
 

 

 

   
 

  

  
  

 

 

 

    
   

 
      
      

     
         
   

      
     

    
 

  
    

       
       

       
       

      
  

        

 

      
    

      
    

      
    

     
     

        
       

     
        

     
          

    
       

      
    

   

Routingformulier 
Voor hulp bij het schrijven van het voorstel, ga 
hier naar de toelichting per onderdeel: 
http://zaakomgeving.nieuwegein.nl/Templates/Toeli 
chting%20inhoud%20BW%20voorstellen.docx 

Nummer: 
1014345 

Afdeling 
Ruimtelijk Domein - Ruimtelijk 
Beleid en Advisering 

Behandelend ambtenaar 

Nistelrooy, van, Jeroen 

Naam portefeuillehouder 

4. M. Schouten 
3. A.J. Adriani 

Openbaar/ niet openbaar 

Openbaar 

Geplande datum behandeling B&W 

1 februari 2022 

Eventuele fatale termijn 

Onderwerp: 
Ontwerpbesluit en overeenkomsten grondverkoop en groenbeheer 
m.b.t. warmtebuffer Symfonielaan/A.C. Verhoefweg 

Beslispunten: 

1 De bijgevoegde koopovereenkomst te sluiten met Eneco voor 
een stuk grond gelegen op de hoek Symfonielaan/A.C. 
Verhoefweg, kadastraal bekend als gemeente Jutphaas, sectie 
G, nummer 4280 (gedeeltelijk), ten behoeve van de realisatie 
van de aangevraagde warmtebuffer. 

2 De bijgevoegde beheerovereenkomst te sluiten met Eneco voor 
realisatie, onderhoud en beheer van het groen overeenkomstig 
het landschappelijke plan dat met inbreng van omwonenden tot 
stand is gekomen. 

3 Het bijgevoegd ontwerpbesluit voor de 
projectomgevingsvergunning voor het realiseren van een 
warmtebuffer en het aanpassen van het bestaande hekwerk, ter 
inzage te leggen als onderdeel van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure. 

4 Het mailbericht van actiecomité BUZ van 31 december 2021 als 
zienswijze mee te nemen in de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure en hen daarover te informeren 
middels bijgevoegde brief. 

5 De gemeenteraad te informeren door bijgevoegde raadsbrief. 

Samenvatting van het voorstel: 

Eneco heeft op 17 juni 2021 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een 
warmtebuffer en het aanpassen van het bestaande hekwerk bij het 
warmteoverdrachtstation (WOS) Zuilenstein op de hoek 
Symfonielaan/A.C. Verhoefweg. Aan de aanvraag van de 
omgevingsvergunning is een uitgebreid traject voorafgegaan. Na 
het principebesluit van de gemeenteraad op 4 maart 2021 is met 
inbreng van direct omwonenden een landschappelijk plan opgesteld 
voor groen inpassing van de buffer. De gemeente verkoopt een 
stuk grond aan Eneco waarop de buffer wordt gebouwd en sluit een 
overeenkomst over realisatie, beheer en onderhoud van het 
omringende groen. In het kader van de vergunningsprocedure is 
een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin alle belangen 
worden afgewogen. Ook is het plan technisch getoetst. Er is een 
ontwerpbesluit opgesteld dat zes weken ter inzage wordt gelegd 
zodat eenieder een zienswijze kan indienen. Betrokkenen worden 
geïnformeerd. Alle zienswijzen worden meegewogen in het besluit 
over de omgevingsvergunning waartegen vervolgens 
beroepsmogelijkheden open staan.

http://zaakomgeving.nieuwegein.nl/Templates/Toeli
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Info raad/behandelingsverzoek presidium 

Raadsinformatiebrief 
Raadsbehandeling geheim/niet geheim 

Middelen/ dekking 

Zie proces 
Akkoord concerncontroller 

Zie proces 
Akkoord leidinggevende 

Zie proces 
Secretaris: akkoord/ niet akkoord/ bespreken 

Opmerking: Zie proces 
Burgemeester en wethouders 

Bespreken 

Akkoord 

B W W W W 

Vergadering B & W d.d. nr.: 
Akkoord met voorstel/beslissing: 

