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Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Amersfoort 

Postbus 4000 

3800 EA Amersfoort 

 

 

Amersfoort, 8 december 2022 

 

 

Betreft:  Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning nummer OVR-1035751 voor het 

wijzigen van het gebruik van het pand tot een ‘placemakinglocatie’ aan de 

Barchman Wuytierslaan 51 te Amersfoort 

 

Geachte dames en heren, 

 

Op 21 november 2022 heeft u bovengenoemde vergunning verleend. Namens de leden van 

de  VBBBB maken wij bezwaar tegen de verleende vergunning. 

 

De verleende vergunning is opnieuw een aanval op de kwetsbare natuur in Bokkeduinen. 

Door de werkzaamheden omtrent de Westelijke Ontsluiting is langere tijde de rust in 

Bokkeduinen voor de daar aanwezige fauna verstoord met bijvoorbeeld de dood van een 

aantal dassen tot gevolg. Recent werd al een deel van de velden van de stichting Mgr. Blom 

opgeofferd voor (ook tijdelijke) huisvesting voor asielzoekers. De nu verleende vergunning is 

weer een stapje in het proces naar volgens de ‘salamitactiek’ langzame vernietiging van flora 

en fauna in bos Bokkeduinen. 

 

Het bezwaar is gegrond op de volgende overwegingen: 

 

1. Het standpunt van de leden van de VBBBB 

In de laatste Algemene Ledenvergadering zijn de bouwplannen in Bokkeduinen aan de orde 

geweest. De vergadering heeft unaniem besloten geen enkele aantasting van het bosgebied 

te wensen. Een rondvraag onder alle 300 leden toont aan de 95% van de leden het 

verenigingsstandpunt onderschrijft. 

 

2. In strijd met het geldende bestemmingsplan 

U verwijst naar Wabo artikel 2.1 lid 1 onder c. Volgens dit artikel is het betreffende plan 

verboden. Onder ‘aandachtspunten’ onder 3 stelt u dat de aanvraag bedoeld is om af te 

wijken van het bestemmingsplan en daarom niet getoetst is aan ‘bouw- en 

milieuvoorschriften, brandveiligheid en gebruik, redelijke eisen van welstand, etc.’ En dat 

wellicht nog aanvullende vergunningen nodig zijn. De gegeven opsomming is niet limitatief 

en daarom niet toetsbaar en daardoor is niet te toetsen of er van de vergunning wordt 

afgeweken zoals gesteld in ‘aandachtspunten’ onder 3. 
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Voorts staat de vergunde ontwikkeling van het Buitenhuis haaks op het recent gemeentelijk 

beleid om van Bokkeduinen een rustig gebied te maken. Zo zijn fietsers en honden in het 

gebied verboden ter bescherming van o.a. de das. Door de verleende vergunning wordt vrij 

baan gegeven aan juist uitbreiding van (auto)verkeer in Bokkeduinen. 

 

3. Motivering op basis van tijdelijkheid 

U verleent de vergunning met de verwijzing naar de tijdelijkheid. Een termijn van 5 jaar 

achten wij te lang voor een tijdelijke voorziening in strijd met het bestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan is overduidelijk. De bestemming van het perceel Barchman 

Wuytierslaan nummer 51 is maatschappelijk en er zijn uitsluitend medische voorzieningen 

toegestaan. Een placemakinglocatie, wat daar ook onder verstaan mag worden, met alle 

door u daaraan verbonden activiteiten inclusief vergader- en bijeenkomstenlocatie, buiten-

schoolse opvang, horeca met terras, logeerfaciliteit en wonen en een niet te kwantificeren 

activiteit als ‘bedrijvigheid’ valt absoluut niet onder dit begrip. 

 

4. Beoordeling op basis van goede ruimtelijke invulling 

De vergunning wordt verleend met als argument dat het besluit leidt tot een goede tijdelijke 

invulling en goede ruimtelijke invulling van het nu wat verstopte buitenhuis. Er is geen enkel 

verband gegeven tussen goede ruimtelijke ordening, de verleende vergunning en de 

verstopte staat van het object. De vraag dient zich aan waarom de verstopte status geen 

goede ruimtelijke ordening zou zijn. Die verstopte status gaat geheel verloren door de 

voorgenomen vergunde activiteiten en gaat ten koste van de nu nog rustige natuur ter 

plekke. Er is daarmee geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. In tegendeel, de 

bestaande goede ruimtelijk ordening gaat verloren. Met alle in deze brief genoemde 

negatieve resultaten voor mens en dier. 

