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1.

Gemeente Utrecht
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
24-10-2019
Motivatie aanvraag tijdelijk afwijken bestemmingsplan in
verband met de huisvesting amv

Achtergrond aanvraag

Het COA vangt alleenstaande minderjarige vreemdelingen (hierna: “amv”) in de leeftijd
van 15-18 jaar (nog) zonder vergunning op volgens het zogenoemde regiomodel. In dit
opvangmodel staat het belang van de minderjarige asielzoekers als kwetsbare groep
centraal. Het kind komt veelal het best tot zijn recht als opvang en begeleiding
plaatsvinden in kleinschalige woonvoorzieningen. De kleinschaligheid maakt maatwerk
mogelijk en biedt kinderen de meeste kans om op te groeien tot een zelfstandige,
zelfredzame volwassene.
Het model gaat uit een totale capaciteit van circa 100 opvangplaatsen per regio. In dit
geval bevinden zich 40 opvangplaatsen voor amv op het azc in Utrecht. De wens is om de
overige 60 amv op te vangen in 3 woonvoorzieningen in de buurt van het azc.
De gemeente Utrecht is gevraagd in te stemmen met de opvang van 60 amv in 3
woonvoorzieningen in de gemeente Utrecht. Het college heeft aangegeven hier positief
tegenover te staan.

2.

Beoogd gebruik woonvoorziening

Op een woonvoorziening worden maximaal 20 amv opgevangen. Op de woonvoorziening
is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De aanwezige voorzieningen (woonkamer,
keuken, sanitair) zijn gedeelde voorzieningen. De jongeren hebben geen eigen
voorzieningen op hun slaapkamer, met uitzondering van de mogelijkheid om huiswerk te
maken. Per slaapkamer worden maximaal 2 amv geplaatst. Er zal met regelmaat samen
gegeten worden en er vinden gezamenlijke activiteiten met betrekking tot ontspanning
plaats. Alle amv gaan naar school. Het COA-personeel maakt gebruik van een kantoor,
spreekkamer en een aparte slaapkamer en badkamer.
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3.

Meentweg 168 De Meern

In het kader van het amv-regiomodel wordt het pand aan de Meentweg 168 in De Meern
gezien als een geschikt pand voor de opvang van amv en is hiervoor een plan uitgewerkt.
Het pand is na overleg met de gemeente aangekocht door COA.

Afbeelding 1: Het pand aan de Meentweg 168 De Meern

Bestemming:
Oppervlakte terrein:
Woonoppervlakte:
Kadaster:

Wonen, De Meern Zuid (onherroepelijk 28-1-2010)
1.705 m2
291 m2
Oudenrijn, sectie A nummer 3852 (195 m2) en 3853
(1.510 m2)
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Afbeelding 2:Ligging Meentweg 168 De Meern
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Toekomstige situatie
Op de begane grond worden de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de woonkamer,
keuken en was- en droogruimte gesitueerd. Tevens bevinden zich hier de spreekkamer,
het kantoor, de slaapkamers met sanitair voor medewerkers van het COA en 3 slaapkamers
met sanitair voor de bewoners.

Afbeelding 3: Bestaande (boven) en toekomstige (onder) situatie begane grond

Motivatie aanvraag tijdelijk afwijken bestemmingsplan in verband met de huisvesting amv

4 van 10

Op de eerste verdieping bevinden zich 7 slaapkamers voor amv. Voor de bewoners zijn
een badkamer met meerdere douches en 2 toiletten beschikbaar.

Afbeelding 4: Bestaande (boven) en toekomstige (onder) situatie eerste verdieping
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4.

