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Ontwerpbestemmingsplan "Verbreding A12"

Geachte leden van de raad,
Graag informeren wij u over het volgende.
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Inleiding

De verkeersdruk op de A12 wordt alsmaar groter. Om een goede doorstroming te blijven
houden, heeft de minister van Infrastructuur en Milieu voor ons grondgebied twee besluiten
genomen om de A12 aan te passen en te verbreden. Deze Rijksbesluiten zijn inmiddels
onherroepelijk geworden en dienen volgens de desbetreffende wetgeving binnen een jaar na het
onherroepelijk worden ervan omgezet te worden in een bestemmingsplan. Dat is nu gebeurd in
een ontwerpbestemmingsplan “Verbreding A12”. Gezien de bijzondere aanleiding van dit
bestemmingsplan heeft de raad in zijn vergadering van 28 april 2011 besloten dat hij afziet van
het doen van een uitspraak, voordat wij het ontwerpbestemmingsplan vaststellen. Wel willen we
u hierover nader informeren.
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Wettelijk kader

Voor het traject Utrecht-Maarsbergen is op 25 september 2009 een Wegaanpassingsbesluit
genomen op basis van de Spoedwet wegverbreding. Voor het traject Maarsbergen-Veenendaal is
op 13 april 2010 een Tracébesluit genomen. Tegen beide besluiten is beroep ingesteld. Alle
beroepen zijn inmiddels ongegrond verklaard door de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, zodat de weg vrij is deze besluiten op te nemen in een bestemmingsplan. De
werkzaamheden zijn al in volle gang. De desbetreffende Rijksbesluiten vormen de toestemming
om te bouwen, het bestemmingsplan is hier slechts volgend.
In de Spoedwet wegverbreding is opgenomen dat het Wegaanpassingsbesluit binnen een jaar na
het onherroepelijk worden ervan opgenomen dient te worden in een bestemmingsplan. Voor
zover een ontwerp van een bestemmingsplan zijn grondslag vindt in het Wegaanpassingsbesluit

kunnen zienswijzen geen betrekking hebben op dat deel van het ontwerpplan. Omdat er geen
zienswijzen kunnen worden ingebracht, kan er ook geen beroep worden ingesteld. Dezelfde
rechtsgevolgen zijn opgenomen in de Tracéwet voor het Tracébesluit. Achtergrond hiervan is dat
vanuit een goed planologisch beleid dergelijke Rijksbesluiten opgenomen moeten worden in een
bestemmingsplan.
Uitgangspunt van het bestemmingsplan “Verbreding A12” is dat het Wegaanpassingsbesluit en
Tracébesluit strikt worden aangehouden, gezien de zojuist genoemde rechtsgevolgen. Het
bestemmingsplan houdt de projectgrenzen van Wegaanpassings- en Tracébesluit aan en regelt
alleen wat Wegaanpassings- en Tracébesluit mogelijk maken. Hiervan uitgaande kunnen er geen
zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ingebracht worden, juist omdat de inhoudelijke
afwegingen rond de aanpassing en verbreding van de A12 al hebben plaatsgevonden in het
kader van het Wegaanpassings- en Tracébesluit. Als er toch zienswijzen worden ingediend,
moeten deze buiten beschouwing worden gelaten.
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Bestemmingsplanprocedure

Volgens de gebruikelijke regels uit de Wet ruimtelijke ordening, wordt bekendheid gegeven aan
het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. In dit bijzondere geval wordt daarbij
uitdrukkelijk vermeld dat er geen zienswijzen ingediend kunnen worden, omdat het
bestemmingsplan een vertaling is van het Wegaanpassings- en Tracébesluit en dit
bestemmingsplan niet meer mogelijk maakt dan in die Rijksbesluiten is opgenomen. Daarbij zal
toegelicht worden dat de inhoudelijke afwegingen al hebben plaatsgevonden in het kader van
Wegaanpassings- en Tracébesluit en dat de Raad van State alle beroepen inmiddels heeft
afgewezen. Hoewel er vanuit juridisch oogpunt geen beletselen zijn om de publicatie en
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in de zomervakantie te laten plaatsvinden en
het hier niet gaat om een nieuwe inhoudelijke afweging, vindt de bekendmaking van de
terinzagelegging toch na de zomervakantie plaats. Dan kan iedereen hiervan optimaal
kennisnemen.
Nadat het ontwerpbestemmingsplan in augustus/september 2011 ter inzage heeft gelegen, wordt
de raad voorgesteld een besluit te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Naar
verwachting zal dit in december 2011 kunnen plaatsvinden.
De omstandigheid dat er juridisch gezien geen zienswijzen ingebracht kunnen worden, wil niet
zeggen dat er toch geen reacties binnen zullen komen. Gezien het bijzondere wettelijke kader en
gezien het besluit van de raad van 28 april 2011 over het afzien van het doen van een uitspraak,
voordat wij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen, gaan wij er vooralsnog van uit dat
de raad ook geen hoorzitting over eventueel ingebrachte reacties zal houden.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. T.P. van der Steen
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Bijlagen
1) Ontwerpbestemmingsplan “Verbreding A12” (toelichting, regels en verbeelding)
2) Raadsbesluit 28 april 2011 over afzien uitspraak raad, voordat college het
ontwerpbestemmingsplan vaststelt