 

Onder ‘stedenbouw’ wordt gesteld dat er geen verharding wordt toegevoegd. Onder 

‘voorschriften’ onder 4 wordt echter gesteld dat twee parkeerplaatsen dienen te worden 

verhard. De beoordeling en daarmee de vergunning is in strijd met de voorschriften.  

 

5. Quickscan natuurtoets ontwikkeling buitenhuis Mgr. Blomstichting Amersfoort’ van 

Ecogroen d.d. 31/05/2022 

In het in de vergunning genoemde rapport is gesteld ‘de groenstroken in het projectgebied 

worden door dassen uit de omgeving zeer waarschijnlijk gebruikt als foerageergebied. Dit 

geldt met name voor de strook met gras onder de kastanjebomen aan de oostkant van het 

projectgebied, waar het terras is beoogd’. Hiermee wordt met gebruik van de groenstrook 

als terras essentieel foerageergebied van de das aangetast. Dit is strijd met de Wet 

natuurbescherming en met gemeentelijk beleid. 

 

Voorts zal de vergunde activiteit leiden tot verstoring door verkeer, betreding, geluid en 

licht. De in het rapport van Ecogroen en in de vergunning opgenomen voorzorgsmaatregelen 

ter bescherming van de das kunnen praktisch niet worden uitgevoerd vanwege o.a. de 

bezoektijden van de buitenschoolse opvang die, in ieder geval in de winterperiode, leiden 

tot verkeersbewegingen voor zonsopgang en na zonsondergang. Dit in strijd met de 

vergunning.  
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Ook de horecafaciliteit, de vergader- en bijeenkomstenlocatie en de ‘bedrijvigheid’ zullen 

zonder twijfel leiden tot meer verkeer, meer betreding, tot meer geluid en meer licht en 

daarmee tot aantasting van de natuur. 

 

Eerder is al is uitgebreid ecologisch onderzoek verricht en zijn diverse rapporten uitgebracht. 

Deze rapporten hebben weliswaar betrekking op andere bouwplannen in hetzelfde gebied  

maar zijn evenredig van toepassing. De diverse rapporten zullen hierna worden aangehaald. 

 

Door de RUD is geadviseerd maatregelen ter bescherming van de das op te nemen in de 

vergunning. Dit advies is in de vergunning niet opgevolgd. Er zijn geen maatregelen ter 

bescherming van de das in de vergunning opgenomen. 

 

6. Quick-scan onderzoek van Ecogroen d.d. 25/03/2021 

In het rapport van Ecogroen ‘Quickscan natuurtoets locatie Mgr. Blom, Amersfoort’ d.d. 

25/03/2021 worden vragen gesteld.  

 

7. Natuurtoets woningbouw locatie Mgr. Blom door Ecogroen d.d. 4/04/2022 

De in de quickscan van Ecogroen gestelde vragen zijn door Ecogroen zelf beantwoord in het 

rapport ‘Natuurtoets woningbouw locatie Mgr. Blom, Inventarisatie en beoordeling in het 

kader van natuurwetgeving en -beleid’ d.d. 4/04/2022. 

 

Ecogroen stelt vast dat het foerageergebied van essentieel belang is voor de functionaliteit 

van de verblijfplaatsen in het plangebied.  

 

8. Rapport van de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht en ‘t het Gooi 

De conclusie van de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi is helder. De uitvoering 

van het plan leidt tot een opzettelijke verslechtering van het foerageergebied van de das.  

 

Verder meldt de Stichting Dassenwerkgroep nog dat het plan onverenigbaar is met de Wet 

natuurbescherming omdat het ten koste kan gaan van het voortbestaan van de clan. Er gaat 

‘essentieel’ en primair foerageergebied verloren. Het verstoren is een overtreding van de 

Wet natuurbescherming. 

 

9. Beslissing van gemeente op het bezwaar, ingediend door de VBBBB 

In de beslissing van de gemeente op het bezwaar van de VBBBB m.b.t. de bouw van tijdelijke 

woon-voorzieningen op het terrein van Landgoed Blom d.d. 8/09/2022 is gesteld dat, 

uitgezonderd het nu door tijdelijke woningen bebouwde veld, ‘alle overige in het plangebied 

Landgoed Blom liggende velden behoren tot het essentiële foerageergebied van de 

dassenclan Bokkeduinen’.  

