Insingerstraat blijft de karakteristieke bosrand goed 

zichtbaar door de vele doorkijken.  

 

Omdat de appartementen niet over eigen privé buitenruimte beschikken heeft het ontwerp twee grote 

autovrije pleinen met gedeelde voorzieningen zoals speeltoestellen, zitplekken, fietsparkeren en een 

buurthuis, ontsloten via een entree in de verlenging van de Van Der Weijdenstraat. Het gebied is 

daardoor op een natuurlijke manier verbonden met de rest van de wijk Overhees en de voorzieningen 

verderop. 

 

7.1 Ruimtelijke inpassing 
De onderzoeksvraag berust op een inpassing van 150-200 tijdelijke wooneenheden. In een eerste 

stedenbouwkundige analyse (bijlage 20) werd al snel geconcludeerd dat 200 woningen te grootschalig 

was en dat dit niet zou inpassen in de omgeving. Daartoe is gekeken naar een inpassing van 130-150 

wooneenheden of dit ruimtelijk gezien mogelijk was. Voortvloeiend uit de eerste analyse is een ontwerp 

gemaakt voor 130 wooneenheden.  

 

Het ontwerp voor 130 wooneenheden (bijlage 21) is met de bijbehorende onderbouwing voorgelegd 

aan de omgevingstafel. Daarbij kwam het algemene geluid dat weinig ruimte voor flora, fauna en water 

is open gelaten. De woningblokken staan dicht op elkaar waardoor het ruimtelijk zeer druk oogt. Om 

het bestuur ook een alternatief te kunnen presenteren is er ambtelijk voor gekozen ook een ontwerp 

van 100 woningen uit te werken.  

 

 

 

 

 

Afbeelding: Stedenbouwkundig ontwerp 130 woningen 
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Door het aantal terug te brengen naar 100 woningen wordt er meer ruimte gegeven aan de invulling 

van ecologische waarden voor de omgeving.  

Afbeelding: Schets straatniveau Insingerstraat (in zuidwestelijke richting bij 130 woningen) 

Afbeelding: Stedenbouwkundig ontwerp 100 woningen 
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De beoordeling van de omgevingstafel op dit ontwerp en de onderbouwing hiervan (bijlage 21) is 

positief. Aanvullend worden een paar opmerking aangegeven waar opgelet dient te worden bij een 

verdere uitwerking van het definitieve ontwerp (DO). 

De biodiversiteit op de kavel wordt in grote mate verbeterd door wadi's, groene gevels, slimme 

verlichting, een amfibieën trekroute en het planten van inheemse plantensoorten. Dit komt zowel aan 

de flora en fauna als de bewoners ten goede, met absorptie van hitte in de hete zomerdagen en het 

voorkomen van wateroverlast.  

  

Afbeelding: Schets straatniveau Insingerstraat (in zuidwestelijke richting bij 100 woningen) 
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8. Financiële haalbaarheid 
 

8.1 Afsprakenkader 
Woningcorporatie De Alliantie en Gemeente Soest hebben de intentie tot de volgende afspraken te 

komen: 

• De Alliantie koopt de wooneenheden van de leverancier; 

• De Alliantie krijgt de bouw- en woonrijp gemaakte locatie beschikbaar gesteld door Gemeente 

Soest; 

• De Alliantie verhuurt de wooneenheden aan Gemeente Soest, zolang Gemeente Soest dat 

wenst, tegen de kostprijs en een lage IRR; 

• Indien Gemeente Soest niet langer wil huren voor de opvang van de Oekraïners, geeft zij dat 

bij De Alliantie aan, welke vervolgens aan andere doelgroepen kan gaan verhuren voor de 

periode dat de locatie Insingerstraat beschikbaar is; 

• Vanaf dat moment gaat De Alliantie een marktconforme grondwaarde betalen aan Gemeente 

Soest; 

• Nadat de locatie Insingerstraat niet meer beschikbaar is, worden de wooneenheden verplaatst 

naar een nader te bepalen locatie in Gemeente Soest of elders in het werkgebied van De 