Deponeren archief: Datum: Paraaf: 
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B&W voorstel 

Datum voorstel 2 februari 2022 

Afdeling Ruimtelijk Domein - Ruimtelijk Beleid en Advisering 

Portefeuillehouder 4. M. Schouten, 3. A.J. Adriani 

Onderwerp 

Ontwerpbesluit en overeenkomsten grondverkoop en groenbeheer m.b.t. warmtebuffer 
Symfonielaan/A.C. Verhoefweg 

Beslispunten 

1. De bijgevoegde koopovereenkomst te sluiten met Eneco voor een stuk grond 
gelegen op de hoek Symfonielaan/A.C. Verhoefweg, kadastraal bekend als 
gemeente Jutphaas, sectie G, nummer 4280 (gedeeltelijk), ten behoeve van de 
realisatie van de aangevraagde warmtebuffer. 

2. De bijgevoegde beheerovereenkomst te sluiten met Eneco voor realisatie, 
onderhoud en beheer van het groen overeenkomstig het landschappelijke plan 
dat met inbreng van omwonenden tot stand is gekomen. 

3. Het bijgevoegd ontwerpbesluit voor de projectomgevingsvergunning voor het 
realiseren van een warmtebuffer en het aanpassen van het bestaande hekwerk, 
ter inzage te leggen als onderdeel van de uitgebreide voorbereidingsprocedure. 

4. Het mailbericht van actiecomité BUZ van 31 december 2021 als zienswijze mee 
te nemen in de uitgebreide voorbereidingsprocedure en hen daarover te 
informeren middels bijgevoegde brief. 

5. De gemeenteraad te informeren door bijgevoegde raadsbrief. 

Inleiding 

Eneco heeft op 17 juni 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend 
voor het realiseren van een warmtebuffer en het aanpassen van het bestaande hekwerk 
bij het warmteoverdrachtstation (WOS) Zuilenstein op de hoek Symfonielaan/A.C. 
Verhoefweg. De buffer is cilindervormig en heeft een hoogte en diameter van ca. 18 
meter. De buffer speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van het warmtenet. Op 
korte termijn wordt het gasverbruik bij de piekvraag verlaagd, op langere termijn wordt 
verdere verduurzaming van het warmtenet mogelijk gemaakt. 
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Aan de aanvraag van de omgevingsvergunning is een uitgebreid traject voorafgegaan. 
Alhoewel de aanvraag valt binnen de ‘Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen 
Nieuwegein 2019’ (raadbesluit 2019-214) is het principebesluit wegens omvang en 
impact voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het voorstel bij 
amendement aangenomen op 4 maart 2021 (raadsnummer 2021-006). Het 
amendement geeft voorwaarden voor de positie en de landschappelijke inpassing van 
de buffer. Daaraan is tegemoet gekomen met het landschappelijke plan dat is 
opgesteld. 

Tijdens de voornoemde raadsvergadering heeft uw college toegezegd om de 
mogelijkheden voor de exacte locatiekeuze van de warmtebuffer te toetsen, inclusief de 
‘locatie McDonalds’ en de resultaten aan de gemeenteraad terug te koppelen. Dat heeft 
u gedaan in de raadsbrief van 17 juni 2021 (raadsnummer 2021-279). Uit de toetsing 
door de onafhankelijke onderzoeksorganisatie KWR komt naar voren dat op basis van 
de randvoorwaarden voor het doel van de warmtebuffer en de technische en 
economische haalbaarheid, de conclusie getrokken kan worden dat de locatie bij WOS 
Zuilenstein de enige reële optie is van de beschouwde locaties. 