 

Duidelijk is dat door de vergunde activiteiten voor het Buitenhuis essentieel foerageer-

gebied voor de das verloren gaat.  
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10. Bosbeheerplan Berg 

Het Bosbeheerplan Berg van gemeente Amersfoort kent een duidelijke stelling omtrent de 

situatie van de dassenclan in Bokkeduinen. ‘Voor behoud van de dassenpopulatie op 

Bokkeduinen is een voldoende groot leefgebied nodig, inclusief behoud van de foerageer- en 

woonplekken’.  

 

De voorgenomen activiteiten ten aanzien van het Buitenhuis beperken het leefgebied van de 

das en zijn daarmee in strijd met de Wet natuurbescherming. 

 

11. Rapport van Impact Institute (m.m.v. Wageningen University) d.d. 2/12/2022 

Wageningen University constateert in dit rapport dat de milieuschade aan vermindering van 

biodiversiteit in heel Nederland circa 40 miljard Euro bedraagt, en dat dit noopt tot radicale 

stappen. Meer informatie hierover is via de bijlage te vinden. 

 

Tijdens de ‘COP 15’-bijeenkomst die in Montreal vanaf 7 december 2022 plaatsvindt, worden 

overheden opgeroepen om de structurele afname aan biodiversiteit tegen 2030 omgekeerd 

te hebben. Deze oproep zou de groene gemeente Amersfoort ter harte moeten nemen. 

 

12. Rapport ‘Natuurinclusief’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.  

In dit recente rapport stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur dat het voor de 

voor de natuur 5 over 12 is en dat natuurbescherming de hoogste prioriteit dient te hebben.  

 

13. Onze conclusie 

De natuur dient de hoogste prioriteit te hebben. Dat is niet alleen onze mening maar ook die 

van toonaangevende instanties als de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en de 

Wageningen University. De effecten van plannen voor bouw en ontwikkeling in Bokkeduinen 

hebben negatieve invloed op de staat van de natuur. 

 

Het heeft onze sterke voorkeur het gehele gebied Bokkeduinen ongemoeid te laten. Het is 

gemeentelijk beleid de rust in Bokkeduinen te bevorderen, het is de uitslag van onze 

ledenraadpleging en daarmee de mening van veel Amersfoorters, alle onderzoeken duiden 

op onherstelbare schade aan de natuur, het vigerende bestemmingsplan is duidelijk en de 

roep van Wageningen University en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur niet te 

negeren. 

 

Nu gebleken is dat de vergunning onjuist is gemotiveerd dient het besluit vernietigd te 

worden wegens strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en onvoldoende 

zorgvuldigheid.  
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Wij verzoeken u uw besluit van 21 november 2022 in te trekken en een nieuw besluit te 

nemen, waarbij de natuur niet beschadigd maar beschermd wordt. 

 

U kunt ons desgewenst telefonisch bereiken op nummer 0653116033. 

  

Hoogachtend, 

namens de Vereniging Behoud Bos Birkhoven en Bokkeduinen, 

 

 

 

 

Han van den Broek, Secretaris 

 

In afschrift aan:   

• de heer J. Huizinga, gemeente Amersfoort 

 

Bijlagen:  

• kopie vergunning d.d. 21/11/2022 

• kopie besluit d.d. 8/09/2022 

• rapport Ecogroen Quickscan natuurtoets woningbouw locatie Mgr. Blom’ d.d. 

25/03/2021 

• rapport Ecogroen Quick can natuurtoets tijdelijke opvanglocatie asielzoekers d.d. 

14/04/2022 

• rapport Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi d.d. 10/08/2022 

• rapport Ecogroen Natuurtoets woningbouw locatie Mgr. Blom’d.d. 04/04/2022 

• rapport Ecogroen Quickscan natuurtoets ontwikkeling buitenhuis Mgr. Blomstichting 

Amersfoort d.d. 31/05/2022 

• Bosbeerplan  Berg 2021-2039  d.d. 8/04/2021 

• rapport Impact Institute via: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-

trends/alle-sectoren/miljardenschade-aan-biodiversiteit-noopt-tot-radicale-

stappen.html  