Alliantie; 

• De Alliantie krijgt de garantie van Gemeente Soest een nog nader te bepalen periode de 

woningen te kunnen exploiteren op een locatie, of als het onverhoopt niet lukt een locatie 

beschikbaar te stellen (tegen een marktconforme grondwaarde) dan zal de Gemeente Soest het 

verlies (door het niet kunnen exploiteren van de wooneenheden op basis van de voorcalculatie) 

vergoeden;  

• De overheid is momenteel bezig met een “cascademodel” waarbij overstijgend steeds wordt 

gekeken naar overige locaties om verdere exploitaties van de woningen mogelijk te maken. De 

Alliantie komt met haar woningen ook in aanmerking voor de zekerheid die door dit model 

wordt gegenereerd; 

• Na vertrek van de locatie aan de Insingerstraat worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd door 

Gemeente Soest om het weiland in de oorspronkelijke of betere staat te herstellen. 

 

Gemeente Soest beoogt met het Rijk afspraken te maken over de dekking voor de te maken kosten 

voor de locatieontwikkeling. Deze betreffen: 

• Kosten bouw- en woonrijp maken  

• Kosten voor planvoorbereiding en begeleiding  

• Kosten huur wooneenheden De Alliantie  

• Kosten eventuele afdekking verlies De Alliantie 

• Kosten herstelwerkzaamheden 

Binnen het Rijk zal de dekking naar verwachting uit twee ministeries komen. Het ministerie van 

Veiligheid en Justitie in het kader van de huisvesting van de Oekrainers en het ministerie van 

Binnenlandse Zaken in het kader van de zogenoemde ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’. 

Hierover vindt reeds overleg plaats.  

 

Geconcludeerd kan worden dat -na concretisering van voornoemd afsprakenkader- alle kosten 

gedragen worden door De Alliantie en het Rijk. Daarmee is de financiële haalbaarheid voor de 

gemeente in het kader van de ontwikkeling van de locatie aangetoond. De gemeente houdt wel het 

risico op afwijkingen ten opzichte van het afsprakenkader (onder- en overschrijdingen zijn voor risico 

van de gemeente) en heeft een verantwoordelijkheid in het beschikbaar stellen van een locatie na 

afloop van de exploitatietermijn op de locatie Insingerstraat.  

 

Naast deze kosten voor de locatieontwikkeling zijn er uiteraard ook kosten voor onder meer de 

maatschappelijke begeleiding. Gemeente Soest beoogt ook hierover met het Rijk afspraken te maken 

over de dekking voor de te maken kosten. Deze zijn niet opgenomen in voorliggend onderzoek en 

haalbaarheidsstudie. 
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8.2 Scenario’s 
Conform de opdracht wordt voorliggend haalbaarheidsonderzoek gekeken naar exploitatietermijnen van 

het plangebied aan de Insingerstraat van respectievelijk 3, 5 of 10 jaar.  

 

Gezien het beoogde afsprakenkader, zoals in de vorige paragraaf weergeven, heeft de 

exploitatietermijn op de Insingerstraat niet direct een effect op de financiële haalbaarheid voor de 

gemeente. De kosten worden immers gedragen door De Alliantie en het Rijk. Deze zullen naar 

verwachting voorwaarden stellen aan de minimum exploitatietermijn. Daarom is de businesscase 

uitgewerkt voor de kosten die in de onrendabele top zitten voor een sluitende businesscase te krijgen.  

 

8.3 Stimuleringsregeling  
Het Rijk heeft in het kader van flexwoningen een zogenoemde “Stimuleringsregeling” beschikbaar 

gesteld waar overheidsorganisaties subsidies kunnen aanvragen. Aan deze aanvraag zitten een aantal 

randvoorwaarden verbonden. Voor de voorgenomen ontwikkeling aan de Insingerstraat wordt voldaan 

aan deze voorwaarden en kan dus aanspraak worden gemaakt op deze financiële bijdrage. Dit bedraagt 

12.000euro per woning.  