Vanwege de strijdigheden met de ter plaatse geldende bestemmingen, is een 
uitgebreide procedure vereist (projectomgevingsvergunning) en in dat kader is een 
ruimtelijke onderbouwing aangeleverd die als akkoord is beoordeeld. Vervolgens is een 
ontwerpbesluit opgesteld dat zes weken ter inzage gelegd moet worden. 

Wij leggen uw college twee overeenkomsten voor waarin wordt geregeld: 
gemeentegrond waarop de buffer wordt 

gerealiseerd; 
2. Afspraken over realisatie, beheer en onderhoud van groen overeenkomstig het 

landschappelijke plan. 

1. De verkoop van ca. 400 m2 

Gewenst effect 

De warmtebuffer vormt een belangrijke schakel in de verduurzaming van het 
warmtenet hetgeen van essentieel belang is om de gemeentelijke klimaatdoelen te 
kunnen behalen. De gevolgen van de technisch en economisch noodzakelijke 
locatiekeuze voor direct omwonenden wordt verzacht door een groene landschappelijke 
inpassing waarvan het plan met inbreng van direct omwonenden tot stand is gekomen. 

Argumenten 

1.1 Uw college heeft reeds in principe ingestemd met de grondverkoop 
Op 5 januari 2021 heeft u reeds besloten om in principe bereid te zijn tot de 
grondverkoop. De overeenkomst is vervolgens nader uitgewerkt, er heeft een taxatie 
t.b.v. een marktconforme grondwaarde plaatsgevonden en de overeenkomst is akkoord 
bevonden door Eneco. Naast de grondverkoop wordt in de overeenkomst ook geregeld 
dat eventuele planschade door Eneco wordt afgedekt. 

2.1 Het landschappelijke plan dat aan de overeenkomst ten grondslag ligt voldoet 
aan de voorwaarden die de gemeenteraad gesteld heeft. 
Het raadsbesluit van 4 maart 2021 geeft bij amendement voorwaarden voor de 
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noordwestelijke positie en de landschappelijke inpassing van de buffer die in overleg 
met direct omwonenden nader ingevuld moest worden. De positie is zover 
noordwestelijk opgeschoven als de aanwezige kabels en leidingen toestaan. Op 24 juni 
en 1 juli 2021 hebben digitale sessies plaatsgevonden met omwonenden die hun 
inbreng hebben geleverd. Het landschappelijke plan is op basis van die inbreng nader 
uitgewerkt en is getoetst door de gemeentelijke groenbeheerders en de beheerders van 
de kabels en leidingen. Het landschappelijke plan is in haar uiteindelijke vorm op de 
website van Eneco geplaatst en medio december zijn de ca. 150 direct omwonenden 
schriftelijk in kennis gesteld. Er zijn geen reacties ontvangen. 

2.2 De beheerovereenkomst strookt met eerder gemaakte afspraken. 
Overeenkomstig eerdere uitgangspunten is Eneco verantwoordelijk voor de realisatie 
van het groen inclusief herplantgarantie met een nazorgperiode van 3 jaar op de 
bomen die gepland en herplant worden. De gemeente draagt vanuit het budget 
Routekaart Energieneutraal €10.000 bij aan de realisatie, regelt de vereiste 
omgevingsvergunning voor herplant van de bomen die verplaatst moeten worden t.b.v. 
de buffer, doet het dagelijks beheer en onderhoud van het overige groen en neemt na 
afloop van de nazorgperiode ook het beheer en onderhoud over van de bomen die 
onder de herplantgarantie vallen. Eneco heeft aangegeven akkoord te zijn met de 
beheerovereenkomst zoals die voorligt. 