Aanvraag en motivatie

De voorgenomen huisvesting van amv is binnen de vigerende bestemming ‘Wonen’ niet
toegestaan. Hiervoor zou namelijk de bestemming ‘Maatschappelijk’ moeten gelden.
Gelet hierop wordt een tijdelijke omgevingsvergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan aangevraagd, met een instandhoudingstermijn van 10 jaar voor de
tijdelijke huisvesting van vluchtelingen.
Op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2, Wabo gelezen in samenhang met
artikel 4 lid 11 van bijlage II van het Bor komen voor verlening van een
omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik onder andere in aanmerking:
ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10,
voor een termijn van ten hoogste tien jaar.
Onderbouwing
Het pand aan de Meentweg 168 in De Meern ligt in een wijk waar meer percelen de
bestemming Maatschappelijk hebben en de functiewijziging ziet op de opvang van
vluchtelingen. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in onderdeel
11 van artikel 4 Bijlage II Bor voor een aanvraag voor een tijdelijke ontheffing van het
gebruik.
Het betreft een vrijstaand solitair gelegen pand met aan een zijde buren. De omgeving
ondervindt hierdoor niet of nauwelijks overlast van de activiteit.
Het pand voorziet in de mogelijkheid om maximaal 20 jongeren op te vangen onder
begeleiding van in ieder geval 2 begeleiders.
Vigerend bestemmingsplan
Voor het pand aan de Meentweg 168 in De Meern geldt het bestemmingsplan ‘De Meern
Zuid’, zoals vastgesteld op 28 januari 2010 door de gemeenteraad van Utrecht. Binnen dit
bestemmingsplan is het pand gelegen op de percelen kadastraal bekend als Ouderijn,
sectie A, nr. 3854 en 3853. Conform het bestemmingsplan ‘De Meern Zuid’ geldt voor de
reeds benoemde percelen (tevens het daarop gelegen pand) de enkelbestemming ‘Wonen’.
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met daarbij behorende
tuinen en erven en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan huis-verbondenberoepen of –bedrijven. Zodoende zijn de gronden en de daarop gelegen woning reeds
geschikt bevonden voor woondoeleinden.
Het gebruik van de woning als opvang voor amv betreft een functioneel gebruik dat nauw
gerelateerd is aan de reeds toegestane reguliere woonfunctie. Immers vinden er bij het
gebruik van de woning als opvang geen wezenlijk afwijkende activiteiten plaats die
voorheen niet al waren toegestaan middels de enkelbestemming ‘Wonen’.

Motivatie aanvraag tijdelijk afwijken bestemmingsplan in verband met de huisvesting amv

6 van 10

Alleen de maatschappelijke achtergrond van het functioneel gebruik is enigszins
afwijkend van hetgeen momenteel is toegestaan.
Onderstaand is de ligging van de planlocatie binnen het vigerend bestemmingsplan ‘De
Meern Zuid’ zichtbaar.

Afbeelding 5: Uitsnede vigerend bestemmingsplan 'De Meern Zuid' met aanduiding planlocatie (rood
omlijnd).