 

Deze financiële middelen zal ervoor gaan zorgen dat de onrendabele top binnen de businesscase kan 

worden gedekt.  
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9. Conclusie & aanbeveling 
 

Op basis van de uitgevoerde quickscans en aanvullende onderzoeken en het afsprakenkader bij 

business case is te stellen dat het niet haalbaar is voor het einde van 2022 om 150-200 tijdelijke 

woningen te realiseren voor ontheemde Oekraïners. De onderbouwing waardoor dit niet haalbaar is 

wordt in de volgende paragrafen toegelicht.  

9.1 Conclusie  
9.1.1 Technisch 

Binnen de quickscan beoordeelde risicovolle onderwerpen zijn met aanvullende onderzoeken verder 

onderzocht. Indien uit deze aanvullende onderzoeken is geconcludeerd dat het technisch niet haalbaar 

zou zijn, wordt dit onderstaand per onderwerp verder toegelicht.  

 

Onderwerp Conclusie aanvullende onderzoeken 

Wet natuurbescherming (WnB) Met de kennis die is opgedaan door de RUD en overige ecologen 
is momenteel niet mogelijk om aan te tonen dat het weiland aan 
de Insingerstraat niet essentieel is voor de das. 

Archeologie en monumentale 

panden 

Op basis van de resultaten van het aanvullende onderzoek blijkt 

dat in het plangebied geen archeologische resten bedreigd 

worden. Daarom wordt in het kader van de voorgenomen 

bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 

Asbest Geen aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

Bedrijven en milieuhinder Geen aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

Bodem De rapportage van het aanvullende bodemonderzoek kan 

worden gebruikt voor het hergebruiken van de bij 

werkzaamheden vrijkomende puin en grond op de locatie of ten 

behoeve van eventuele afvoer naar een erkende 

verwerkingslocatie. Indien grond wordt afgevoerd naar een 

toepassingslocatie buiten de reikwijdte van het 

bodembeheerplan adviseren wij om een AP04 partijkeuring 

conform het Besluit bodemkwaliteit onder het certificaat van de 

BRL 1000 te laten uitvoeren ter bepaling van de kwaliteit en 

bestemming van de partij;  

 

Tot slot wordt geadviseerd om tijdens vervolgwerkzaamheden 

alert te zijn op eventuele onvoorziene bodemverontreiniging. 

 

Uit bovenstaande gegevens is te concluderen dat geen 

aanvullende risico’s naar voren komen. 

Bouwveiligheid en omgeving Geen aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

Circulariteit Geen aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

Externe veiligheid Geen aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

Flora & Fauna, biodiversiteit en 

stikstof 

Geen aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

Geluid Geen aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

Kabels en leidingen + 

vuilwaterriolering 

Het vuilwater kan op basis van een capaciteitsberekening van 

140 woningen zonder problemen afgevoerd worden op het 

gescheiden stelsel. Dit is tevens het geval wanneer meer 

woningen in het plangebied worden gerealiseerd of wanneer de 

bezetting van de woningen uiteindelijk hoger zal zijn dan in het 

onderzoek in het kader van de riolering is gehanteerd. 

Klimaatadaptatie  Geen aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

Luchtkwaliteit en geurhinder Geen aanvullend onderzoek uitgevoerd. 
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Milieugevaarlijke stoffen Geen aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

Ontplofbare oorlogsresten Om het opsporingsgebied vrij te kunnen geven van OO wordt 

geadviseerd om de objecten die zijn opgenomen in de 

objectenlijst (bijlage 10) te benaderen en te identificeren. 

Objecten die zich tot maximaal 0,50 m –mv bevinden kunnen 

met de hand benaderd worden. Voor diepere objecten wordt de 

inzet van een graafmachine aanbevolen.  

 

Voor de delen van het opsporingsgebied die verstoord zijn of 

voor het onderhavige onderzoek niet gedetecteerd konden 

worden, wordt geadviseerd om vervolgonderzoek uit te voeren 

in de vorm van realtime detectie al dan niet in combinatie met 

laagsgewijze detectie. De verstorende elementen dienen vooraf 

aan het vervolgonderzoek zoveel mogelijk te zijn verwijderd.  