3.1 De aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing 
Het plan is strijdig met Beheersverordening Zuilenstein-Huis de Geer (5 maart 2018). 
De strijdigheden zijn dusdanig dat een uitgebreide procedure 
(projectomgevingsvergunning) nodig is waarvoor een goede ruimtelijke onderbouwing 
is vereist. De ruimtelijke onderbouwing die Eneco heeft opgesteld (bijlage 4 bij het 
ontwerpbesluit) is een zorgvuldige inventarisatie en afweging van belangen, gericht op 
de aard en functie van het project, de mate van impact, de relatie met geldende 
planologische kader, het gemeentelijk-, rijks- en provinciaal beleid, de ruimtelijke en 
stedenbouwkundige effecten, milieuaspecten en de economische en maatschappelijke 
aanvaardbaarheid. Het stuk en de daaraan ten grondslag liggende rapporten zijn door 
interne en externe deskundigen en ketenpartners beoordeeld en eventuele op- en 
aanmerkingen zijn verwerkt. Wij onderschrijven de strekking, inhoud en conclusie. 

3.2 De aanvraag voldoet aan de toetsingsgronden voor een bouwactiviteit. 
Naast de ruimtelijke aspecten, dient een aangevraagd bouwplan te voldoen aan 
welstandseisen en bouwtechnische eisen. De beoordeling op die aspecten is akkoord. 
Hiertoe is advies uitgebracht van ter zake deskundige vaste adviseurs MooiSticht 
(welstand), Brandweer Veiligheidsregio Utrecht en Pieters Bouwtechniek (constructieve 
veiligheid). Aangaande bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie 
(BLVC) wordt overeenkomstig de gemeentelijke regeling voorafgaand aan de start van 
de werkzaamheden een plan geëist. 

4.1 Het mailbericht van actiecomité BUZ geeft geen nieuwe inzichten. 
De gemeenteraad was bij haar besluit van 4 maart 2021 op de hoogte van de 
resultaten van het voorafgaande participatieproces en ook van de aan u overhandigde 
petitie van actiecomité BUZ (Buffer Uit Zicht) en een ander mailbericht van 
buurtbewoners. Uw college heeft actiecomité BUZ per brief van 8 juni 2021 nader 
geïnformeerd over het raadsbesluit en de vervolgprocedure. 



   

     

       
          
        

       
         

            
       

           
        

           

             
         

        
          

      
           

         
          

           
          

      
         

       
         

   

       
         

         
        

         
      

            

     
       

      
            

  

        

Bladnummer 6/7 

B&W voorstel 5 March 2022 

Per e-mailbericht van 31-12-2021 heeft actiecomité BUZ een aanvullende reactie 
ingediend waarin de noodzaak van de warmtebuffer op een decentrale locatie in twijfel 
wordt getrokken omdat er geen concrete plannen zijn voor het uitbreiden/verdubbelen 
van het aantal aansluitingen. Zoals uit het ontwerpbesluit en de daaronder liggende 
stukken blijkt, is de warmtebuffer primair bedoeld voor het verduurzamen van het 
warmtenet door de afname van gasverbruik. Daarmee is nut en noodzaak van de buffer 
reeds aangetoond. Het klopt dat de buffer het daarnaast mogelijk maakt om meer 
woningen aan te sluiten op het warmtenet. De buffer is tevens randvoorwaardelijk voor 
een andere duurzame bron zoals aquathermie. Het mailbericht geeft geen nieuwe 
inzichten en dus ook geen redenen om het ontwerpbesluit niet ter inzage te leggen. 

5.1 De raad is eerder betrokken bij en geïnformeerd over deze ontwikkeling. 
Het principebesluit is door de gemeenteraad genomen en de raad is tussentijds ook 
door u op de hoogte gesteld van het KWR rapport. De raad wordt nu verteld dat 
tegemoet is gekomen aan het amendement en wat de verdere gang van zaken is. 

