
Soest, 20 april 2021 verzonden: 2 1 APR 2021

onderwerp : Beantwoording art.46 vragen over Dorpshart-Soesterberg

Beste heer Baks,

Postadres: Postbus 2000, 3760 CA Soest

Antwoord: In het bestemmingsplan is duidelijk omschreven welke functies mogelijk zijn onder de opgenomen 
bestemmingsfunctie. De daadwerklelijk invulling is nu echter nog niet bekend.

Antwoord:
Andere functies zijn niet rechtstreeks toegelaten. In het bestemmingsplan "Dorpshart" is bepaald welk 
gebruik rechtstreeks is toegestaan. In de regels is vastgelegd dat de functies maatschappelijke 
voorzieningen, dienstverlening en horeca zijn toegestaan op (en onder) de begane grondlaag. Daarbij is 
bepaald dat deze functies tezamen maximaal ca. 900 m2 in beslag mogen nemen en dat de oppervlakte van

Vraag 1: Is er al bekend welke vormen van dienstverlening, maatschappelijke voorziening of 
horecagelegenheid gaat komen in Den Berg?

Vraag 4: Indien er geen dienstverlenende, maatschappelijke voorzieningsorganisatie zich aanmeldt voor een 
van de bedrijfsruimtes, kan er dan een andere vorm van organisatie de bedrijfsruimtes huren, of moeten zij 
voldoen aan de gestelde voorwaarden van dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en deels voor 
horeca?

Vraag 2: Is het juist dat een dienstverlenende, maatschappelijke voorzieningsorganisatie in eerste instantie 
"toegezegd" had om een bedrijfsruimte te gaan gebruiken maar zich heeft teruggetrokken?

Antwoord: Via de eigenaar van het gebouw hebben wij vernomen dat er verschillende partijen interesse 
hebben getoond maar uiteindelijk is het nooit tot een formele toezegging en/of een intentieovereenkomst 
gekomen.

Internet: www.soest.nl
E-mail: postbus2000@soest.nl

De fractie van BurgerBelangen Soest-Soesterberg heeft op 25 maart jl. de hier bovenvermelde brief gestuurd 
aan het college met de bijbehorende vragen op grond van artikel 46 van het regelement van orde over het 
Dorpshart in Soesterberg . In deze brief worden deze vragen beantwoord .

Vraag 3: Zo ja, heeft hier al een vergelijkbare organisatie zich voor aangemeld 
Antwoord: Zie antwoord op vraag 2
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Met vriendelijke groet.

Burgemeester en wethouders
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Meer informatie?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Mustafa Hamurcu, telefoon 035- 
6093145/0624305578 of e-mail M.Hamurcu@soest.nl. -------x

de horeca niet meer mag bedragen dan 250 m2. Het is wel mogelijk om van het bestemmingsplan af te 
wijken om een ander gebruik dan genoemd in het bestemmingsplan toe te staan (zie hieronder).

Vraag 5: Als een andere vorm van bedrijfsvoering zoals in vraag 4 is beschreven is toegestaan moet er dan ook 
een ander bestemmingplan komen?

Antwoord: Nee. Het college heeft de bevoegdheid om met een omgevingsvergunning toestemming te geven 
voor een ander soort gebruik. Zo'n besluit om van het bestemmingsplan af te wijken kan alleen genomen 
worden indien er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij moeten alle relevante belangen 
worden afgewogen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tegen zo'n vergunning bezwaar te 
maken.
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