 

Na uitvoering van voornoemd advies is er geen belemmering in 

het kader van een vergunningaanvraag. 

Technisch ontwerp Het stedenbouwkundig ontwerp voor 150 -200 wooneenheden 

is niet inpasbaar door de grootschaligheid binnen de 

beleidsvelden en karakteristieken van het weiland en omgeving. 

Stedenbouwkundig is 130 woningen haalbaar, maar hierin is er 

minimale ruimte voor groen en blauw. Aansluitend is gekeken 

naar een ontwerp met 100 woningen en deze is beter inpasbaar 

binnen de beleidsvelden en beidt meer ruimte voor groen en 

blauw.  

Terreingrenzen en rechten derden Geen aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

Verkeer en parkeren Vanuit verkeerskundig oogpunt is geconstateerd dat maximaal 

circa 185 wooneenheden gerealiseerd kunnen worden in het 

plangebied zonder dat daarmee niet voldaan kan worden aan 

parkeernormen of dat wegen en/of kruispunten overbelast 

zouden raken. 

Water(toest) Geen aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

Overige beleidsvelden Verder geen beperkingen vanuit overige beleidsvelden. Er dient 

echter wel verder te worden gekeken naar de planschade voor 

de voorgenomen plannen. 

 

Op alle punten lijkt het haalbaar om het project te realiseren, behalve dat nog duidelijkheid ontbreekt 

over het foerageergebied van de das. Er dient verder onderzocht te worden of de das het weiland als 

essentieel foerageergebied beschouwd. 

9.1.2 Financieel 

De businesscase is sluitend voor 130 en 100 woningen indien de toezeggingen vanuit het rijk worden 

voldaan. Met de financiële toezeggingen van BZK (12.000 euro per wooneenheid) en V&J (100 

euro/persoon/dag) kan de onrendabele top worden afgedekt. Echter dient met De Alliantie gezamenlijk 

nog overeenstemming plaats te vinden over een aantal voorwaarden zodat een toereikend 

exploitatietermijn kan worden gewaarborgd. Hierin voorziet het Rijk ook met het “cascademodel”.  

9.1.3 Juridisch 

Het weiland voldoet aan de juridisch/planologische mogelijkheid om te herbestemmen maar is echter 
niet haalbaar voor het einde van het jaar. Met de gecoördineerde procedure kan binnen maximaal 12 
maanden een wijziging van bestemmingsplan en omgevingsvergunning bouwen worden afgegeven. De 
mogelijkheid tot beroep wordt door de gecoördineerde procedure teruggebracht naar 1 moment. 
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Echter met het voornemen om voor het einde van 2022 de woningen te realiseren is dit procedureel niet 
haalbaar. Het is dus niet haalbaar om voor het einde van 2022 binnen de Juridische en planologische 
kaders woningen op het weiland te plaatsen. 
 

9.2 Aanbeveling 
 

Er is duidelijkheid op alle technische punten van de haalbaarheid, behalve over het foerageergebied 

voor de das. Duidelijkheid over of het gebied essentieel of niet is voor de dag is noodzakelijk onder de  

Wet natuurbescherming. Het verdient aanbeveling om het nader onderzoek uit te zetten naar het 

foerageergebied van de das en daarbij een breder gebied dan de Insingerstraat te betrekken, 

aangezien de effecten van maatregelen projectoverstijgend zijn.  

 

Gezien de duidelijkheid op de haalbaarheid voor de technische, juridische en financiële kaders, moet de 

sociale impact in de integrale afweging worden meegenomen. Hierbij moet een afweging gemaakt 

worden tussen de “harde en zachte kant” van het onderzoeksperspectief. De zachte kant, in dit geval 

de sociale impact, wordt getoond door het participatierapport en de zienswijze van de omgeving hierop.  

 

.  