Verkeer en parkeren
De jongeren beschikken niet over een rijbewijs en vervoer zal dan vooral per fiets
plaatsvinden. De begeleiders komen met de auto of op de fiets naar de locatie toe. Het
aantal verkeersbewegingen zal niet wezenlijk anders zijn dan bij een reguliere
woonfunctie aangezien er minimaal 2 begeleiders op de groep staan. Het parkeren vindt
deels op eigen terrein plaats. Daarnaast is aan de voorzijde van de woning voldoende
parkeergelegenheid beschikbaar.
Externe veiligheid
Uit de Risicokaart blijkt dat er geen risicovolle inrichtingen/installaties in de nabijheid
gelegen zijn.
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Milieuthema’s
Er is sprake van met name interne verbouwingsactiviteiten en een enkellaagse uitbouw op
het achtererfgebied. Daarbij blijft de tuin in stand. Hier gaan geen grote veranderingen
plaatsvinden, daarom zijn de aspecten bodem, natuur, water en archeologie niet aan de
orde en die kunnen dan ook buiten beschouwing gelaten worden.
Nota Volksgezondheid ‘Gezondheid voor Iedereen’
D nota Volksgezondheid ‘Gezondheid voor Iedereen’ is in juni 2019 door het College van
B&W van Utrecht vastgesteld en zal in het najaar van 2019 worden voorgelegd aan de
gemeenteraad. Hoewel het nog geen vigrend beleid is, hebben we hier wel rekening mee
gehouden in de motivatie. In deze nota is opgenomen dat er geen nieuwbouw van
voorzieningen voor groepen mensen die extra gevoelig zijn voor luchtverontreiniging
(ouderen, mensen met een zwakke gezondheid (luchtweg-of hart/vaataandoening of
suikerziekte) en kinderen van 0-18 jaar) bestemd zal worden. Het gaat in de praktijk om
scholen, kinderopvang en woon(zorg)voorzieningen. De grens die hierbij gehanteerd
wordt is dat nieuwbouw ten behoeve van deze voorzieningen niet in de
eerstelijnsbebouwing gerealiseerd mag worden binnen 50 meter van een drukke
binnenstedelijke weg (>10.000 mvt/etm) of binnen 300 meter van een autosnelweg. Het
beoogde gebruik van de woning als opvang voor amw betreft strikt gezien géén
nieuwbouw. Immers wordt de bestaande woning gehandhaafd en vindt er geen
nieuwbouw plaats, welke voorziet in een de realisatie van een nieuwe gevoelige functie.
Binnen de nota wordt wel beschreven dat voor bestaande voorzieningen die renovatie,
aanbouw of vervangende nieuwbouw nodig hebben, al dan niet met een
bestemmingsplanwijziging, onderzoek wordt gedaan door de gemeente in goed overleg
met de vertegenwoordigers van de voorziening. Hierbij moet bekeken worden of er
ruimtelijke en financieel gezien geen alternatieve oplossingen mogelijk zijn. Daarnaast
moet worden onderzocht of reguliere maatregelen te treffen zijn om het binnen milieu te
verbeteren. Het beoogde gebruik van de woning als opvang voor amw valt zodoende onder
de categorie ‘bestaande voorzieningen’. Derhalve moet een ruimtelijke en financiële
afweging gemaakt worden, waarbij wordt aangetoond dat voor de betreffende voorziening
geen alternatieve oplossingen mogelijk zijn. In het voorliggende geval betekent dit dus
dat er geen alternatieve locaties beschikbaar moeten zijn voor de opvang van de amv.
Ruimtelijke en financiële afweging
Binnen de bestaande voorziening (woning) wonen straks maximaal 20 minderjarige
asielzoekers onder continue begeleiding van minimaal 2 COA begeleiders in een soort
gezinsverband. De kinderen gaan naar school, beoefenen hobby’s en sporten op de lokale
sportclubs. Dit is vergelijkbaar met Nederlandse kinderen. De kinderen zijn met name in
de avond- en nachturen aanwezig op de locatie. Ruimtelijk gezien is er bewust gekozen
voor een relatief kleine voorziening (woning) binnen een straal van circa 7 kilometer van
de centrale opvang voor asielzoekers in Utrecht aan de Joseph Haydnlaan.
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Panden in de omgeving van het azc in Utrecht, die geschikt zijn voor deze voorziening,
zijn zeer beperkt beschikbaar. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat onderhavig pand
reeds is aangekocht, waarbij op voorhand een financiële afweging is gemaakt ten opzichte
van andere panden in de omgeving en diens ligging ten opzichte van de centrale opvang
voor asielzoekers aan de Joseph Haydnlaan.
Richtafstanden
Uit onderzoek blijkt dat de afstand tot de weg en de intensiteit van het wegverkeer een
belangrijke rol spelen als het gaat om negatieve gezondheidseffecten. Zodoende worden
