Uitbreiding Koningsbed:
de stand van zaken na
uitspraak Raad van State
De vestiging van een conferentiehotel aan
de Prinsenlaan 80 is opnieuw vertraagd.
Dat komt omdat de Raad van State voor
de tweede keer het bestemmingsplan
heeft vernietigd dat realisatie van dat plan
mogelijk moet maken.
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Het gaat om de uitbreiding van de huidige
bed & breakfast Het Koningsbed. Eigenaar
Evert van Voorst wil zijn bedrijf omvormen
tot een hotel met 28 kamers met een
conferentiecentrum en
restaurantfaciliteiten.
De reden die de RvS aanvoert voor
vernietiging van het bestemmingsplan is
dat de gemeente geen koppeling heeft
aangebracht tussen het hotelplan en het
natuurontwikkelplan. Anders gezegd: het
hotel mag er alleen komen, als de
eigenaar ook zorgt dat het natuurplan (dat
o.a. zorgt voor inpassing van het gebouw
en het terrein in de landelijke omgeving
van het Prinsenlaantje) wordt
gerealiseerd.

‘Kippenkunstwerk’ langs de
Nieuwe Weteringseweg
Omdat er gevaar dreigde voor het
wegverkeer heeft de provincie Utrecht
eigenaar W. van Maanen gelast de grote
populier langs de Nieuwe Weteringseweg
te kappen. Om van de nood een deugd te
maken, is het bedrijf Treeworks
ingeschakeld om uit het resterende deel
van de stam kipfiguren te zagen. Dit om
aan de passant duidelijk te maken dat hier
een kippenboerderij gevestigd is. Zoals
altijd bij kunst, lopen de meningen uiteen.
Ze variëren van ‘schitterend’ tot ‘niet mijn
smaak’. Het is in ieder geval een
blikvanger.

Wethouder Hans Mieras van ruimtelijke
ordening betreurt de gang van zaken. In
de Vierklank zei hij onlangs: ‘Het is erg
jammer voor de ondernemer dat deze
ontwikkeling vertraging oploopt, Er rest
voor ons niets anders dan het tekort te
herstellen door het aangepaste
bestemmingsplan opnieuw in procedure
te brengen.’
De uitspraak van de RvS staat los van het
beroep dat de Stichting Behoud
Prinsenlaantje heeft ingesteld bij de
Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht.

Website
www.prinsenlaantje.nl
Mailadres
info@prinsenlaantje.nl
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Vervolg van pagina 1
Dit beroep heeft betrekking op de
omgevingsvergunning die de gemeente De
Bilt heeft afgegeven voor de realisatie van
het hotelplan.
Voor alle duidelijkheid: de stichting is niet
tegen dat plan als zodanig. Maar ons
bezwaar geldt de inhoud van de
vergunning. Wij spreken de gemeente aan
op 3 punten:
- het kan niet zo zijn dat er 2 verschillende
tekeningen bij de vergunning zitten: dat
werpt namelijk onder meer de vraag op
welke tekening geldig is;
-ook voor de toekomst – als er mogelijk
een andere eigenaar van het Koningsbed
is – zullen uitvoering en handhaving van
het natuurplan gegarandeerd moeten zijn
(dit heet officieel het ‘kettingbeding’);
-de gemeente moet de garantie geven dat
de natuur rond het Prinsenlaantje in de
huidige staat gehandhaafd en beschermd
wordt, welke bouwactiviteit er ook
ontplooid wordt.
Het beroep van de stichting wordt in april
behandeld.
Wij willen benadrukken: voor onze
stichting staat maar één ding voorop: dat
ook in de verre toekomst het natuurplan
gehandhaafd blijft, en dat het
Prinsenlaantje ongemoeid wordt gelaten
en beschouwd blijft als natuurgebied.

Steun de Stichting Behoud
Prinsenlaan en Ommelanden!
Wij hebben de afgelopen maanden reeks
verscheidene donaties mogen ontvangen
– waarvoor onze hartelijke dank! Mocht u
nog niet gedoneerd hebben, wij hopen dat
u ons wilt steunen.
U kunt uw donatie overmaken op
bankrekening NL73RABO0103284826
t.n.v. Stichting Behoud Prinsenlaan en
Ommelanden.
De donaties worden gebruikt om onze
activiteiten te financieren.
Op onze website www.prinsenlaantje
vindt u de financiële verantwoording voor
het jaar 2015.

Wie wil bestuurslid worden?
De stichting is dringend op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Gaat het behoud
van het slagenlandschap in het algemeen,
en het Prinsenlaantje in het bijzonder u
aan het hart, stuurt u dan een mailtje
naar info@prinsenlaantje.nl We nemen
dan contact met u op.

Blik vanaf het Prinsenlaantje naar het zuiden,
richting Koningsbed.
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natuurbehoud, en hoe men dat behoud
denkt vorm te geven.
Ook onze stichting heeft gereageerd. Kern
van onze zienswijze is dat we vinden dat
het plan te vrijblijvend is. Bijvoorbeeld als
het gaat om het behoud van het
slagenlandschap – waar het Prinsenlaantje
een fraai voorbeeld van is – maar ook wat
betreft reparatie van in het verleden
opgetreden kaalslag.
Zie voor de complete tekst van onze
zienswijze onze website

Stichting in gesprek met RWS
over verbreding A27

Oproep: help mee met de
inventarisatie van ‘kleine
landschapselementen’

De Raad van State heeft ingestemd met
plannen voor verbreding van de A27.
Rijkswaterstaat (RWS) is op dit moment
volop bezig met de aanbesteding. Tal van
organisaties in deze regio spannen zich in
om de schadelijke gevolgen van de
verbreding voor mens en natuur zoveel
mogelijk te beperken.
Voor het deel tussen Groenekan tot aan
het Goois Natuurreservaat, beschouwt
RWS onze stichting als gesprekspartner.
Wij hebben RWS onder meer laten weten
dat wanneer er natuur verdwijnt ten
gevolge van de verbreding, elders ter
compensatie bomen en struiken moeten
worden geplant.
Voor een compleet verslag van ons
gesprek met RWS, zie onze website.

De organisatie Landschap en Erfgoed
Utrecht roept vrijwilligers op om op pad te
gaan en ‘kleine landschapselementen’
zoals knotbomen, singels of bosjes in kaart
te brengen, in het Noorderpark, de
Gelderse Vallei en Hoogland. Men wil
daarmee een beeld krijgen van de staat
van het landschap op dit moment. En in de
toekomst kan worden bijgehouden of er
landschapselementen verdwijnen of juist
bijkomen.
Voor meer informatie:
www.landschaperfgoedutrecht.nl

Natuurbeheerplan provincie
Utrecht: de zienswijze van de
Stichting Behoud Prinsenlaantje
De provincie Utrecht heeft een
inspraakronde afgesloten waarbij burgers
en organisaties kunnen reageren op het
Ontwerp Natuurbeheerplan provincie
Utrecht 2017. Hierin staat welke
uitgangspunten men hanteert bij het
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