Kanttekeningen 

3.1 Er zijn ook negatieve reacties vanuit de omgeving. 
Er zijn meerdere omwonenden tegen deze ontwikkeling. Dat is gebleken tijdens de 
Nieuwegeinse Warmteweken en de participatiesessies in 2020. Het blijkt uit de petitie 
en het mailbericht van actiecomité BUZ en ook tijdens de digitale sessies i.h.k.v. het 
landschappelijke inpassingsplan waren er deelnemers die hun onvrede uitten. Er zijn 
dus zienswijzen te verwachten tegen het ontwerpbesluit en de kans is eveneens groot 
dat er verderop in het proces beroep ingesteld gaat worden. Het ontwerpbesluit en alle 
daarbij behorende stukken tonen echter aan dat een zorgvuldige afweging van alle 
belangen heeft plaatsgevonden. Uit de zienswijzeperiode zal blijken in hoeverre 
argumenten en belangen worden aangedragen die op dit moment niets reeds in beeld 
en afgewogen zijn. 

Financiën 

Het plan valt niet onder artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, waardoor 
geen sprake is van verplicht kostenverhaal. De tarieven uit de legesverordening zijn 
van toepassing. De verkoopwaarde van de grond bedraagt €90.000 hetgeen een 
marktconforme waarde is gebleken uit een taxatierapport. De landschappelijke 
inpassing van de buffer wordt door Eneco bekostigd, de gemeente draagt hieraan bij 
met €10.000 vanuit het budget Routekaart Energieneutraal. De plaatsing van de buffer 
zorgt niet voor een stijging van de kosten voor de gebruikers van het warmtenet. 

Communicatie 

Het ontwerpbesluit wordt op de gebruikelijke wijze digitaal openbaar bekendgemaakt in 
het gemeenteblad en op de gemeentelijke website. Op de website zal extra aandacht 
worden besteed aan het ontwerpbesluit en een gebruiksvriendelijke mogelijkheid om 
het besluit en alle bijlagen digitaal in te zien. Ook zullen we een kort bericht in de 
Molenkruier plaatsen. 

Er wordt een buurtbericht toegezonden aan circa 1.000 adressen binnen het 
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verspreidingsgebied dat ook bij de participatie gehanteerd is. In dat buurtbericht wordt 
kort ingegaan op de gang en stand van zaken en wordt gewezen op de ter inzage 
legging van het ontwerpbesluit en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De 
ca. 150 direct omwonenden die we in december schriftelijk op de hoogte hebben 
gebracht van het landschappelijke plan, krijgen een iets aangepaste versie van het 
buurtbericht. Zie de conceptbrieven die ter informatie in de bijlagen bij dit besluit zijn 
opgenomen. 

We zullen de wijknetwerken van de omliggende wijken eveneens expliciet in kennis 
stellen. Actiecomité BUZ wordt geïnformeerd dat haar mailbericht als zienswijze 
meegenomen wordt in het verder verloop van de procedure. Alle communicatie gebeurt 
in afstemming met de communicatieadviseur(s) van afdeling CJZ. De raad wordt 
middels een raadinformatiebrief op de hoogte gebracht. 

Uitvoering 

Na besluitvorming worden de overeenkomsten ter ondertekening aangeboden. De 
koopovereenkomst is reeds door Eneco ondertekend maar daarop staat de datum van 
uw principebesluit van 5 januari 2021 vermeld. Dat is met instemming van Eneco 
gecorrigeerd in 1 februari 2022. De beheerovereenkomst moet nog door beide partijen 
worden ondertekend. 

Het ontwerpbesluit wordt openbaar bekendgemaakt (zie kopje communicatie) en zal 
gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd zodat eenieder een zienswijze kan 
indienen. Alle zienswijzen worden meegewogen in de besluitvorming over de 
projectomgevingsvergunning. Tegen dat besluit staat vervolgens beroep open bij de 
Rechtbank Midden Nederland. De Crisis en herstelwet is van toepassing wat betekent 
dat sprake is van een versnelde procedure. 

Bijlagen 

1 Grondverkoopovereenkomst 
2 Bijlage bij grondverkoopovereenkomst 
3 Beheerovereenkomst 
4 Bijlagen bij beheerovereenkomst 
5 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
6 Mailbericht van BUZ, 31-12-2021 
7 Conceptbrief aan BUZ 
8 Concept raadsinformatiebrief 
9 Concept buurtbericht 
10 Concept brief aan direct omwonenden