er binnen de nota twee afstanden gehanteerd voor de realisatie van nieuwe functies ten
opzichte van een autosnelweg. Voor woningen geldt dat er geen woningen gerealiseerd
mogen worden binnen 100 meter van een autosnelweg en voor gevoelige bestemmingen
is deze afstand 300 meter. De achtergrond van het afstandsverschil tussen woningen (100
m) en gevoelige bestemmingen (300m) is dat in woningen ook andere groepen, zoals
gezonde volwassenen, kunnen komen te wonen. Deze groepen zijn minder gevoelig voor
een minder goede luchtkwaliteit. Het gebruik van het pand voor de opvang van amv betreft
echter geen ‘reguliere woning’, omdat het pand vrijwel uitsluitend gebruikt zal worden
door een gevoelige groep (kinderen van 15 - 18 jaar).
De woning is op circa 215 meter afstand van de A2 gelegen, hierdoor is het pand gelegen
binnen de richtafstand voor gevoelige bestemmingen. Echter betreft het gebruik van de
woning als opvang voor de amv strikt gezien geen ‘nieuwbouw’, omdat de reeds bestaande
woning wordt gehandhaafd. Bovenstaande richtafstanden gelden conform de beschrijving
in de nota voor ‘nieuwe woningen’ en ‘nieuwbouw’. Daarnaast dient opgemerkt te worden
dat de gronden reeds geschikt zijn bevonden voor woondoeleinden, omdat binnen het
vigerend bestemmingsplan ‘De Meern Zuid’ de bestemming ‘Wonen’ voor de woning
(percelen) geldt. Feitelijk gezien is het zodoende al reeds toegestaan dat binnen de woning
gevoelige groepen (kinderen van 0 – 18 jaar) woonachtig zijn.
Achtergrondwaarden luchtkwaliteit
Volledigheidshalve dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening altijd bepaald
te worden op de kwaliteit van de lucht ter plaatse goed genoeg is voor de vestiging van de
beoogde functie. Volgens de ‘Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland
kaarten’ van het RIVM lag de concentratie PM2,5 in 2018 ter plaatse van de woning tussen
de 12 en 14 µg/m³, de concentratie PM10 tussen de 20 en 22 µg/m³ en de concentratie
NO2 tussen de 25 en 30 µg/m³. In de Wet milieubeheer is de jaargemiddelde grenswaarde
voor PM10 en NO2 40 µg/m³ en is de jaar gemiddelde grenswaarde voor PM2,5 25 µg/m³.
Volgens de kaarten van het RIVM is de luchtkwaliteit ter plaatse zodoende ruimschoots
voldoende voor het beoogde gebruik. Daarnaast zal naar verwachting de luchtkwaliteit in
de toekomst nog verder verbeteren door voortschrijdende technologie.
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Conclusie ten aanzien van Nota Volksgezondheid ‘Gezondheid voor Iedereen’
De kinderen die zelfstandig in Nederland zijn terecht gekomen en gebruik zullen maken
van de opvang zijn minimaal 15 jaar en verblijven op deze locatie tot ten hoogste 18 jaar.
Deze groep kinderen is niet gevoeliger voor de invloed van wegverkeerslawaai, dan reeds
in dit gebied opgroeiende kinderen die zondermeer in deze woning gehuisvest mogen
worden. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de luchtkwaliteit ter plaatse van de
woning ruimschoots voldoende is. Kortom, voor de te huisvesten doelgroep van amv kan
ter plaatse een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd worden.
Bouwactiviteiten
Het bebouwde oppervlakte van het pand wordt met circa 50 m2 vergroot. Het pand behoud
1 hoofdingang en intern worden enkele wanden gewijzigd/bijgeplaatst om een nieuwe
indeling te creëren. Naast de uitbouw betreffen het minimale ingrepen, zodat de activiteit
(24-uurs begeleid wonen) zonder onomkeerbare gevolgen beëindigd kan worden en het
pand weer als woonbestemming in gebruik kan worden genomen. Conform de bouwregels
uit het vigerend bestemmingsplan ‘De Meern Zuid’ geldt voor de percelen, waarop de
woning is gelegen, dat er maximaal 100 m² aan- en uitbouwen en bijgebouwen gebouwd
mogen worden. Zodoende is de vergroting van de woning met 50 m2 voor woondoeleinden
al reeds op basis van het vigerend bestemmingsplan toegestaan. De beoogde uitbreiding
van 50 m2 voor de opvang voorziet niet in een andersoortig functioneel gebruik als al reeds
is toegestaan binnen de geldende woonbestemming.

5.

Eindconclusie

Gelet op het bovenstaande wordt met de functiewijziging en beperkte uitbreiding van het
woongebouw op het adres Meentweg 168 in De Meern ten behoeve van de kleinschalige
huisvesting van amv voldaan aan het criterium van een goede ruimtelijke ordening.
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